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Tillkomsten
Pingstafton 1919 kunde man se ett större antal människor strömma in
genom porten till Börshuset vid Stortorget i Gamla Stan i Stockholm.
Sällskapet förenades i den gemensamma uppfattningen om behovet av
en särskild organisation för att främja svensk stadshistorisk forskning.
Denna helgdagsafton kom de samman för att besluta om bildandet av
Stadshistoriska institutet. Två personer hade mer än några andra gjort
sammankomsten möjlig. Den ene hette Yngve Larsson och var direktör
för Svenska Stadsförbundet. Den andre var norrköpingsbon, grosshandlaren och fabrikören Pehr Swartz. Larsson stod för idéerna och Swartz
svarade ensam för hälften av det nödvändiga kapitalet.
Yngve Larsson hade disputerat 1913 i statsvetenskap på en diger
avhandling i två volymer och över 1 200 sidor om inkorporeringsproblemet, som också var bokens titel. Larsson var tidigt engagerad i
Svenska Stadsförbundet och dess föregångare, den radikala Palmstiernas
klubb. Vid förbundets bildande 1908 utsågs Yngve Larsson till andre
sekreterare. Redan vid den tiden lär tankar på en stadshistorisk sammanslutning i någon form ha funnits hos förbundet.
Yngve Larsson avancerade inom Svenska Stadsförbundet, blev förste
sekreterare 1915 och direktör 1918. Mellan 1914 och 1920 var han dessutom redaktör för Svenska Stadsförbundets Tidskrift. Parallellt gjorde
Larsson karriär inom Stockholms stad och utnämndes till chef för stadskansliet 1920 och borgarråd 1924. På den posten stannade han ända till
1946. Därefter verkade han ytterligare trettio år inom Stockholmspolitiken och riksdagen. Han avled 1977, nyss fyllda 86 år.
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I Svenska Stadsförbundets Tidskrift fanns på 1910-talet en spalt med
rubriken ”Kommunalpolitisk Revy”. Genom redaktören Yngve Larssons
försorg presenterades där nyutkomna stadshistoriker och minnesskrifter.
Larsson var inte nöjd med kvaliteten på de samtida stadshistoriska verken.
Han menade bland annat att de var ojämna och fyllda av topografiskt och
personhistoriskt allehanda. En mer systematisk ansats på vetenskaplig
grund var nödvändig för att höja standarden. Det var dags att fortsätta och
utvidga C. T. Odhners pionjärarbeten från 1860-talet.
I ett brev till Nils Ahnlund 1916 talade Yngve Larsson om behovet av
att bilda en stadshistorisk förening för att få till stånd den systematiska
bearbetning av de svenska städernas historia, som han eftersträvade. Inte
bara forskare skulle tillhöra föreningen utan även kommunalmän från hela
landet var välkomna liksom städerna själva.
Nils Ahnlund (1889–1957) var vid den här tiden i färd med arbetet på
en stor historik över Sundsvall inför stadens 300-års jubileum. Larsson
önskade nu höra Ahnlunds syn på saken. Om Ahnlund var intresserad
ville Larsson ha historikernas hjälp att förverkliga idéen om ett sällskap av
stadshistoriskt intresserade personer. Fanns intresset lovade han hjälpa till
på alla sätt.
Ahnlunds svar kom i en artikel i Svenska Stadsförbundets Tidskrift 1917
med titeln ”Svenska stadshistoriker och svensk stadshistoria”. Och svaret
var positivt. Ahnlund betonar att historiker över enskilda städer inte bara
har ett betydande värde i sig själva, utan borde också komma svensk
stadshistoria i stort till godo. Det skulle kunna ske genom tillkomsten av
ett stadshistoriskt förbund. Inom dess ram skulle en mer planmässig och
enhetlig forskning kunna utföras och ersätta enskilda forskares varierande
ansatser och ämnesval.
Yngve Larsson använde ofta Ahnlunds artikel som ett argument i sitt
fortsatta enträgna arbete för ett stadshistoriskt förbund eller förening eller
liknande. Av de olika organisationsformer som diskuterades i det
inledande skedet stannade Larsson med tiden för ett institut inom
Svenska Stadsförbundet.
Tanken på att bilda ett särskilt organ för att främja stadshistorisk
forskning tycks ha varit Yngve Larssons egen. Några utländska förebilder
att hänvisa till fanns inte. Visserligen lär det ha funnits någon sorts stads-
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historisk organisation i Frankrike i början av 1900-talet. Men den var i så
fall kortlivad och knappast känd i Sverige.
Stadshistoriska institutet är fortfarande, hundra år senare, unikt i sitt
slag. Ingen annanstans i Europa, eller bortom Europa, står ett nationellt
förbund av städer (kommuner) att finna som på likartat sätt som i Sverige
engagerat sig i stadshistorisk forskning. Arvet från pingsten 1919 har
vårdats väl och dessutom institutionellt förstärkts.
Insamlingen
Hösten 1917 startade Yngve Larsson ett upprop för ett svenskt stadshistoriskt institut med uppgift att inventera, registrera och utge stadshistoriskt
källmaterial. Genom personliga kontakter försökte Larsson få framstående
personer från universitet, kultur- och näringsliv att underteckna uppropet.
Och inte minst sökte han donatorer. Redan den 7 november 1917 fick han
napp. Grosshandlaren och fabrikören Pehr Swartz från Norrköping lovade
donera 100 000 kronor (ca 1,8 miljoner i dagens penningvärde) till en
grundfond för ett stadshistoriskt institut. Det fanns dock ett förbehåll.
Donationen förutsatte att ett lika stort belopp kunde uppbringas från
annat håll.
Pehr Swartz (1858–1939) var ägare av Djuröns kvarn utanför Norrköping och ledamot av Norrköpings stadsfullmäktige. Han var också en av
de första ledamöterna av Svenska Stadsförbundets styrelse. En tidig anförvant hade på 1700-talet i Norrköping startat och gjort sig en förmögenhet
på snusfirman Petter Swartz som fortfarande var i familjens ägo. Pehrs
bror Carl var statsminister från mars till oktober 1917 och en tid universitetskansler. Båda bröderna var kulturellt intresserade och stora mecenater.
Såväl konstmuseet som stadsbiblioteket i Norrköping är tillkomna genom
donationer från familjen Swartz.
I början av januari 1918 uppgav Yngve Larsson i ett brev till Axel
Carlander, ordförande i Göteborgs stadsfullmäktige och styrelseledamot i
Stadsförbundet samt känd för frikostiga donationer, att han från ett par
landsortsstäder fått löfte om några tiotusentals kronor. K. A. Wallenberg
och K. O. Bonnier hade också tecknat sig för 10 000 kronor vardera. En
annan stor donator var konsul Robert Göhle i Norrköping som tecknade
sig för 15 000 kronor. Carlander kom att personligen bidra med 2 000
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kronor. Många skänkte betydligt mindre belopp. Konsul John Jeansson i
Kalmar skickade in 200 kronor. Tolv personer i Ystad, troligen ledamöter
av stadsfullmäktige, gav vardera en krona till grundfonden. Och från
Kristinehamn kom 237 kronor från ett 20-tal personer.
I september 1918 presenterades resultatet av uppropet. Antalet
undertecknare uppgick till 66. De utgjorde en blandning av representanter
för Stadsförbundet, historiker och kommunalmän från olika delar av landet.
Det insamlade beloppet stannade dock vid 150 000 kronor, inklusive
donationen från Pehr Swartz.
Beloppet var inte tillräckligt, och dessutom var donationen från Swartz
i fara. Yngve Larsson reste då runt från stad till stad och tog personlig
kontakt med stadsfullmäktiges ordförande för att väcka deras intresse. Alla
var inte positiva. Vissa hänvisade till ansträngd ekonomi på grund av
kriget och krisekonomin. Andra vill inte stödja allmänna forskningsändamål. Kampanjen var ändå framgångsrik. Larsson fick ihop ytterligare
50 000 kronor. Donationen var räddad och med en grundfond på 208 996
kronor kunde Stadshistoriska institutet konstitueras i Stockholms Börshus
pingstafton 7 juni 1919.
Uppropet och insamlingen hade uppmärksammats i tidningar över hela
landet. ”Ett kulturintresse som bör tillgodoses”, konstaterade Göteborgs
Handels- och Sjöfartstidning den 2 september 1918. Och dagen innan
kunde man i Dagens Nyheter läsa ”Ett behjärtansvärt uppslag från Svenska
Stadsförbundet”. Inför det stundande konstituerande sammanträdet den 7
juni 1919 rapporterade Kalmar Läns Tidning att Nils Herlitz förväntades
bli det nya institutets föreståndare och sekreterare. Pressen var också
inbjuden till det konstituerande mötet.
Organisationen
Stadshistoriska institutet skulle utgöra en avdelning inom Svenska
Stadsförbundet och stå under dess tillsyn. Förvaltningen skulle skötas av
en stadshistorisk nämnd som var underställd Stadsförbundets styrelse.
Nämnden skulle bestå av minst 15 personer och utsågs första gången
bland de som donerat pengar till institutets grundande. Därefter valde
Stadsförbundets styrelse nämndledamöter på förslag av nämnden. Ledamöterna valdes för en period på tre år med obegränsade möjligheter till
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omval. Nämnden skulle sammanträda minst en gång om året under det
sista kvartalet. Då skulle verksamheten granskas, plan för fortsatt arbete
och budget fastställas. Kommunala Centralbyrån hade hand om ekonomi
och bokföring på motsvarade sätt som gällde för Stadsförbundets finanser.
Vid det första sammanträdet valdes 76 personer till nämndledamöter.
Det var historiker, kommunalmän och andra med stadshistoriskt intresse
och engagemang. Nämnden hade att inom sig utse ett arbetsutskott. En
sekreterare, eller föreståndare, skulle anställas för att sköta den löpande
verksamheten. Nämnden motsvaras idag av Stadshistoriska samfundet och
av arbetsutskottet har det blivit Stadshistoriska nämnden.
Till ordförande för Stadshistoriska nämnden utsågs riksarkivarien,
professor Samuel Clason och till vice ordförande justitierådet och tillika
Stadsförbundets styrelseordförande Axel Borgström. Arbetsutskottet kom
att bestå av förutom Clason och Borgström även professor Helge Almquist,
Stadshistoriska institutets välgörare, grosshandlaren Pehr Swartz, samt
Stadsförbundets direktör. År 1919 hette denne direktör Yngve Larsson.
Det var allt igenom tunga namn i det sena 1910-talets kommunala Sverige.
Samuel Clason (1867–1925) blev 1904 professor i historia vid Lunds
universitet och utsågs 1916 till riksarkivarie. Senare (1923–1924) verkade
han som ecklesiastikminister. Justitierådet Axel Borgström (1862–1939)
var ledamot av Stockholms stadsfullmäktige och ordförande för drätselkammaren. Helge Almquist (1880–1944) var professor i historia vid
Göteborgs högskola, ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige och
ordförande i det utskott som ansvarade för stadens 300-årsjubileum 1923.
Han skrev två volymer på tillsammans över 1 500 sidor om Göteborgs
1600-tal, som ingår bland stadens jubileumspublikationer. Almquist blev
senare riksdagsman och riksarkivarie. Swartz och Larsson känner vi sedan
tidigare.
Redan vid detta första möte utsåg Stadshistoriska nämnden, på förslag
av Sigurd Curman (1879–1966), en särskild kommitté för byggnadshistorisk forskning och beviljade även anslag för ändamålet. Curman, som
var känd för sina kyrkorestaureringar och senare riksantikvarie, blev
sammankallande ledamot av kommittén. Vidare godkändes det framlagda
förslaget till reglemente för Stadshistoriska institutet. När alla dessa
ärenden var avklarade höll den nyvalde sekreteraren Nils Herlitz ett
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föredrag om den stadshistoriska forskningens närmaste uppgifter.
Föredraget publicerades i Svenska Stadsförbundets Tidskrift 1919.
Institutets uppgifter hade i uppropet definierats som: inventering,
registrering och utgivande av stadshistoriskt arkivmaterial. Därtill kom
egen forskning kring allmänna stadshistoriska frågor samt rådgivning.
Rådgivningen skulle nog vara ett sätt att höja kvaliteten på stadsmonografierna. Ahnlund och Almquist arbetade båda med jubileumsverk över
Sundvall respektive Göteborg inför deras 300-års firande. Och flera sådana
monografier var att vänta den närmaste tiden, när 1600-talets många
stadsgrundningar skulle celebreras. Förbättrad kvalitet på förväntade stadsmonografier var ett argument som Larsson gärna använde för att styrka
behovet av ett stadshistoriskt institut.
Nils Herlitz – förste föreståndaren
Nils Herlitz, docent i historia vid Uppsala universitet, rekryterades till
föreståndare för Stadshistoriska institutet. Yngve Larsson hade ursprungligen tänkt sig Nils Ahnlund som föreståndare, men denne hade nyligen
anställts av Svenska Dagbladet och var därmed inte aktuell. Flera andra
namn diskuterades bland dem den ovannämnde Samuel Clason. Valet av
Herlitz var en fullträff. Det är svårt att tänka sig att någon annan hade
kunnat ta sig an uppgiften med större entusiasm, energi och beslutsamhet
än Nils Herlitz.
Nils Herlitz satte omedelbart igång med inventerings- och registreringsarbetet samtidigt som han bedrev egen forskning kring den svenska
stadsförvaltningen. Det var precis den typ av forskning som efterlysts i
uppropet. Herlitz’ arbete underlättades av att Pehr Swartz skänkte ytterligare 7 500 kronor (motsvarande ca 135 000 kronor i dagens penningvärde), denna gång till institutets löpande verksamhet.
Frågan om en publikationsserie diskuterades av arbetsutskottet i
oktober 1920 och tanken väcktes att söka anslag från rikets städer. Så blev
aldrig fallet utan finansieringen fick lösas på annat sätt. Redan 1920
startade serien ”Skrifter utgivna av Stadshistoriska institutet” med ”De
svenska städernas privilegier” av Nils Herlitz. Varje år fram till 1925 utgav
Herlitz en eller flera mindre skrifter i denna serie.
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Institutets första större publikation var Svensk stadsförvaltning på 1830talet, också den av Nils Herlitz. Den utkom 1924. Titeln ger mer än den
lovar. Det är snarare en översikt av svensk stadsförvaltning fram till 1830talet. Den står sig fortfarande gott även om boken snart är hundra år
gammal. En fortsättning fram till kommunalförordningarna 1862 var
planerad men kom aldrig till stånd. Andra uppgifter kom i vägen.
Registreringsarbetet och källutgivning tog säkert en hel tid och kraft.
Herlitz arbetade dock inte helt ensam utan assisterades av bland andra fil.
stud. Kjell Kumlien och fil. stud. Nils Staf. Den förre blev stadsarkivarie i
Västerås och den senare i Stockholm. I årsberättelsen för 1925 skriver
Herlitz att Staf biträtt honom under flera års tid. Och av redogörelsen för
1923 framgår att fröken Ruth Rehnberg ersatts för en resa till Uppsala
som hon gjort för privilegieverkets räkning.
Den första volymen i serien ”Privilegier, resolutioner och förordningar
för Sveriges städer” utkom 1927 med Herlitz som ansvarig redaktör.
Denna första del omfattar urkunder från tiden 1251 till 1523. Ytterligare
fem delar har senare utgivits. Tryckningen av den första volymen finansierades av Pehr Swartz som tillsköt 4 500 kronor. Pehr Swartz finansiella
bidrag för att först grunda institutet och senare få igång verksamheten kan
knappast överskattas. Utan Yngve Larsson och Pehr Swartz inget institut.
Följdriktigt dedicerades första volymen av privilegieverket till Pehr Swartz.
Och när han av hälsoskäl tvingades lämna arbetsutskottet 1930 kallades
han till hedersledamot.
Rådgivningsarbetet framstår också som rätt omfattande. Herlitz måste
ha lagt ned många timmar på att läsa manuskript och kapitelutkast och
komma med förslag till förbättringar. Rådgivningen kunde även innebära
uppslag till disposition, hjälp att hitta lämpliga författare eller rekommendationer om storleken på arvoden. Den här typen av konsultationer
har fortsatt men med tiden blivit något mindre frekventa.
Bevakningen av nyutkommen stadshistorisk litteratur fortsatte, nu
under namnet ”Stadshistorisk Revy”. Liksom tidigare publicerades
litteraturöversikterna i Svenska Stadsförbundets Tidskrift. Och även här var
Herlitz’ penna flitigt i farten.
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Lovisas torg, Lovisa, Finland.

