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FÖRSLAG TILL ÄMNEN FÖR B- OCH C-UPPSATSER  
Nedanstående förslag till ämnen för B- och C-uppsatser i historia m.fl. Ämnen utgår från innehållet i de 

kommunala arkivbestånden i Linköpings stadsarkiv. Fler arkivinstitutioner än stadsarkivet kan behöva 

konsulteras i vissa fall, men huvudsakligen sker forskningen i stadsarkivet. Ingångar i frågeställningarna kan 

ofta fås via stadsfullmäktiges protokoll. Bakgrund och ingångar fås även i Linköpings historia, del 4 och 5 

(1978-1981), Linköpingsbygden (1987) och Linköpings historia: 1900-talet (1999). Vissa ämnen kan också 

givetvis expandera till avhandlingar – därför är begränsning och disciplin nödvändiga. Det fordras också att 

studentens institution arbetar med en aktiv handledning.  

 

Kommunal ledning och administration  

 Stadsadministrationens omvandling och förnyelse 1912  

 Stadsstyrelsen vid 1800-talets slut (jämförelse Linköping/Norrköping el. faktisk utformning i 

förhållande till kommunallagstiftningen)  

 Kommunalförbund  

 Den politiska diskussionen kring storkommunernas bildande i Linköpingstrakten  

 Samarbetsnämnden för Linköpings kommunblock (i perspektiv av den rikspolitiska debatten)  

 Strategiska frågor inför bildandet av Linköpings kommun  

 Starka män: ledargestalter i det politiska livet i Linköping 1861-1930  

 Kvinnorepresentation i fullmäktige och vilka frågor drev de 

 Inkorporeringen av S:t Lars socken  

 Inkorporeringarna av Kärna och Landeryds kommuner  

 Den kommunala stadsstyrelsen och magistraten  

 

Stadsbyggnad, stadsplanering o. dyl.  

 Byggnadsnämndens hantering av byggnadslov 1875-1890 (eller annan period)  

 Stadens expansion öster om Stångån 1900-1950  

 Bostadsbyggande i Linköping (olika perioder)  

 Stadsplanediskussionen 1874-1879  

 Stadens expansion 1874-1910  

 Stadsplaneregleringen 1901-1909  

 Stadsbyggnad 1900-1960  

 Tätbebyggelse i S:t Lars socken (municipalsamhället)  

 Gustaf Linden och Linköping  

 Stadsarkitekten Sten Westholm och stadsplaneringen 1925-1955  

 Vasatorget – Raoul Wallenbergs plats  

 Axel V. Brunskog, arkitekt  

 

Utbildning och skolor  

 Från skolråd till skolstyrelse i …. socken  

 Linköpings skoladministration 1910-1925  

 Skolbyggnader i Linköping 1910-1940  

 Nya förorter, nya skolor 1950-1980 (begränsa till kortare avsnitt eller vissa förorter)  

 Lärarna och skolstyrelsen 1910-1940  

 Ljungstedtska friskolan: yrkesutbildning, behov och målsättningar  
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 Förändringarna i Linköpings skolväsende 1950-1965  

 Elementarläroverket för flickor – Linköpings flickskola  

 Nedläggningar av byskolor och uppstart av nya skolor, kampen om enhetsskolor 

 

Fattigvård/barnavård/socialtjänst  

 Arbetsinrättningen före 1895  

 Barnen och fattigvården 1800-1850 (eller annan period)  

 Fattigvårdslagstiftningen och stadens fattigvård 18…-19… (välj avgränsning)  

 Fonder och stiftelser till fattigvårdens fromma  

 Fosterbarn  

 Ålderdomshem – övergång från fattighus till ålderdomshem 

 Ålderdomshem i samverkan (kommunalförbund) 

 Åldringsvård på 1950- och 60-talen 

 

Teknik/entreprenad/hälsovård  

 Rikshuvudvägens förvandling från centrumled till förbifart  

 Gatu- och vägnätet och stadens expansion 1945-1960  

 Gatuunderhåll i innerstaden 1940-1950 (eller annan period)  

 Ordnande av torg, parker och allmänna platser i Linköping 1920-1935 (el. dyl.)  

 Gasnätets expansion 1863-1900  

 Gatubelysningsfrågor 1863-1900  

 Varuslag och handelsmönster: Linköpings hamn 18…-  

 Linköping som hamnstad  

 Tillkomsten av stadens slakthus  

 Hälsovårdsnämnden och sjukvården  

 Nykterhet, hälsa och sedlighet (under någon period)  

 Staden och epidemisjukvården  

 Staden och järnvägsutbyggnaden 1863-1910  

 Linköping elektrifieras  

 Butiksskyltar och företag i staden  

 Brandförsvarets organisation 

 

Kulturliv  

 Tillkomsten av Linköpings stadsbibliotek 1920-1924  

 Stifts- och landsbibliotekets förhistoria och tillkomst 1924-1928  

 Musikskolan i Linköping  

 Stadsmuseet  

 Museibyggnadsfrågan  

 Linköpings Teater AB  

 Valla fritidsområde och Gamla Linköping  

 Trädgårdsföreningen  

 Folkungabrunnen  
 


