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I detta n
Dagens museer ägnar sig inte bara åt det förflutna. En 
viktig del av dokumentationssarbetet utgörs av sam- 
tidsstudier. Genom ett organiserat program, SAM- 
DOK, har landets länsmuseer fördelat dokumenta- 
tionsansvaret för olika nutida verksamheter i samhäl
let: jordbruk, skogsbruk, industri, privatliv, offentlig 
sektor osv.

Under de senaste två åren har museerna i länet 
ägnat sig åt en om fattande nutidsdokumentation för 
att kartlägga hur familjer levt och lever i Västerbotten 
i m odern tid -  Familjen i Västerbotten under 1900-talet. 
D et har skett inom ramen för det rikstäckande projek
te t Sverige i blixtbelysning, som initierats av Nordiska 
m useet och ALU-delegationen.

Närmare 350 personer har intervjuats och om- 
kringl 5 000 bilder har tagits av ALU-anställda etnolo
ger respektive fotografer. Materialet finns efter registe
ring och katalogisering bevarat för framtiden i länsmu
seets arkiv.

En liten del av m aterialet presenteras i en vand
ringsutställning och som ett tem a i detta nummer.

Gull-Mari Rosén och Hillevi Wadensten i projekt
ledningen vid Västerbottens museum beskriver hur

arbetet planerats och genomförts med hjälp av arbets
lösa etnologer, journalister och fotografer.

Annika Burholm och Göran Burén, som båda arbetat 
m ed intervjuer, ger sina personliga betraktelser över 
m ötet m ed olika människor.

Stina Sandström, har valt u t e tt exempel på en 
intervju, gett synpunkter från dem som lämnade upp
gifter, informatörerna, samt sammanställt svaren på en 
av intervjufrågorna.

E tt avsnitt ägnas det rika fotografiska m aterialet 
som samlats in till museets bildarkiv av Jonny Anders
son, Yann Bautista, Asa Bertholdsson, Kicki Djärv, Ca
rolina Gustavsson, Frank Holmberg, Peter Johanssson, 
Yvonne Jägenstedt, Mikael Lundgren, Jonas Medberg, 
Jenny Rova, Kenneth Sandelin, och Erik Öhman.

Magdalena Tafvelin beskriver till sist e tt delprojekt 
om familjelivet i e tt bostadsområde från 1950-talet, 
Gustav Garvares gata i Umeå.

Dessutom kom m enterar Rolf Kjellström, Nordiska 
museet, en artikel om stalotomter som publicerades i 
Ijällnumret 3/96 och Eugen Joss, Obbola berättar om 
ett strandfynd.

Innehåll
Familjen i Västerbotten under 1900-talet Om  vårt behov av att berätta

Hillevi W adensten och Gull-Mari Rosén 2 Göran Burén 28
Livet som dokument -  eller upplevelse? Familjer i bild 30

Annika Burholm 10 Gustav Garvares gata
Ett familjeliv i vår tid Magdalena Thavelin 44

Stina Sandström 16 Försommarnatt vid Bottenviken
Att vara informant -  en erfarenhet rikare! Göran Burén 53

Stina Sandström 22 Om  stalotomter
D en lyckligaste stunden i livet Rolf Kjellström 54

Stina Sandström 24 Tinget i sig
Eugen Joss 58



FöreMålet

'HYL.

N är TV-n kom till Jörn år 1960. Vad kan det vara ? undrar Monica och Å ke Norrfors. Foto: 
Erik Norrfors.

En höstkväll 1960 satt en familj i Västerbottens inland 
framför den nyinköpta TV-apparaten m ed jalusiluckor 
av ädelträ. D et var strax dags för kvällens TV-sändning. 
En äldre man, född 1882, var inbjuden att för första 
gången beskåda underverket. En klocka var synlig på 
bildskärmen i väntan på programmets början. Mannen 
satte sig tillrätta på en stol och betraktade bilden noga. 
-  Ska det vara klocka på dem allihop, tro? undrade han 
tankfullt.