Byggnadsutskottet
Från den byggnadskommitté under Sigurd Curmans ledning som utsågs
vid första sammanträdet 1919 finns bara två protokoll bevarade, ett från
1922 och ett från 1923. De vittnar om att verksamheten var inriktad på att
inventera, registrera och katalogisera historiskt stadsplanematerial.
Institutet medverkade vid den internationella stadsplaneutställningen i
Göteborg 1923 med en kartserie som visade de svenska städernas storlek
över tid och deras geografiska lägen. Och Nils Herlitz bidrog till
utställningskatalogen med texten ”Städernas uppkomst och utveckling,
allmän översikt”. Den utgavs även separat i Stadshistoriska institutets
skriftserie. Efter att utställningen avslutats fanns kartsamlingen till beskå64

S TADS - OCH KO MMUNHISTORIS KA

I NSTITU TET HUNDRA ÅR

dande, och som det hette ”till forskningens förfogande”, i Svenska
Stadsförbundets lokal vid Gustav Adolfs torg. Dess fortsatta öden är
därefter okänt.
Några år (1928) efter utställningen i Göteborg diskuterade arbetsutskottet behovet av en utförligare tryckt katalog över svenska stadsplaner.
Krigsarkivarien Birger Steckzén gjorde en utredning och erbjöd sig ställa
upp med lokaler och personal i mån av tid. En redaktionskommitté och en
redaktör borde, menade Steckzén, tillsättas och projektet drivas i samverkan
mellan Stadshistoriska institutet, Krigsarkivet och Stadsförbundet.
Ett år senare bedömde institutet att behovet inte längre förelåg. Istället
förordade man en publikation med ett urval av kommenterade stadskartor
och befästningsanläggningar. Ett sådant verk borde dock genomföras av
någon annan än Stadshistoriska institutet. Därmed fick saken bero, och
byggnadsutskottet nämns inte mer i handlingarna. Troligen lades det ner.
Det anslag som reserverats för byggnadshistorisk forskning kom att
användas till andra ändamål.
Nils Ahnlund tar över
I samband med att Nils Herlitz utnämndes till professor vid Stockholms
högskola 1927 lämnade han sitt uppdrag som föreståndare vid Stadshistoriska institutet. Han efterträddes av Nils Ahnlund som en tid biträtt
Herlitz som föreståndare. När Ahnlund följande år utsågs till professor i
historia vid Stockholms högskola vädjade nämnden till honom att
fortsätta som institutets föreståndare. Ahnlunds professur tillkom genom
en donation från Stockholms stad men tjänsten var inte knuten till
forskning om stadens historia. Ibland har den likväl kallats för en
stadshistorisk professur.
Den febrila verksamhet som rått under Herlitz’ tid mattades något då
Ahnlund hade många andra uppdrag att sköta och var längre tider partiellt
tjänstledig. För att hjälpa till med att sköta verksamheten anställdes Nils
Staf (1901–1983) som amanuens vid Stadshistoriska
institutet 1926. Han var som vi sett redan förtrogen med institutets
arbete. Dessutom hade arkivarien Ernst Nygren (1889–1968) anlitats som
redaktör för den andra delen av privilegieverket. Volymen utgavs 1932 och
täcker perioden 1523–1560.
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Ett nytt initiativ var utgivningen av Borgarståndets protokoll före frihetstiden. Den källutgåvan kunde publiceras 1933 med Ahnlund och Staf som
redaktörer. Borgarståndet uppmärksammades även i en volym i
Stadshistoriska institutets monografiserie. Boken var författad av Erland
Kleberg och bar titeln Borgarståndets inre organisation intill 1809. Utgivningen skedde postumt år 1929. Nils Stafs egna forskningar avsatte ytterligare två monografier i institutets skriftserie: Marknad och möte (1935)
samt Marknadsreformen 1788 (1940).
Registreringen av kungliga brev och skrivelser till de svenska städerna,
som Herlitz inlett, drevs också vidare. Liksom tidigare hjälpte studenter
till med källgenomgångarna. I början av 1930-talet hade omkring 200 000
kort sammanställts i ett register som deponerats på Riksarkivet. En tryckt
katalog över registersamlingen utgavs 1937.
Samarbete med Stockholms högskola
Stadshistoriska institutet hade startat på kommunalt initiativ och finansierades av tunga namn inom svenskt näringsliv och politik. Historiker
fanns med i Stadshistoriska nämnden och på ledande poster i arbetsutskottet och inte minst som föreståndare. I övrigt fanns ingen formell
anknytning till den akademiska världen. Studenter från Stockholms
högskola rekryterades dock på ett tidigt stadium för registreringsarbeten.
Lokaler tillhandahölls av Stadsförbundet.
På initiativ av Stadshistoriska institutet inleddes 1927 ett organiserat
samarbete med Stockholms högskola. Det bestod i att Nils Ahnlund gav
föreläsningar i stadshistoriska ämnen. Institutet svarade för alla omkostnader. När Ahnlund 1936 lämnade föreståndarskapet upphörde Stadshistoriska institutets finansiering av föreläsningsserien och den blev istället
en del av högskolans ordinarie kursutbud.
Samarbetet återupptogs emellertid 1940 med Folke Lindberg som
föreläsare. En mer formell uppgörelse träffades 1943, då borgarrådet Oscar
Larsson var Stadshistoriska nämndens ordförande. Avtalet innebar att
föreståndaren åtog sig viss undervisningsskyldighet vid Stockholms högskola. Högskolan skulle betala en del av föreståndarens lön och fick i
gengäld utse en ledamot av Stadshistoriska nämnden. Denne ledamot
skulle dessutom ingå i arbetsutskottet. Högskolan ersattes i sin tur genom
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höjda anslag från Stockholms stad. Därmed inleddes ett samarbete mellan
Stadsförbundet, Stockholms högskola och Stockholms stad som skulle
fördjupas än mer ett decennium senare.
Folke Lindbergs första tid som föreståndare
Ahnlund stannade som föreståndare fram till 1936 och då lämnade även
Nils Staf sin tjänst som amanuens vid Stadshistoriska institutet. Efterträdare till Ahnlund blev docenten i historia vid Stockholms högskola
Folke Lindberg (1903–1988). Han var väl meriterad för tjänsten genom
sin 1933 utgivna monografi över Västerviks äldre historia intill 1718. Boken
trycktes även i en separat utgåva, vilken var hans doktorsavhandling i
historia.
Redan 1930 hade Folke Lindberg anlitats av institutet för arbete med
registret över kungliga brev till städerna, och uppdragen fortsatte. Enligt
årsberättelsen för 1934 skickades han det året till Uppsala, Lund, Malmö
och Köpenhamn för att fotostatera och excerpera urkunder för privilegieverkets räkning. Dessutom hade han gått igenom omfångsrikt lokalhistoriskt material. Lindberg visste således mycket väl vad det innebar att
vara föreståndare för Stadshistoriska institutet.
En av hans första uppgifter blev att förbereda en större monografi över
1619 års stadga som arbetsutskottet beslutat om på sitt sammanträde i
december 1935. Lindberg hade själv väckt förslaget som även fick Stadshistoriska nämndens gillande. Uppgiften visade sig snart mycket större än
förväntat. Det saknades nämligen en allmän bild av stadsförvaltningens
utveckling från Magnus Erikssons stadslag fram till Gustav II Adolfs tid.
För att genomföra en sådan studie ansökte Stadshistoriska institutet hos
Stadsförbundets styrelse om ett årligt stöd på 3 000 kronor, vilket också
beviljades.
Förberedelsearbete för denna monografi över den äldre stadsförvaltningen återkommer stadigt som en punkt i årsberättelse och verksamhetsplan ända in på 1950-talet. Det som kom att färdigställas och tryckas i
Stadshistoriska institutets publikationsserie var några mindre skrifter av
Folke Lindberg. År 1937 utkom 1619 års stadga om städernas administration. Och 1941 berikades serien med Fogde, råd och menighet. I den senare

67

L ARS N ILSSON

diskuterar Lindberg den svenska stadsförfattningens utveckling under
medeltid och 1500-tal.
Linköpings stad hade 1934 vänt sig till Nils Ahnlund för att få hjälp
med planering av en historik över staden. Det blev Folke Lindberg som
kontrakterades för uppdraget tillsammans med kollegan Salomon Kraft
(1898–1979). Projektet var slutfört 1946. I tre omfångsrika volymer
behandlades tiden fram till kommunalförordningarna 1862. Lindberg
svarade själv för delarna två och tre om Näringsliv och förvaltning 1567–
1862 respektive Samhälls- och kulturliv 1567–1862.
Arbetet med registrering och utgivning av för städerna centralt
källmaterial fortsatte under Lindbergs ledning. En tredje volym av
privilegieverket (1561–1592) kunde färdigställas och utges 1939 med
Folke Lindberg som redaktör. Verksamheten vid institutet kom därefter
att påverkas av andra världskriget. Folke Lindberg var i olika omgångar
inkallad till militärtjänst. För att hjälpa till med det fortsatta utgivningsarbetet av privilegieverket anlitades Folke Sleman redan i början av 1940talet. Men även han kallades in för militärtjänstgöring.
Privilegieverket krävde stora resurser och finansieringen blev alltmer
problematisk samtidigt som materialet växte i omfång. Andra viktiga
uppgifter fick stå tillbaka för privilegieverkets skull. Del fyra (1592–1611)
utgavs 1946 med Folke Lindberg och Folke Sleman som redaktörer.
Därefter dröjde det nästan två decennier innan volym fem (1611–1620)
låg klar för tryckning 1964. Folke Sleman stod ensam bakom den utgåvan.
Donationen sinar
Institutet startade sin verksamhet med ett ordentligt startkapital. Tack var
den Swartzska donationen uppgick grundfonden till något över 200 000
kronor, vilket idag motsvarar omkring 3,6 miljoner kronor. Avkastning på
dessa medel skulle användas för att bekosta alla löpande utgifter inklusive
arvode åt föreståndaren och ersättningar till anlitad personal. Det var nog
svårt redan från början att få pengarna att räcka till allt. Som vi sett trädde
Pehr Swartz snart in med ytterligare kapital för att finansiera både den
löpande verksamheten och bokutgivningen. Räntorna från den egna
fonden förstärktes dessutom genom årliga anslag från Stadsförbundet.
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Redan i den budget som presenterades för Stadsförbundets kongress
1918 kalkylerade man med att fondens avkastning inte skulle räcka till.
Ytterligare anslag skulle behövas från Stadsförbundet, enskilda städer och
andra. Dessutom skulle särskilda medel krävas för tryckkostnader och
korrekturläsning.
Privilegieverket var både arbetsbetungande och ekonomiskt dyrbart,
inte minst tryckkostnaden. Institutet vände sig bland annat till Humanistiska fonden vid Vitterhetsakademien, Städernas Allmänna Brandstodsbolag och Städernas Hypotekskassa med ansökningar om bidrag. Andra
ansökningar riktades till Johannes Källströms fond, Kooperativa Förbundet,
Henrik Granholms stiftelse, Magnus Bergwalls stiftelse och Längmanska
kulturfonden med flera. Men de externa anslagen räckte inte alltid till.
Stadsförbundet gick ibland in med extra medel utöver den årliga
tilldelningen.
En anonym donation på 3 000 kronor kunde inkasseras 1931. Bidragsgivaren kan ha varit drätselkammarens ordförande i Nyköping, direktör
Otto Lindeberg. Han hade efterträtt Pehr Swartz som ledamot av Stadshistoriska institutets arbetsutskott. Lindeberg verkade även för att ansökningar skulle få ett positivt bemötande genom sina kontakter i Brandstodsbolaget och Hypotekskassan.
Mindre lyckosamma kapitalplaceringar, bland annat i krigsobligationer,
urholkade snart värdet av fonden. Dess nominella storlek var fortfarande
200 000 kronor i början av 1950-talet men det reala värdet på 3,6 miljoner
hade smält ihop till 290 000 kronor i 2018 års priser. Mindre än en tiondel
av donationerna från Pehr Swartz och alla andra sponsorer fanns kvar.
Institutet hade blivit helt beroende av externa anslag, inte minst årliga
bidrag och extra medel från Stadsförbundet, för att kunna fullgöra sitt
uppdrag. Räntan på kapitalfonden motsvarade ungefär storleken på föreståndarens årliga arvode. Och den ersättningen hade i nominellt belopp
legat oförändrad sedan slutet av 1930-talet.
De finansiella problemen ledde fram till en ny organisation för Stadshistoriska institutet och en institutionell förstärkning genom ett ökat samarbete med Stockholms stad.
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Professur i stadshistoria och ny organisation
Den organisation som fastställdes vid det konstituerande mötet pingstafton 1919 bestod i oförändrat skick i över tre decennier. Men i början av
1950-talet genomfördes betydande förändringar. Ett avtal om en personlig
professur för Folke Lindberg slöts mellan Svenska stadsförbundet, Stockholms högskola och Stockholms stad. Professorn skulle också vara föreståndare för Stadshistoriska institutet. Lindberg tillträdde befattningen 1 juli 1953.
Förslaget om en personlig professur hade initierats av de ekonomiskhistoriska professorerna Eli Heckscher och Ernst Söderlund. Lindbergs
meriter för tjänsten ansågs ovedersägliga. Arbetsutskottet och nämnd
tillstyrkte och Stadsförbundet anslöt. För institutet innebar det inga
ekonomiska uppoffringar. Arvodet till föreståndaren, som nu var professor,
låg kvar på oförändrad nivå. Stockholms stad stod för alla tillkommande
kostnader. I detta nya läge beslöt arbetsutskottet att institutets boksamling
skulle deponeras hos högskolans Humanistiska bibliotek så det kom
studenterna tillgodo.
Vid samma tid upplöstes det befintliga arbetsutskottet och ersattes av
en stadshistorisk nämnd. Den förutvarande nämnden ombildades till
Stadshistoriska samfundet. Den nya Stadshistoriska nämnden skulle bestå
av sju medlemmar, fyra utsedda av Stadsförbundet, en av Stockholms
högskola och två av det nybildade samfundet. Ordförande utsåg nämnden
inom sig, och föreståndaren för Stadshistoriska institutet skulle tjänstgöra
som sekreterare. Medlemmar av Stadshistoriska samfundet blev alla som
kallades till uppdraget av Stadsförbundets styrelse efter förslag från
Stadshistoriska nämnden. Förslaget bifölls och nytt reglemente antogs vid
sammanträde med den gamla nämnden den 7 mars 1955 på Utrikespolitiska institutet.
Den här nya organisationen kom till för att skärpa Stadsförbundets
kontroll av Stadshistoriska institutet. Förbundet var oroligt över institutets
stadigt ökade önskemål om extra tilldelningar för att bekosta privilegieverket. Utlösande faktor blev en utredning av Folke Lindberg som visade
att kostnaderna för fullföljande av privilegieverkets femte del skulle belöpa
till minst 32 400 kronor och troligen mer. Beloppet var ungefär tre gånger
så stort som den årliga budgeten, och möjligheterna att finna extern
finansiering var begränsade.
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Flens Atletklubb, Flen.