Televisionsapparatens intåg i hem m en har säkert 
gett upphov till åtskilliga historier. Rubriken ”När 
TV 'n kom till byn” finns numera m ed i lokalhistoriska 
studiecirklars frågelistor på samma sätt som ”När elek
triciteten kom” och ”När telefonen kom”.

Få hembygdsföreningar ägnar sig åt att samla in 
bygdens äldsta TV-apparater för att bevara dem till 
eftervärlden. D etta överlämnas m ed förtroende till 
tekniska museer. Viktigare är därem ot att fråga om -

och skriva ner -  vad som hände när de kom, hur 
sällskapslivet förändrades i byn, hur familjelivet påver
kades och förhållandet till tidningar och radio. Väsent
ligt är också att samla in fotografier omkring händelsen 
som ändrade hem m ets möblering och förde in världen 
i vardagsrummet.

Genom Familjeprojektet som presenteras i detta 
num m er har ytterligare en värdefull arbetsinsats u t
förts av ALU-arbetskraft. 350 västerbottningar har 
intervjuats och berättat om sin uppväxt och sina liv. 
D et personliga perspektivet är viktigt att ta tillvara. 
Även om vardagslivet tycks ”gå sin gilla gång” visar 
människors egna minnen andra sidor av samhällsför
ändringarna än vad den officiella historien m ed beslut 
och protokoll ger. Och framtida tolkning erbjuds fler 
källor till förståelse att ösa ur.

Britta M  Lundgren
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Familjen i Västerbotten under 1900-talet
-  ett dokumentationsprojekt inom museerna i Västerbotten 

Hillevi Wadensten och Gull-Mari Rosén

Under ett och ett halvt års tid har museerna i länet ägnat sig dt 
en omfattande nutids dokumentation för att kartlägga hur fa
miljer levt och lever i Västerbotten i modern tid. Närmare 350 
personer har intervjuats och ca 15 000 bilder har tagits av AL U- 
anställda etnologer respektive fotografer. Materialet finns nu 
bevarat för framtiden i länsmuseets arkiv.

Allt känns spännande, säger en av fotograferna och berät
tar påtagligt levande om hur hon redan kommit in i olika 
hem och vill fotografera, få  med livsrummet och rytmen 
och ljuset i bilderna./.../

En av intervjuarna har varit och intervjuat sin pappa 
och andra släktingar. -  N u  äntligen förstår jag mycket av 
pappas liv. Det här är ett meningsfullt ALU-jobb. Verkli
gen. Kulturhistoria ärjätteroligt, säger hon men gruvar sig 
något för hur man ska skriva ut flera timmars långa 
intervjuer.

En annan av intervjuarna tycker det känns jätteroligt 
att prova på något helt nytt. Hon stämplade och så ringde 
arbetsförmedlingen. Hon tände pä projektet. Hon har kört 
buss i 20-talet år och haft andra grovjobb. Och så kom 
detta ALU-jobb och nya vägar öppnade sig.

Så presenterades vårt omfattande familjeprojekt i N or
ra Västerbotten den 7 november 1995.

Bakgrund
Västerbottens museum har under åren ägnat en stor 
del av sin verksamhet till att dokumentera och beskriva

det gamla bondesamhället inom länet. Livet på landet 
finns arkiverat genom föremål, fotografier, film och 
intervjuer. Liksom på många andra museer inom lan
det så är det 1800-talets levnadsförhållanden som do
minerat i den dokumentära verksamheten.

När man arbetar m ed dåtiden är risken stor att 
historien ”romantiseras” av nostalgi och tankar om ”att 
det var bättre förr”. D et är viktigt att ta vara på 
kunskaper från gamla tider, men att undersöka sam
tiden kan ge oss nya perspektiv på vår historiesyn och 
hjälper oss att fånga tidsbilder som snart försvinner i 
historiens dunkel.