Nu fick Stadsförbundet flertalet av platserna i den nybildade nämnden
och större möjligheter att bromsa en ivrig föreståndare. Institutet skulle
liksom tidigare, men nu via Stadshistoriska nämnden, till Stadsförbundet
årligen rapportera om verksamheten under det gångna året, samt lägga
fram verksamhetsplan och budget för kommande år.
Folke Lindbergs tid för egen forskning tycks ha krympt efter utnämningen till professor. Nu skulle han undervisa och handleda studenter upp
till licentiat- och kanske doktorsexamen samt sköta administrativa
ärenden. Periodvis var han tjänstledig för sakkunniguppdrag åt högskolan,
men också för egen forskning. Han blev dessutom en av de tre professorer
som ansvarade för det stora projektet ”Sverige under andra världskriget”.
Det kom att dröja fram till efter pensioneringen innan hans nästa
stadshistoriska bok gavs ut. Den heter Växande stad och handlar om
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kommunalpolitiken i Stockholm från kommunalförordningarna 1862 och
fram till sekelskiftet 1900. Boken ingår i en serie som initierades och
utgavs av Stockholms stad för att uppmärksamma kommunalreformen
1862.
Brist på tid och avsaknad av ekonomiska resurser fick institutet att
1958 skrinlägga planerna på en egen jubileumsbok över 1862 års kommunalreform. Förslaget hade väckts på ett möte med Stadshistoriska
nämnden i december 1955 och Folke Lindberg fick i uppdrag att utreda
saken. Ett år senare presenterade han olika alternativa upplägg för nämndledamöterna, som föredrog det enklaste. Lindberg tog fram ett mer
detaljerat förslag som diskuterades i december 1958. Han tänkte sig tio
delstudier om vardera femtio sidor för att belysa väsentliga drag i den
kommunala förvaltningens historia. Kostnaden beräknade han till omkring
150 000 kronor. Nämnden överlämnade förslaget till Stadsförbundets
styrelse. Den gav dock uppdraget till historiedocenten Sven Ulrik Palme i
Uppsala. Boken, som är på över 800 sidor, gavs ut av Stadsförbundet
tillsammans med Svenska Landskommunernas Förbund och Landstingsförbundet.
Monografiserien låg dessutom i träda under större delen av 1940-talet
och hela 1950-talet. Först 1962 kom nästa volym i den serien, nämligen
Birgitta Lagers bok om Stockholms befolkning på Johan III:s tid (1962). Det
var en del av hennes sammanläggningsavhandling Stockholmskt 1500-tal
(1964) för doktorsgraden. Flera av Folke Lindbergs elever avslutade sina
studier med licentiatexamen, och det var ovanligt att sådana trycktes.
Förutom Birgitta Lager valde även Carl Fredrik Corin, Björn
Helmfrid, Einar Mellquist, Karl Bodell, Birgitta Ericsson, Britta Zacke
och Lars Wikström att fortsätta sina stadshistoriskt inriktade studier fram
till doktorsexamen. De tre senare disputerade efter Lindbergs pensionering och enligt den nya ordningen för doktorsexamen. Mellquists studie
publicerades i Stadshistoriska institutets monografiserie 1969.
I kretsen av Lindbergs elever fanns även presshistorikern och den
blivande professorn i historia Jarl Torbacke som disputerade 1966. Vidare
Birgitta Fritz som i sin avhandling från 1973 skrev om Sveriges medeltida
förvaltning. En annan doktorand var Bernt Kennerström som 1974
slutförde sitt avhandlingsarbete om Socialistiska partiet.
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Internationellt samarbete
Ett av arbetsutskottets tidigaste beslut var att reservera tusen kronor i
1919 års budget för inköp av tyskspråkig litteratur. För att orientera sig i
den internationella forskningen prenumererade man också på Hansische
Geschichtsblätter och franska Annales. Den senare utkom med sitt första
nummer 1929 och hos Stadshistoriska institutet finns tidskriften i obruten
följd från startåret och långt fram i tiden. Tyska och franska var naturliga
språkområden för den inriktning forskningen hade på det äldsta stadsväsendet.
Av protokollen att döma hade institutet dock länge sparsamt med
utländska kontakter. Ett erbjudande 1929 om att förhandla med stadsarkivet i Lübeck om inlån av medeltida pundtullböcker för excerpering
av handeln med svenska städer kunde aldrig fullföljas. Från Samfundet
Sankt Erik fick Stadshistoriska institutet 1933 i gåva Wilhelm Koppes
avskrifter om det medeltida Stockholm ur Lübecks stadsarkiv. Handlingarna överlämnas 1960 till Riksarkivet.
Internationellt samarbete blev ett vitalt verksamhetsområde för
institutet först under Folke Lindbergs tid som professor och föreståndare.
Hösten 1951 och våren 1952 var Lindberg inbjuden som gästföreläsare
till skandinaviska avdelningen vid University of Minnesota i Minneapolis.
Ett Rockefeller-stipendium gjorde det möjligt för honom att förlänga sin
vistelse med besök på andra amerikanska universitet. Och i oktober 1952
deltog han i en internationell stadshistorisk kongress i Paris. Folke Sleman
vikarierade som föreståndare under Lindbergs bortovaro. Flera amerikanska forskare sågs de närmast följande åren som gäster på Stadshistoriska
nämndens sammanträden.
Vid världshistorikerkongressen (ICHS) i Rom 1955 bildade ett antal
stadshistoriker från skilda länder en arbetsgrupp för att diskutera gemensamma frågor. Gruppen träffades på nytt nästa år, och de årliga mötena
har därefter fortsatt intill idag. En tysk kollega gjorde Lindberg uppmärksam på arbetsgruppens existens. När gruppen träffades i Fribourg i
Schweiz 1958 var Lindberg en av deltagarna och han valdes direkt in som
medlem. Gruppen kom att kallas La Commission Internationale pour
l’histoire des villes, och blev en av flera kommissioner under ICHS.
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Folke Lindberg deltog regelbundet i kommissionens årliga möten och
arbete långt in på 1970-talet. Men han var också gästföreläsare vid
London School of Economics 1958 och inbjöds till konferenser i
Warszawa 1959, Blankenberge (Belgien) 1962 och Spa 1964. Institutets
internationella kontakter intensifierades och breddades överlag mot slutet
av 1950-talet och inte minst på 1960-talet. Gästföreläsare blev vanligare
liksom inbjudningar till konferenser. Det engelska språkområdet fick ökad
betydelse genom utbytena med Storbritannien och USA. I Stadshistoriska
institutets bibliotek kompletterades de tyska och franska tidskrifterna med
brittiska Economic History Review.
Kommissionen – La Commission International pour l’historie des
Villes – förblev dock en hjärtesak för Folke Lindinberg. Mellan de internationella kongresserna, som hålls vart femte år, arbetar kommissionen
med ett tema. De medverkande länderna bidrar med rapporter som
granskas och diskuteras på de årliga mötena, och en slutrapport sammanställs för presentation på kongressen. Varje deltagande land har minst en
medlem i kommissionen. Men det är ingen öppen organisation. Antalet
medlemmar per land är begränsat och nya medlemmar väljs in först efter
noggrann prövning.
Bibliografiskt arbete har varit en annan viktig och återkommande
punkt på kommissionens agenda. När den stora internationella historikerkongressen hölls i Stockholm 1960 kunde Folke Lindberg presentera en
skandinavisk bibliografi som han sammanställt med bidrag från historiker
i de övriga nordiska länderna. Institutet medverkade också med ett kapitel
till bibliografin Guide international d’histoire urbaine (1977).
Nyutkommen litteratur presenterades länge regelbundet på kommissionens årliga sammanträden, men med tiden har bibliografier fått en mer
undanskymd plats. Det gäller också för de stora planerna om källutgåvor
över Europas äldre stadsväsende. En sådan volym har publicerats –
Elenchus Fontium Historiae Urbanae (1967) – och där ingår ett kapitel som
företrädare för Stadshistoriska institutet skrivit.
Mer beständigt har det tidigt initierade projektet om stadsatlaser blivit.
Tanken har varit att följa stadsplaneutvecklingen i enskilda städer fram till
industrialismen. En arbetsgrupp inom kommissionen fastställde vilken typ
av kartor som skulle ingå och i vilken skala de skulle återges. Utöver kartmaterialet ingår en historisk beskrivning av staden.
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Antalet färdigställda atlaser varierar stort mellan de deltagande
länderna. För Sveriges del finns atlaser över Uppsala (1983), Falun (1992)
och Strömstad (1997). De tre svenska bidragen ingår i serien Scandinavian
Atlas of Historic Towns tillsammans med motsvarande kartverk från övriga
nordiska länder. Konstvetaren och bebyggelseforskaren Thomas Hall
(1939–2014) verkade som projektsamordnare för institutets räkning.
Kommissionen grundades och bestod länge främst av forskare som var
intresserade av det europeiska stadsväsendets återuppbyggnad efter
Västroms fall. Medlemmarna kom huvudsakligen från södra och mellersta
Europa, varför franska och tyska var de dominerade språken. Det här var
en miljö som passade Folke Lindberg väl, och gav honom rika tillfällen att
visa upp sina språkliga färdigheter. Han var också, har jag förstått, en
mycket uppskattad medlem av kommissionen.
Folke Lindberg kom att stanna på posten som föreståndare för Stadshistoriska institutet i hela 34 år fram till pensioneringen 1970. Ingen
annan föreståndare har ännu kommit upp i så många tjänsteår. Efter
pensioneringen fortsatte han som ordförande för Stadshistoriska nämnden
och Stadshistoriska samfundet i ytterligare tolv år, fram till 1982. Lägger
man därtill de år i början av 1930-talet då han utförde uppdrag för
institutets räkning kom han ägna mer än femtio år av sitt liv åt omsorgen
om Stadshistoriska institutet. Under nästan lika lång tid, 1919–1970, var
hans svärfar, Yngve Larsson, också på olika sätt knuten till institutets
ledning.
Någon ny amanuens anställdes inte efter Nils Staf. Budgeten tillät
knappast det. Folke Sleman arbetade dock under en lång följd av år med
privilegieverket. Det var möjligt tack var hans mycket anspråkslösa krav på
ersättning. Många andra personer drogs också in i arbetet med privilegierna, bibliografier och registreringar ur centrala källserier. Det kom dock
att dröja in på 1970-talet innan Stadshistoriska institutet åter fick en
assistenttjänst på avlöningslistan.
Ingrid Hammarström – professor i stads- och kommunhistoria
Den stadshistoriska professuren var personlig för Folke Lindberg, och när
han avgick löpte avtalet ut. Nya förhandlingar om nytt avtal följde.
Parterna var inte längre helt desamma. Av den kommunala högskolan
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hade det blivit ett statligt universitet. Svenska Stadsförbundet hade gått
samman med Svenska Landskommunernas Förbund till Svenska Kommunförbundet. Sammanslagningen var en konsekvens av den kommunreform som sjösattes 1 januari 1971. Men Stockholms stad var och förblev
Stockholms stad.
Högskolans ombildning till ett statligt universitet 1960 innebar att
Svenska staten trädde in som delfinansiär och en av huvudmännen bakom
Stadshistoriska institutet. Den kommunala högskolans representant i Stadshistoriska nämnden ersattes av en företrädare för Stockholms universitet.
Professorn blev statsanställd. Med staten som en av huvudmännen blev
institutets institutionella bas än solidare.
De tre parterna – Stadsförbundet, Stockholms stad och Staten – enades
kring ett nytt avtal av ungefär samma innehåll som det förra. Var och en av
huvudmännen skulle bidra med en tredjedel till finansieringen av
professuren, som nu fick namnet professur i stads- och kommunhistoria.
Från universitetskanslern framfördes synpunkten att det var önskvärt med
en förskjutning av ämnesinnehållet mot ”urbaniseringen av det moderna
samhället”. Staden och Kommunförbundet instämde.
Professorn skulle fortsatt vara föreståndare för Stadshistoriska institutet
och med reducerad tjänstgöringsskyldighet vid Stockholms universitet.
Institutet disponerade sedan 1959 tjänste- och seminarierum på Stockholms stadsarkiv men flyttade senare till Stockholms universitets lokaler
vid Odenplan och därifrån till Frescati 1983.
Till innehavare av professuren i stads- och kommunhistoria utsågs efter
sedvanlig konkurrens docent Ingrid Hammarström från Uppsala. Hon var
ett aktat namn i historiekretsar och hade meriterat sig bland annat genom
boken Stockholm i svensk ekonomi 1850–1914 (1970). Till skillnad från sina
manliga företrädare kom hon från en tämligen enkel bakgrund, som dotter
till en kommunalarbetarfamilj från Härnösand. Och hennes framtoning
var anspråkslös.
Hammarströms övertagande av professorsstolen tillförde Stadshistoriska institutet ny energi och inte minst nya personella och ekonomiska
resurser. Samtidigt förde hon arvet från föregångarna vidare. Vid ett
sammanträde med Stadshistoriska nämnden i februari 1971 beslöt man
söka medel hos Kommunförbundet för inrättande av en assistenttjänst.
Ansökan beviljades och vid halvårsskiftet tillträdde Rolf Hagstedt den
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nyinrättade befattningen. Hagstedt var en av Folke Lindbergs elever och
hade nyligen licentierat för honom. Nu fördes han upp på Kommunförbundets lönelista.
Tjänsten som assistent var till en början på halvtid men omvandlades
1977 till en heltidssyssla. De lönekostnader som redovisades i institutets
budget och utbetalades av Kommunförbundet uppgick därefter till 165
000 kronor för 1978. På 1960-talet ersattes föreståndaren i institutets
budget med ett arvode på 8 000 kronor. Kommunförbundets ekonomiska
stöd till Stadshistoriska institutet hade således kraftigt förstärkts.
De olycksaliga obligationslånen från 1940-talet löstes in efter beslut av
Stadshistoriska nämnden 1982 genom Kommunförbundets försorg.
Förbundet tog hand om kapitalets förvaltning och garanterade en avkastning på två procent över diskontot. Personalförstärkning och bättre
avkastning på kapitalet räckte dock inte till för att möta kostnaderna för
en vidgad verksamhet. Institutet återkom regelbundet till Kommunförbundets styrelse med önskemål om extra anslag. Samtidigt som man
sökte externa medel, bland annat från Humanistisk-Samhällsvetenskapliga
forskningsrådet (HSFR). Finansieringen av privilegieverkets utgivning var
fortsatt ett ständigt huvudbry. En partiell lösning blev att för en tid låta
redaktörerna Carl Fredrik Corin och Folke Sleman vikariera på delar av
assistenttjänsten. Deras löneanspråk var dessutom små. Organisationer
som Stadshistoriska institutet skulle i längden aldrig klara sig utan sådana
ideellt arbetande eldsjälar. Behjärtansvärda insatser av detta slag kan inte
nog värdesättas.
Arbetet med källutgivningar, bibliografier och registersamlingen fördes
vidare under Ingrid Hammarströms ledning. Bibliografierna fick en ny
form och publicerades som böcker täckande en femårsperiod. Den sjätte
volymen av privilegieverket utgavs 1985 med Carl Fredrik Corin och
Folke Sleman som redaktörer. Någon fortsättning har inte varit aktuell.
Registersamlingen fördes som längst fram till 1923, varefter nyregistreringen upphörde.
Som nybliven professor fick Ingrid Hammarström ta sig an uppgiften
att leda arbetet med Kalmar stads historia. Stadsmonografiskrivandet höll
vid den här tiden att på att söka sig fram längs nya vägar. Många efterlyste
en mer problematiserad forskning än den traditionella, som helst ville
belysa så många aspekter som möjligt av en stads historia. Samtidigt
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betonades vikten av att studera städernas sociala, demografiska och
ekonomiska historia och inte bara den politiska. Det fanns också en
efterfrågan på mer kvantitativ historia förenad med samhällsvetenskapliga
ansatser.
Ingrid Hammarström var lyhörd för dessa nya strömningar. Redan i
avhandlingen hade hon anlagt sådana perspektiv vilka vidarefördes i bland
annat Stockholms-boken. Som professor betonade hon dessutom vikten
av jämförelser. Komparativ stadshistoria blev en ledstjärna inte bara för
henne själv utan också för flera av hennes doktorander. Tvärvetenskap var
ett annat signum för de projekt hon ledde.
Forskargruppen för Kalmars historia bestod av såväl disputerade
forskare som doktorander från Stockholm och Uppsala representerande
historia, konstvetenskap, arkeologi och språkvetenskap. Det tidsmässiga
spannet sträckte sig från forntid till 1970-talet. Verket publicerades i tre
volymer mellan 1979 och 1984. Därtill trycktes separat fyra doktorsavhandlingar i historia. Kalmarforskarna utgjorde kärnan inom ”Projektet
Jämförande stadshistoria” (PJÄS) som med hjälp av samhällsvetenskaplig
teori sökte efter generella mönster i stadsutvecklingen.
Ett annat projekt var ”Svensk stadsmiljö – Boende och byggande under
de senaste hundra åren”. Där samarbetade konstvetare och historiker från
Stockholm, Uppsala och Örebro kring stadsplaneutveckling, bostadsbyggande och boendesegregation. Andra doktorander tog vid där boken
Stockholm i svensk ekonomi slutade och arbetade med frågor kring Stockholms 1900-tal. Själv forskade Ingrid Hammarström kring byggnadskonjunkturer i Stockholm 1850-1914. De tre huvudmännens önskan om
forskning kring den moderna staden blev således väl tillgodosedda.
Det internationella samarbete som Folke Lindberg inlett fördes vidare
och utvidgades under Ingrid Hammarströms ledning. Hon kände sig dock
aldrig till rätta i den sociala atmosfär som rådde inom kommissionen.
Tämligen omgående slutade hon att åka på dess möten. Folke Lindberg
och därefter Birgitta Ericsson fick svara för den svenska representationen.
Senare valdes även Sven Lilja in som permanent medlem. Lilja var en av
Ingrid Hammarströms tidiga doktorander. Han hade disputerat på
”Kalmar under Gustav Vasa och hans söner”, och arbetade som assistent
på Stadshistoriska institutet.
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Ingrid Hammarström etablerade istället kontakt med brittiska forskare.
Ett centrum för urbanhistoria höll på att bildas i Leicester med professor
H. J. Dyos som ett ledande namn. I Storbritannien hade man dessutom
satt upp en ”Urban History Group”. Ingrid Hammarström besökte regelbundet gruppens årliga konferenser så länge hon orkade. Och institutet
prenumererade på den nystartade brittiska Urban History Newsletter. Kontakter knöts även med amerikanska stadshistoriker som besökte Stockholm. Biblioteket utökades med den amerikanska Journal of Urban History.
Det nordiska samarbetet kom också att intensifieras genom samarbeten
mellan Norsk Lokalhistorisk Institutt i Oslo, den lokalhistoriska
avdelningen vid Köpenhamns universitet och Lokalhistoriska Byrån i
Helsingfors. Ett första nordiskt lokalhistoriskt seminarium arrangerades i
Danmark 1973. Den seminarieserien har löpt vidare i tre- eller fyraåriga
intervaller. Stadshistoriska institutet stod för värdskapet 1982. Temat var
”Lokal praxis på det sociala området i de nordiska länderna 1800–1920”,
och konferensen hölls på Kommunskolan (numera Stora Brännbo) i
Sigtuna.
Tillkomsten av universitetsfilialer, som senare blev egna universitet, gav
kraftig stimulans åt den lokalhistoriska forskningen. Särskilt aktiv var man
i Linköping och Örebro, men även Växjö och Karlstad anslöt till den
trenden. I Linköping bildades ett lokalhistoriskt centrum och i Örebro ett
lokalhistoriskt sällskap. Stadshistoriska institutet var inte längre ensamt på
scenen och en livlig debatt uppstod kring hur man skulle uppfatta och
definiera stadshistoria respektive lokalhistoria. Som alltid ville nykomlingarna gärna utmana etablerade institutioner.
Införandet av ”Stadshistoriska dagar” var ett nytt sätt att vidga
institutets utåtriktade och kontaktskapande verksamhet. De första hölls
1979 som ett led i högtidlighållandet av att Stadshistoriska institutet
existerat i sextio år. Det var tre konferenser med olika inriktning, en i april,
en i oktober och en i december. Kommunförbundet hade välvilligt ställt
extra anslag till förfogande. Fortsättning följde redan nästa år. Och med
tiden blev stadshistoriska dagar en stadigt återkommande programpunkt.
Med starkt stöd av Ingrid Hammarström initierade två av hennes
elever – Sven Lilja och undertecknad – var sitt postdoktoralt projekt kring
den svenska urbaniseringen. Lilja fokuserade på det äldre stadsväsendet
fram till 1800-talet. Där tog Nilsson vid och förde det långa tidslinjen
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vidare fram till 1980-talet. Resultaten från Nilsson forskningar publicerades 1989 i Stadshistoriska institutets nya skriftserie ”Studier i stadsoch kommunhistoria”. Seriens första nummer var konferensrapporten från
det nordiska lokalhistoriska seminariet i Sigtuna 1982 med Ingrid Hammarström och Lars Nilsson som redaktörer. Sven Liljas bok utkom i
samma serie 2000.
Ingrid Hammarström arbetade nära tillsammans med docent Birgitta
Ericsson som ledde det nordiska projektet ”Centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet”. Projektet avsatte ett stort antal publikationer inklusive flera doktorsavhandlingar med Ingrid Hammarström
som ansvarig professor och examinator.
Elakartad sjukdom förmörkade en stor del av Ingrid Hammarströms
tid som professor och föreståndare för Stadshistoriska institutet. Periodvis
ersattes hon av tillfälliga vikarier. Hennes egen forskning om byggnadskonjunkturerna blev lidande, doktorandprojekt kunde inte alltid slutföras
och institutets verksamhet gick stundtals på sparlåga. Hennes frånvaro
försvårade också upprättandet av ett nytt avtal mellan institutets tre
huvudmän.
Christer Winberg
Många kände sig kallade att söka den stads- och kommunhistoriska
professuren när den utlystes hösten 1987. Åtta personer infann sig till
provföreläsningarna våren 1988. Ämnesbeskrivningen hade nu vidgats och
preciserats till ”lokalsamhällenas historia mot bakgrund av den regionala
utvecklingen och samhällsstrukturen i stort, vidare mer övergripande
problemkomplex som urbaniseringsprocessens utformning under olika
epoker och det moderna tätortssamhällets framväxt”.
Sakkunniga var eniga om att docenten Christer Winberg var den mest
meriterade. Winberg hade disputerat i Göteborg och var sedan mitten av
1980-talet anställd som docent vid Historiska institutionen i Stockholm.
Efter Birgitta Ericssons pensionering ansvarade han för doktoranderna
inom projektet ”Centralmakt och loksamhälle” och var en av vikarierna för
Ingrid Hammarström. En kort tid efter utnämningen i Stockholm blev
han erbjuden en professur vid Göteborgs universitet. Han föredrog den
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senare och lämnade tämligen omgående Stockholm och Stadshistoriska
institutet.
Under sin tid i Stockholm hann han dock starta ett mer organiserat
samarbete mellan institutet och de lokalhistoriska organisationerna i andra
universitetsstäder. Ett symposium med lokalhistoriens framtid som tema
hölls i Stockholm 1989 med anledning av Stadshistoriska institutets 70åriga tillvaro, och ett annat i Linköping 1990 och ett tredje i Örebro 1991.
Föredragen trycktes i institutets nya skriftserie ”Lokalhistoria”. Den skulle
vara ett forum för enklare publikationer, medan de tyngre verken hade sin
plats i ”Studier i stads- och kommunhistoria”.
Winberg upprättade också förbindelser med hembygdsrörelsen genom
den dåvarande organisationen Riksförbundet för hembygdsvård. En
gemensam konferens hölls i Stockholm i slutet av 1988. Vidare knöt han
nya kontakter med Kommittén för Stockholmsforskning.
Namnet på institutet ändrades från år 1990 till Stads- och kommunhistoriska institutet. Det var en anpassning till kommunreformen 1971
och den dåvarande ombildningen av Svenska Stadsförbundet. Namnbytet
var samtidigt en markering av att institutets verksamhetsområde höll på
att breddas från enbart städer till att inkludera alla slags tätorter och även
kommuner, i enlighet med professurens ämnesbeskrivning.
Bläcket från underskrifterna på nytt avtal om professuren efter Ingrid
Hammarströms pensionering vid årsskiftet 1988/89 hade knappt hunnit
torka innan de tre parterna åter möttes vid förhandlingsbordet. Det var en
långdragen process innan regeringen genom ansvarig minister den 1 april
1995 kunde utse Lars Nilsson till ny professor i stads- och kommunhistoria.
Då hade han redan i flera år, alltsedan 1990, vikarierat för Winberg.
Institutet under ny regim

Internationella nätverk
De kontaktsökande och nätverksskapande initiativ Winberg tog fortsatte
under Nilsson. Institutet kom att inta rollen av såväl nationell som internationell nod i nätverk av forskare. Kontakterna med den internationella
stadshistoriska kommissionen upprätthölls genom att både Lilja och
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Nilsson flitigt deltog i de årliga konferenserna och regelbundet presenterade rapporter.
Kommissionen och dess medlemmar inbjöds 1994 till Sigtuna. Det var
första gången ett kommissionsmöte hölls i Sverige, och samma år som
Stads- och kommunhistoriska institutet fyllde 75 år. Och därför
avrundades sammankomsten med en jubileumskonferens på Stockholms
universitet om Europas tidiga stadsväsende under rektor Gustav Lindencronas beskydd. Institutet bjöd också deltagarna på en exkursion till Birka
under Björn Ambrosianis sakkunniga ledning. För medföljande fruar och
äkta män fanns ett ovanligt rikt socialt program att tillgå.
I opposition mot kommissionens stela struktur med få representanter
per land och timslånga diskussioner kring formalia bildades i slutet av 1980talet med EU-stöd en ny organisation med namnet EAUH, European
Association of Urban Historians, senare namnbyte till European Association
for Urban History. Associationen var öppen för alla intresserade och hade
till uppgift att organisera konferenser vartannat år. Den första hölls i
Amsterdam 1992 med bland annat Nilsson och Lilja bland deltagarna.
Snart fick Nilsson en plats i ledningsgruppen, kallad International
Committee. Han var medlem av kommittén från 1998 till 2012 och dess
president 2006–2008. Efter Nilsson har Mats Berglund från institutet
valts in som svensk representant och även utsetts till kassör.
Kontakterna med Centre for Urban History i Leicester stärktes först
genom ett utbytesprogram i början av 1990-talet och senare på flera andra
sätt. Parallellt upprättades samarbete och forskningsutbyte med Centre for
Metropolitan History i London. Genom EAUH etablerades nya kontakter
med urbanhistoriska forskare runt om i världen. Dessutom fick Nilsson
förtroendet att vid Historiska institutionen ansvara för det europeiska
studentutbytesprogrammet ERASMUS, vilket ytterligare utvidgade hans
europeiska kontaktnät.
År 2006 stod Stads- och kommunhistoriska institutet värd för den
åttonde EAUH-konferensen, ”Urban Europe in Comparative Perspective”.
Arrangemanget hölls i Aula Magna och angränsande lokaler på Stockholms
universitet. Drygt 500 deltagare kunde räknas in vilket var den dittills
största EAUH-konferensen. Föredragen finns utgivna på en CD-ROMskiva (2007), som nummer 31 i serien ”Studier i stads- och kommunhistoria”.
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Institutet medverkade i Kulturhuvudstadsåret 1998 med konferensen
”Capital Cities and Cultural Identities” på Stockholms universitet. Elva
utländska forskare från lika många länder medverkade med föredrag och
kommentarer. Konferensen resulterade i antologin Capital Cities som utkom 2000 i institutets serie ”Studier i stads- och kommunhistoria”. Vidare
har föreståndaren tillsammans med andra representanter för institutet medverkat med egna programinslag på European Social Science-konferenser.
Dessa konferenser har hållits vartannat år på olika platser i Europa som
Amsterdam, Lissabon, Glasgow och Wien.
Ett nytt inslag i Stads- och kommunhistoriska institutets internationella kontaktnät blev forskarutbyten med Kina. Institutet ordnade
arbetsrum åt flera kinesiska gästforskare och assisterade dem på olika sätt.
I gengäld blev föreståndaren inbjuden av Chinese Academy of Social
Science till konferenser i Beijing och Xian 2013. I anslutning till ett
samarbete kring ”City Branding” med forskare vid Företagsekonomiska
institutionen och utländska partners, bland annat från Kina, hölls en
konferens på Tshingua universitetet i Beijing hösten 2013 med uppföljning i polska Poznan 2015.