Museerna och nutiden
En stor del av de kulturhistoriska museernas arbete 
idag handlar om samtid och samarbete. En organisa
tion, som kallas SAM D OK, har sedan 1970-talet sam
ordnat museernas nutidsdokumentationer över hela 
Sverige. Olika områden undersöks, exempelvis kom
munikation, jord- och skogsbruk, kulturmöten, ung
domskulturer, hemmiljöer osv. SAM D O K 's arbete har 
varit betydelsefull för kunskapen om vår tid men har
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också fört m ed sig vissa negativa konsekvenser. Varje 
område (pool) har knutit till sig vissa museer som har 
verksamhet inom det aktuella fältet. Tyvärr har muse
er som icke varit anslutna till en pool, upplevt att 
ämnesområdet därmed varit bevakat och inte initierat 
egna nutidsdokumentationer. De regionala särarterna 
har därmed inte dokumenterats tlllfredställande.

“Rädda 1900-talet!”
Under 1980-talet började Västerbottens museum, 
Skellefteå museum och Skogsmuseet i Lycksele att 
samarbeta om nutidsdokumentationen. Vi insåg att för 
att kunna visa och berätta för eftervärlden om 1900- 
talet i just vårt län måste vi själva aktivt dokumentera 
vår egen tid. Tillsammans gjorde museerna ett upprop 
till allmänheten genom press och media under rubri
ken “Rädda 1900-talet”. Vi fick på det sättet in en hel 
del kläder, möbler och husgeråd från modern tid, vilket 
fyllde vissa luckor i vårt föremålsbestånd. På så vis 
väcktes också allmänhetens m edvetenhet om att m u
seer även är intresserade av vår egen tids föremål. Vi vill 
i framtiden t.ex. kunna visa 1970-talets palestinascha- 
lar och näbbkängor som exempel på klädsel under den 
starka vänstervågen vid det nystartade universitetet i 
Umeå eller joggingoveraller som var så populära under 
80-talet.

Familjen i centrum
För att ytterligare bygga upp vår kunskap om 1900- 
talet i länet tog vi fram ett statistiskt underlag för 
utvecklingen i Västerbotten under 1900-talet. D et var 
framför allt information om familjens förändrade situ
ation som vi ville belysa. Vi planerade nämligen att 
inrikta vår fortsatta dokumentation av 1900-talet m ot 
just familjen. Den stora samhällsförändring som skett 
under vårt sekel kan relativt lätt följas genom studier av 
media, statistik, institutioners offentliga arkiv samt 
genom forskning inom området. Men där är det hu 
vudsakligen det offentliga livet som presenteras och de 
politiska besluten. Hur de stora förändringar påverkat 
familjelivet i vårt län vet vi däremot mycket lite om. Vi 
ville t.ex. veta mer om hur kvinnan, mannen och 
barnen idag uppfattar förändringen av familjelivet.

Under 1980-talet gjorde museerna i länet ett gemensamt upprop -  
Rädda 1900-talet!-för att samla in föremål från vår egen tid. Här 
visas en del kläder som länsbor gått klädda i. Foto: Hans-Olov 
Lundkvist, Västerbottens Folkblad.

Vad betydde det att kvinnan började yrkesarbeta? 
Vilka minnen finns av ”dagis” och”fritids”? H ur har 
äldreomsorgen lösts inom familjerna i Västerbotten? 
H ur utvecklades sociala kontakter i takt m ed urbanise
ringen? Vi ville också veta mer om mannens situation 
i familjen, mannen avklädd sin offentliga kostym.

A tt genom intervjuer få höra västerbottningar i 
olika generationer berätta om detta tycktes oss mycket 
lockande och ett sådant material skulle kunna bli en

3



guldgruva som historiska dokum ent i framtiden. 
Men vi behövde få hjälp m ed intervjuarbetet.

På riksplanet: Sverige i Blixtbelysning
För att råda bo t m ot den stora arbetslösheten i 
Sverige bland etnologer och fotografer väcktes 
1994 tankarna kring ett rikstäckande ALU-pro- 
jekt; Sverige i Blixtbelysning. ALU-delegationen 
och Nordiska m useet i Stockholm initierade pro
jektet för att dokumentera vår tid, hur ser Sverige 
och svenskarna u t idag? Å ret det gällde var 1995. 
Ambitionen var att en fotograf och en etnolog 
skulle vara verksam i varje kommun i hela landet 
för att dokumentera vår samtid.