Nordiska och svenska samarbeten
Inom ramen för de nordiska lokalhistoriska seminarierna ansvarade Stadsoch kommunhistoriska institutet för konferenserna 1995 och 2012. Det
förra hölls på Långholmen i Stockholm med ”Invandrarna och lokalsamhället” som huvudtema. Vid det senare tillfället ägnades seminariet åt
”Nordiska lokalsamhällen i möte med globaliseringen”. Mötesplats var
Aula Magna på Stockholms universitet. Institutet har också medverkat
med programpunkter på flera av de Nordiska historikermötena bland
annat i Tammerfors (1998), Stockholm (2004) och Tromsö (2010).
Samarbeten med forskare från andra nordiska länder förekom i en rad
andra projekt som ”Urban Space, Nature and Culture” (Helsingfors,
London, Sankt Petersburg, Stockholm), ”The Post-Industrial City”
(Danmark, Grekland, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige samt
med Finland och Norge som associerade), och ”The Urban Cultural
Heritage of the Mare Balticum” (Århus, Rostock, Stockholm).
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Rådhuset i Kristiansand, Norge.
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En uppdatering av den nordiska stadshistoriska bibliografi som Folke
Lindberg sammanställde i slutet av 1950-talet har aktualiserats flera
gånger, nu under danskt redaktörskap. Projektet har dock aldrig fullföljts
och blivit inaktuellt genom de sökmöjligheter i litteraturdatabaser som
tillkommit genom Internet.
Samarbetet med hembygdsrörelsen har drivits vidare. Institutet har
bland annat organiserat lokalhistoriska kurser i Norrtälje och Stockholm.
Tillsammans med Stockholms läns hembygdskonferens ordnades
konferensen ”Vilken stad?” 2007. En handbok om hur man forskar kring
sin hembygd utarbetades av Anna Kåring Wagman 1998/99 inom ramen
för ett ”forska-själv-projekt” som finansierades från flera olika håll.
Andra externa medel gick till Erik Wångmar för en handbok om hur man
forskar kring städer och kommuners historia, Att skriva stads- och
kommunhistoria (2005).
Institutet har varit representerat med eget program på de historikermöten som Svenska Historiska Föreningen arrangerat vart tredje år sedan
1999. Tillsammans med kollegor från Stockholm och andra städer har
Stads- och kommunhistoriska institutet genomfört en rad olika projekt
som till exempel ”Stockholm 750 år”, ”City Branding” och ”Storkommunreformen 50 år”. En annan partner har varit Stockholms Historiska
Databas vid Stockholms stadsarkiv. Institutet och Databasen sökte 1999
och fick anslag till projektet ”Stockholm som livsmiljö: Befolkningen i
Gamla stan och på Södermalm 1878–1926”. Projektet kom senare genom
Stadsarkivets försorg att utvecklas till Rotemannen och ingå i Stockholmskällan.
Institutets två publikationsserier, ”Studier i stads- och kommunhistoria”
samt ”Lokalhistoria”, fylldes successivt på med nya nummer. Föredrag från
flera av de nationella, nordiska och internationella konferenser Stads- och
kommunhistoriska institutet anordnade i Stockholm återfinns här, liksom
rapporter från sessioner vid EAUH-konferenserna. Dessutom tillkom en
ny serie ”Historisk tätortsstatistik”. Den kan ses som en fortsättning på
institutets uppgift att underlätta forskning genom att tillhandahålla
källmaterial.
”Historisk tätortsstatistik” innehåller folkmängdsuppgifter för svenska
städer och tätorter från 1570-talet och in på 2000-talet. Materialet finns
också att tillgå på Stads- och kommunhistoriska institutets hemsida skhi.se
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under rubriken ortshistoria (ortshistoria.se). På webb-sidan ortshistoria.se
är folkmängdsdata kompletterade med flera andra statistiska uppgifter till
exempel kring kommunala val och kommunala finanser.
Insamlingen av de historiska dataseten började redan på 1970-talet i
anslutning till Nilssons avhandlingsarbete. Många personer har senare
varit inkopplade och projektet har finansiellt stötts från flera olika håll.
Totalt arrangerade Stads- och kommunhistoriska institutet ett sextiotal
konferenser av skilda slag mellan 1990 och 2015 och i institutets tre serier
utkom ett femtiotal volymer. Det betyder i genomsnitt 2–3 egna
konferenser per år jämte ett par bokutgivningar. Finansiering av denna
verksamhet var möjlig tack vare anslag från en rad olika svenska, nordiska
och europeiska fonder. För institutets basresurser svarade liksom tidigare
Kommunförbundet och dess efterföljare Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL). Förbundet och SKL tillsköt dessutom extra medel i
samband med större åtaganden som jubileumsfirande.

Undervisning
Med benäget stöd av Maria Sjöberg utvidgades det stadshistoriska seminariet med en rad nya doktorander. Seminariet blev ett av de större vid
Historiska institutionen. Flertalet avhandlingar från seminariet trycktes i
Studier i stads- och kommunhistoria. Omläggningar av doktorandantagningen och seminarieorganisationen gjorde dock att den livaktiga
verksamheten på sikt inte kunde fortsätta.
Institutet engagerade sig dessutom i utbildningsprojekt på Europanivå. Tillsammans med Centre for Urban History i Leicester, University
College i Dublin och Leidens universitet i Nederländerna startades 1998
med EU-pengar en European Master in Urban History. Starten hade
föregåtts av en tvåårig planeringsperiod, då bland annat kurslitteraturen
togs fram.
Ett annat program kallades för ”Eurocities”, och var likaså finansierat
via EU. Kärnan i detta nätverk utgjordes av Erasmus University i
Rotterdam, finska Tammerfors universitet, ISCTE vid universitetet i
Lissabon samt Stads- och kommunhistoriska institutet. Associerade
medlemmar var Salzburg Universität och Essex University. Dessutom var
Warszawa anknutet via EU-programmet Tempus.
86

S TADS - OCH KO MMUNHISTORIS KA

I NSTITU TET HUNDRA ÅR

Båda projekten var nyskapande och experimentella. Allt kursmaterial
sammanställdes av och skrevs till viss del av de ansvariga själva och
tillhandahölls gratis. ”Eurocities” drevs helt utan traditionell klassrumsundervisning. Kursmaterialet var tillgängligt på en digital plattform, som
även fungerade som ett klassrum med möjligheter för examination samt
kommunikation mellan elever och lärare. Inom det ettåriga Masterprogrammet ingick även möjligheten till studentutbyten. När EU-stödet
tog slut blev det svårt att driva projekten vidare, men erfarenheterna och
kursmaterialet kunde komma andra kurser till goda.
Efter beslut av Humanistiska fakulteten tilldelades institutet 1998 en
tidsbegränsad forskartjänst med inriktning på Stockholms historia och
kultur. Till innehavare utsågs Eva Eggeby från Ekonomisk-historiska
institutionen. Senare (2009) beviljade fakulteten även medel för en
tidsbegränsad forskartjänst i Urban miljöhistoria. Av de sökande var
Stefan Barthel från Stockholm Resilience Center den mest kvalificerade.
När Stockholm 2002 firade 750 år fick staden en professur i stadens
historia som gåva av regeringen. Professuren skulle placeras på Stockholms
universitet och tillfördes den Historiska institutionen. Institutionens och
universitets specialisering mot stadshistoria stärktes därmed. Det kom
dock att dröja fem år innan den förste innehavaren, Sven Lilja, kunde inta
professorsstolen.

Hedersdoktorer
På förslag av Stads- och kommunhistoriska institutet utsåg Humanistiska
fakulteten vid Stockholms universitet professor Peter Clark till hedersdoktor 2010 och två år senare (2012) professor Marjatta Hietala. Clark har
varit professor vid Urban History Center i Leicester och vid Helsingfors
universitet. Hietala har verkat som professor i Helsingfors och Tammerfors. Båda två har samarbetat med institutet i flera olika sammanhang
sedan lång tid tillbaka.
Kontakter med de urbanhistoriska forskarna i Leicester etablerades
redan i början av 1970-talet av Ingrid Hammarström. De vidareutvecklades
först av Birgitta Ericsson och Sven Lilja och därefter Lars Nilsson.
Gemensamma projekt har bland annat varit ”European Master of Urban
History” samt ”Urban Space, Nature and Culture”. Clark och Nilsson ingick
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dessutom under många år i ledningen för EAUH. Kontakterna med
Marjatta Hietala går också tillbaka till 1970- och 1980-talen. Hon deltog
till exempel i det nordiska lokalhistoriska seminariet i Sigtuna 1982.
Nilsson och Hietala har haft gemensamma sessioner på såväl de nordiska
historikermötena som på EAUH:s konferenser. ”Eurocities” är ytterligare
ett exempel på samverkan mellan institutet och professor Hietala.
Heiko Droste
Heiko Droste inträdde som ny föreståndare 2015 efter Lars Nilsson.
Droste disputerade 1994 i Hamburg och hade tjänstgjort vid Södertörns
högskola innan han utnämndes till professor i stads- och kommunhistoria
vid Stockholms universitet. Han har främst forskat kring medeltiden och
den tidigmoderna perioden. Avhandlingen uppmärksammade medeltida
stadskrönikor och ett nyligen avslutat projekt har gällt 1600-talets nyhetsförmedling i Östersjöområdet. På motsvarande sätt som sina föregångare
värnar Droste om kontinuiteten i institutets verksamhet, men vidgar också
perspektiven genom att forska om städernas historiebruk samt en svensk
urbanitet.
Interna förhållanden

Nämnd och samfund
Enligt det reglemente som antogs 1919 skulle den Stadshistoriska nämnden
sammanträda minst en gång om året och mötet skulle äga rum under årets
sista kvartal. Det är bara i undantagsfall som Stadshistoriska nämnden,
och dess efterföljare Stadshistoriska samfundet, sammanträtt mer än en
gång per år. Ledamöterna träffades i november eller december för att ta
ställning till årsberättelse, verksamhetsplan, budget och andra ärenden.
Mötena förlades till restaurangers festvåningar och började klockan åtta på
kvällen. Källaren Fredens festvåning var under flera decennier ett kärt
tillhåll. Arbetsutskott sammanträdde ofta samma dag och i samma lokal
men en timme tidigare än nämnden. Ibland hade arbetsutskottet sina
överläggningar några dagar före nämndmötet och då träffades man i
Stadshuset eller i Stadsförbundets lokal.
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Vid några tillfällen i slutet av 1930-talet, när Folke Lindberg var nytillträdd föreståndare, kallades nämndens ledamöter till sammanträde i
april för att lyssna på föredrag med skioptikonbilder. Inga andra ärenden
förkom. Vid ett tillfälle höll Lindberg själv anförande om ”Det europeiska
stadsväsendets uppkomst”. Föredraget kom senare att tryckas och införas i
Stadshistoriska institutets skriftserie. Kriget tycks ha satt stopp för
ytterligare sammankomster av detta slag. Lindberg introducerade också
presentationer av nyutkommen litteratur som ett obligatoriskt ärende på
Stadshistoriska nämndens dagordning. Den punkten blev bestående under
flera decennier.
På förslag av arbetsutskottet ändrades reglementet 1943 så att årsmötet
inte längre behövde inträffa under årets sista kvartal. Därefter förlades
sammanträdena till februari eller mars månad. Från slutet på 1940-talet
var det restaurangen Tre Remmare som upplät sin festvåning åt Stadshistoriska nämnden, men även Piperska muren förekom. Det är dock inte
alltid protokollen anger mötesplats, och det blev än mindre vanligt efter
omorganisationen 1955.
När Folke Lindberg blev ordförande 1970 förlade han gärna nämndmötena till sitt arbetsrum på Stadsarkivet. Sten Sture Landström följde
samma modell och kallade till möte på Hornsgatan 15 där Kommunförbundet huserade. Därefter har möteslokaler skiftat mellan Stockholms
universitet och Stadshuset.
Samfundet, som bildades 1955, hade till en början sina årliga sammankomster i Stadshuset. Vid mitten av 1960-talet bytte man till Stadsarkivet,
där institutet sedan 1959 disponerade rum. När Stadshistoriska institutet
flyttade till Stockholms universitets lokaler först vid Odenplan och senare
(1983) Frescati kom Stadshistoriska samfundets möten att förläggas till
universitetet.
Tidpunkten för mötena med såväl nämnd som samfundet har successivt
förskjutits och lagts mer på dagtid. Nämndens sammanträden ägde under
1970-talet vanligen rum klockan tre eller fyra på eftermiddagar. Eftermiddagar var fortsatt en vanlig mötestid under följande decennier. Men
under senare tid har även förmiddagar förekommit, med efterföljande lunch.
Samfundets medlemmar kallades länge till sammankomst klockan åtta på
kvällen. Den tidpunkten började under 1970-talet förskjutas till kl. 19.30.
Det dröjde inte så många år därefter innan ordförande förklarade mötet
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öppnat kl. 19.00 eller 18.30. Efter hand samordnades Stadshistoriska
samfundets årliga möte med en stadshistorisk dag till halvdagskonferenser som starta efter lunch. Över tid kan man alltså se en rörelse från
kvällsammansträden i festvåningar till allt tidigare sammankomster i kontorsmiljöer och eftermiddagsseminarier i konferenslokaler. Förändringen
kan tolkas som ett ökat fokus på de vetenskapliga programpunkterna.

Ordförande
Elva personer har suttit som ordförande i Stadshistoriska nämnden och
dess föregångare arbetsutskottet. Riksarkivarien Clason var förste man och
han följdes av flera förbundsordföranden och borgarråd i Stockholm.
Enligt det äldsta reglementet var förbundsdirektören självskriven medlem
av arbetsutskottet (senare Stadshistoriska nämnden) och det tycks i
praktiken även ha gällt för Stadsförbundets ordförande. Den traditionen
upprätthölls långt fram i tiden genom Hjalmar Mehr, Inge Hörlén, Sixten
Humble och Sten Sture Landström. Men därefter har Kommunförbundet/SKL inte längre valt sina fyra nämndledamöter från högsta
förbundsledningen. Ordföranden har på senare tid suttit under förhållandevis kort tid och växlat med de politiska konjunkturerna.
Förbundsdirektören Sten Sture Landström, som var Stadshistoriska
nämndens ordförande 1982–2000, hade ett genuint intresse för vetenskap
och forskning. Han hade en fil. lic. i statsvetenskap från Uppsala universitet
när han rekryterades till Stadsförbundet av Sixten Humble. Som direktör
startade han ett FoU-råd inom Kommunförbundet. Landströms engagemang för Stadshistoriska institutet var helhjärtat. Med sin ingående
kunskap om den kommunala sektorn hjälpte han aktivt till att förse
verksamheten med nödvändiga resurser, men visste också när det var dags
att hejda anspråken. Utan Landströms, Mehrs och Hörléns aktiva stöd
hade det nog varit svårt för institutet att genomföra den resursförstärkning
som startade efter att Ingrid Hammarström tillträtt som professor och
föreståndare.
Samfundet har utsett sig egen ordförande. Vanligen har Stadshistoriska
samfundet haft samma ordförande som Stadshistoriska nämnden. Efter
Landströms avgång 2002 fick emellertid Stadshistoriska samfundet sin
egen ordförande. När samfundets årliga möte ändrade karaktär och inklu90
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Idrottsplats i Högdalen, Stockholm.
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derades i en halvdagskonferens blev ordförandens roll mer oklar. I praktiken
har institutets föreståndare kommit att fylla den rollen.