Museerna i Västerbotten var då redan en bit på 
väg med ”Rädda 1900-talet” som planerades att 
omfatta både nutida dokumentation och tillbaka
blickar på hela 1900-talet. Vi var tacksamma för 
den draghjälp, som vi fick genom det rikstäckande 
projektet. D et betydde att vi kunde genomföra 
dokumentationen i betydligt större skala än vi 
annars skulle klarat av. Familjen i Västerbotten 
under 1900-talet blev ett delprojekt i Sverige i 
blixtbelysning.

På länsplanet: Familj epr oj ektet
Målet m ed vårt omfattande dokumentationspro
jekt var att skapa en kunskapsbas för framtiden 
om familjelivet i Västerbotten under 1900-talet. 
Genom en mängd djupgående intervjuer, basera
de på en väl genomtänkt frågelista, ville vi belysa 
e tt stort antal familjer i länet. Vi ville även genom 
att fotodokumentera de intervjuade personerna ge 
en bild av familjelivet och hemmiljön 1995-96.

Vi planerade att 40 personer skulle vara verk
samma m ed dokumentation inom länet på ALU- 
basis under 6 månader vardera, 30 intervjuare och

Familjelivet har förändrats märkbart under 1900-talet. 
Överst: En familj i länet på 1920-talet. Mitten: 1940-talets 
familj och längst ner en familj på 1970-talet. Foton i Väster
bottens museum.
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5 fotografer. Några personer skulle arbeta som samord- 
nare av arbetet inom länet. En projektansvarig etnolog 
skulle anställas m ed särskilda medel under en period av 
ett och e tt halvt år för att leda projektet.

Projektet skulle starta i april 1995 och drivas under 
ett år, m ed ett halvt års uppföljning, allt i samarbete 
m ed Skellefteå museum och Skogsmuseet i Lycksele.

Projektplanen presenterades för Länsarbetsnämn
den i Västerbotten, för Västerbottens läns landsting 
och Länsstyrelsen i Västerbotten. De ställde sig myck
et positiva till projektet och tillsammans lyckades vi 
lösa de finansiella ramarna för projektet. För det slutli
ga genomförandet har även stöd erhållits från EU:s 
strukturfonder.

Introduktionskursen
Projektet genomfördes i tre delar. Första etappen kon
centrerades till personer inom Umeå kommun och 
de närliggande kommunerna. Denna del av projektet 
startade i april 1995 m ed en veckas introduktionskurs 
för de 17 medarbetarna. Några av dessa hade arbetat 
inom m useet tidigare men för de flesta var arbetsupp
gifterna nya.

E tt halvår senare hade vi introduktionskurs i Skel
lefteå och Lycksele, för de medarbetare som skulle 
jobba i inlandet samt i norra länet.

Under kursen informerades man om målet för arbe
tet, fick en orientering i länsmuseets hela arbetsfält, 
fick en insikt i intervjukonstens möjligheter och svårig
heter samt fick en genomgång i intervjuteknik. Fors
kare vid etnologiska institutionen vid Umeå universitet 
berättade om sin forskning. Bibbi Olsson och Stefan 
Bohman från Nordiska m useet informerade om tan
karna bakom det rikstäckande projektet samt om 
Nordiska museets verksamhet med bl.a. frågelistor.

Jag minns kursen som otroligt entusiasmerande. Den 
entusiasmen dämpades sedan när svårigheterna kom.

Kommer ihåg hon som pratade om postfröknar -  det var 
intressant. Och de tvä från Nordiska museet berättade 
också roliga saker. / . . . /  N är fotografen Sune Jonsson 
berättade om sina erfarenheter och sina etiska fundering

ar -  det har jag haft nytta av i mitt förhållande till 
informantema.

Bra föreläsningar och studiebesök. Vi sammansvetsades 
som arbetsgrupp. Jag kände mig betrodd och uppmunt
rad. Projektet och vi som ingick, gavs status och kunskap.

Jag var endast med en dag på introduktionskursen, jag 
tycker det var slöseri med tid och pengar att sitta i Lycksele 
en hel dag och höra på en massa trams.