Lokaler
Det finns inga uppgifter i det äldre materialet om arbetslokaler för
Stadshistoriska institutet. Nämnd och arbetsutskott sammanträdde som vi
sett ofta på restaurang. Behovet av kontorsutrymmen bör ha tillgodosetts
av Stadsförbundet. Ahnlund och Lindberg torde som professorer och
lärare vid Stockholms högskola även haft tillgång till kontor.
Efter tillbyggnad av Stadsarkivet erbjöds Stadshistoriska institutet 1959
att där disponera kontors- och seminarierum. När Stockholms universitet
flyttade från trakten runt Odenplan till Frescati i början av 1970-talet
frigjordes gamla universitetslokaler. Flera forskningsgrupper vid Historiska
institutionen flyttade in i ledigblivna lokaler på Odengatan 59 och 61. En
av dessa grupper var det av Ingrid Hammarström startade ”Projektet
Jämförande stadshistoria”. På Odengatan 61 fick gruppen både seminarierum och kontorslokaler. Några år senare flyttade även Stadshistoriska
institutet till Odengatan 61 från Stadsarkivet. Folke Lindberg behöll dock
sitt tjänsterum på arkivet. Från Odengatan gick flytten till Frescati i början
av 1983. Lokalfrågan var i början av 1980-talet en ständigt återkommande
punkt på Stadshistoriska nämndens sammanträde. Från Stadshistoriska
institutets sida oroade man sig över en befarad minskning av utrymmen.

Boksamlingen
Ett av arbetsutskottets tidigaste beslut var, som vi minns, att avsätta medel
för inköp av tyskspråkig litteratur. Den blev grunden till uppbyggnaden av
ett referensbibliotek. Det har senare fyllts på både genom nya inköp och
donationer. Tidigt började institutet även abonnera på utländska tidskrifter.
Principen tycks ha varit att anskaffa en stadshistoriskt viktig tidskrift per
språkområde: Hansische Gesichtsblätter, Annales och Economic History Review.
Senare har man fyllt på med mer urbanhistoriskt specialiserade tidskrifter:
Urban History och Journal of Urban History.
I samband med att Folke Lindberg utnämndes till professor deponerades,
enligt beslut av arbetsutskottet 1954, boksamlingen i Stockholm högskolas
Humanistiska Bibliotek. Om så blev fallet vet vi inte. Senare återfinns
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nämligen boksamlingen i institutets lokaler på Stadsarkivet. Därifrån har
den följt med hela vägen till Frescati.

Klipparkivet
Klipparkivet innehåller klipp om stadsfullmäktiges sammanträden med
mera ur svenska dagstidningar från 1910 till 1968. Även köpingar och
municipalsamhällen ingår. Arbetet utfördes vid Svenska Stadsförbundet i
stort sett ända från starten 1908 och fram till tillkomsten av Svenska
Kommunförbundet. Dagstidningarna bevakade under den här perioden
nogsamt vad som föredrog sig i fullmäktige. Debatter refererades ingående
varför tidningsmaterialet kan ge mer substans än fullmäktiges egna
protokoll.
Tidningsklippen förvarades ursprungligen hos Stadsförbundet. Enligt
ett tillägg till institutets årsberättelse för 1973 överfördes samlingarna
från Kommunförbundets lokaler på Hornsgatan 15 till Stadsarkivet. Där
ordnades och registrerades materialet av arkivarien Karin Tisell. När
Stadshistoriska institutet flyttade till Frescati 1983 togs klipparkivet med
och finns sedan dess på Stockholms universitet.
Jubileumsskrifter
Många av de ursprungliga idéerna bakom Stadshistoriska institutets
tillkomst har, som framgått, levt vidare men förstås anpassats efter förändrade omständigheter och nya uppfattningar om vad som kan rymmas i
begreppet stadshistoria. Medverkan i stadsmonografier och jubileumsskrifter hör till de områden som funnits med ända sedan starten och
förändrats i takt med tiden.
Jubileer har ofta varit ett gott skäl för städer, kommuner och andra att
besluta om utgivandet av monografier över de gångna åren. Som vi minns
var förväntade stadsmonografier ett av skälen till institutets tillkomst 1919.
Föreståndarna Nils Ahnlund, Folke Lindberg och Ingrid Hammarström
anlitades alla tre som redaktörer och/eller författare till stadsmonografier.
Nils Ahnlund beskrev Sundsvalls historia. Folke Lindberg började med
Västervik och fortsatte senare med Linköping. Ingrid Hammarström åtog
sig uppgiften att leda arbete med Kalmar stads historia.
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Traditionen har förts vidare. År 2002 firade Stockholms stad 750 år.
Institutet ansvarade tillsammans med Kommittén för Stockholmsforskning för jubileumspublikationen Staden på vattnet. Stockholm 1252–2002
i två volymer. Det första initiativet togs redan när Christer Winberg var
föreståndare. Lars Nilsson tog över som redaktör och var dessutom en av
medförfattarna. Till boken hörde också en CD-ROM skiva – Stockholms
tidskikare – med kartor, statistik och text om stadens historia. Informationen finns även tillgänglig via Stads- och kommunhistoriska institutets
hemsida.
När Sigtuna skulle uppmärksamma sina första hundra år med fullmäktige
(1909–2009) kontaktade man institutet. Kontrakt skrevs och Lovisa af
Petersens anlitades för uppgiften tillsammans med Lars Nilsson. Boken,
finansierad av Sigtuna kommun, presenterades 2009 vid en högtidlighet
med Sigtuna fullmäktige.
Även reformer fyller år. Institutets planer på ett jubileumsverk över
kommunalförordningarna 1862–1962 fick som vi minns skrinläggas.
Däremot tillsköt SKL medel för att uppmärksamma 150-årsdagen av
förordningarnas ikraftträdande. Lars Nilsson och Håkan Forsell beskrev
den kommunala respektive landstingskommunal utvecklingen i boken 150
år av självstyrelse. Kommuner och Landsting i förändring. Den presenterades
vid en festlighet med kungligt deltagande i Stockholms stadshus hösten
2013.
Tillsammans med forskare vid universiteten i Örebro och Växjö
initierade Stads- och kommunhistoriska institutet ett projekt om
Storkommunreformen 1952–2002. Resultatet blev antologin Storkommunreformen 1952. Striden om folkhemmets geografi. Den presenterades i samband
med en konferens arrangerad av SKL i Frösunda, Solna vårvintern 2002.
Efter att institutet fått extra anslag från SKL blev det möjligt att
fullfölja planerna på en jubileumsskrift över Svenska Stadsförbundet inför
dess 100-åriga tillvaro. Mats Hayen åtog sig uppgiften och han
sammanfattar de hundra åren i Ett sekel i självstyrelsens tjänst. Sveriges
Kommuner och Landsting 100 år (2008). Kronprinsessan Victoria deltog i
den middag som SKL bjöd på i Stockholms stadshus i samband med
firandet.
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Institutets egna jubileer
Första gången Stadshistoriska institutet uppmärksammade ett eget
jubileum var 1979, sextio år efter tillkomsten. De tidigare årsdagarna hade
passerats utan att protokollen vittnar om någon aktivitet utöver det
vanliga. Jubiléet 1979 inleddes på Stadshistoriska samfundets årliga möte i
mitten av april. Folke Lindberg höll då föredrag om institutets bildande
och beskrev den fortsatta utvecklingen. Föredraget resulterade i en artikel i
Historisk tidskrift 1980. Strax efter årsmötet arrangerade Stadshistoriska
institutet den första av tre stadshistoriska dagar. Temat var nordisk
komparation med bland andra professor Erik Lönnroth och Jan Eivind
Myhre från Oslo som inledare.
”Tätortsbebyggelsen och dess förändringsmönster” var rubriken på den
andra konferensen som sträckte sig över två dagar i slutet av oktober.
Ämnet lockade omkring 150 deltagare från alla delar av landet. Den tredje
stadshistoriska dagen hölls på Finlands nationaldag, den 6 december, och
uppmärksammade följdriktigt modern finländsk stadshistoria. Professor
Mauno Jokipii, docent Ilkka Mäntylä och fil. dr Jorma Kallenautio var
inbjudna gäster.
Med anledning av Stadshistoriska institutets 70-åriga tillvaro
arrangerades 1989 konferensen ”Lokalhistoria inför framtiden” med
undertemat ”Nya vägar för lokalhistorien”. Bland de medverkande fanns
förutom akademiker även företrädare för kulturminnesvården, hembygdsrörelsen, museer och lärarutbildningar. Den nytillträdde föreståndaren
Christer Winberg ville använda tillfället till att staka ut en ny kurs inom
ramen för ett lokalhistoriskt nätverk.
Störst uppmärksamhet har institutet hittills ägnat sitt 75-årsjubileum
1994. Den internationella stadshistoriska kommissionen var inbjuden till
Sigtuna för att där hålla sin årliga sammankomst. Kommissionens
medlemmar var dessutom inviterade till att delta i den direkt därpå
följande konferensen om städers uppkomst och den tidiga urbaniseringen.
Föredragen finns samlade i antologin The Emergence of Towns: Archaeology
and Early Urbanization in Non-Roman, North-West Europe (1996). Med
anledning av de 75 åren instiftades också Yngve Larssons pris för stadsoch kommunhistoriska insatser. Förste mottagare blev stadsarkivarien i
Eskilstuna, Bror-Erik Olsson.
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Tullinge centrum, Botkyrka.

”Åttio år av stadshistoria” var titeln på den halvdagskonferens Stads- och
kommunhistoriska institutet ordnade i maj 1999. Den innehöll en
presentation av pågående forskning vid institutet och av doktorander vid
det Stadshistoriska seminariet. Muntliga presentationer kombinerades med
en skärmutställning. Nittioårsdagen 2009 ägnades däremot ingen särskild
uppmärksamhet.
Programmet inför det stundande 100 års jubiléet inkluderar en internationell konferens om nordisk stadshistoria: ”Urbanity in the Periphery.
Nordic Town History in a Comparative Perspective”. Temat anknyter väl
till institutets inriktning sedan lång tid tillbaka mot jämförande stadshistoria i ett nordiskt och internationellt sammanhang.
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Ett viktigt skäl till att Stads- och kommunhistoriska institutet kan se
tillbaka på en hundraårig tillvaro torde vara de institutionella arrangemangen. Det fundament som Stadsförbundet skapade 1919 förstärktes
senare genom avtalen om samverkan först med Stockholms stad och dess
högskola och därefter med svenska staten genom Stockholms universitet.
Konstellationen Stads-/kommunförbund, Stockholms stad och Stockholms
universitet har visat sig vara långsiktigt hållbar.
Lars Nilsson
Tidigare föreståndare vid Stads- och kommunhistoriska institutet
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