Mycket intressanta saker, det mesta helt nytt för mig. Bra 
att få  en inblick i den delen av museets verksamhet. För 
min del var väl en del över mitt huvud. M an förutsätts nog 
att ha en del utbildning i ämnet.

Frågelistan
För att få ett jäm förbart material utarbetades en fråge
lista m ed bistånd av en etnolog vid universitetet. Frå
gorna utgjorde basen för intervjuerna men skulle abso
lut inte följas slaviskt. De ämnesområden som frågelis
tan omfattade var bl.a. familjeform och uppväxtmiljö, 
barnuppfostran, arbetsdelning i hem m et, äldreom
sorg, inredningsideal, livsideal, ömhet, kärlek och sex
ualitet.

Jag tycker det är mycket roligt att göra intervjuer. Jag 
använder frågorna som komihåg-lappar och försöker utgå 
från informantens berättelse. Det som är jobbigt är att 
skilja på det som är arbete och det privata och att komma 
ifrån känslan att jag kanske utnyttjar dem.

Min roll som intervjuare -  Hos en del av informantema 
flödar orden så jag har varit tvungen att avbryta, hos 
andra har jag få tt dra fram orden. Jag har tidvis känt mig 
som någon slags terapeut för informantema.

Vad beträffar handledningen så harden väl varit ganska 
bra, men det går inte att tala om för någon hur man exakt 
beter sig vid uppsökande av informanter eller vid en 
intervju utan jag tror att man måste hitta sin egen stil och 
ta frågorna utefter vem informanten är.
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Dokumentationsarbetet
Efter att först ha tränat intervjuteknik genom att inter
vjua varandra, valde projektdeltagarna själva u t famil
jer som var villiga att ställa upp för projektet. Ett 
önskemål från projektledningen var att flera personer 
inom samma familj skulle ges möjlighet att besvara 
intervjufrågorna, gärna mor eller far, e tt barn och en 
person i den äldre generationen. Intervjuerna genom
fördes m ed bandspelare. Banden skrevs därefter ut, e tt 
arbete som upplevdes mycket arbetsamt och tidskrä
vande. Vissa intervjuer kunde resultera i e tt 50-tal 
utskrivna A4-sidor.

Jag tyckte det var jobbigt och anspännande i början men 
det har gått bättre och bättre. Det har känts roligt att 
komma tillbaka till injormanten, man har fått ett mer och 
mer informellt förhållande till honom/henne. Första mötet 
är ju egentligen ganska extremt och det är över huvud 
taget en extrem situation att komma hem till en helt 
främmande människa och ställa så pass ingående frågor.

Våra intervjuare var spridda 
över hela länet. Oftast satt man 
i hemmet och pratade, med 
bandspelaren mellan sig.
Foto: Kenneth Sandelin.

Det har därför och särskilt i början varit mentalt ganska 
jobbigt.Men allteftersom har man fått rutin både på att 
fråga och att hantera tekniken.

Vi har inte haft några problem att hitta informanter 
eftersom de vi intervjuat alltid haft tips pä nya informan
ter och det är inte just någon som nekat. De allra flesta har 
varit väldigt positiva.

Tycker det har varit roligt att jobba som intervjuare. Har 
få tt lära mig så otroligt mycket frän olika håll. Jobbigast 
har varit när man kommit in på känsliga områden. / . . . /  
Informanten blir oftast lite spänd inför kameran. Speciellt 
de gamla, som också blir lite misstänksamma. Men foto
graferna jag varit i kontakt med var otroligt fina och 
försiktiga, vilket gjorde det väldigt avslappnat och roligt.

Flera av intervjuarna hade sin arbetsplats i hemmet, 
några fick ett arbetsrum på ABF's lokalkontor i Umeå
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eller i Vännäs. En del fotografer använde sitt eget 
laboratorium och andra använde museets fotografiska 
utrustning.

Träffar för handledning och diskussion
Grupperna träffades 2-4 gånger per månad i Lycksele, 
Skellefteå, Åsele eller på länsmuseet i Umeå, beroende 
på var man bodde. Träffarna var väsentliga dels för att 
känna delaktigheten i projektet, att få ventilera sina 
erfarenheter och problem, men också för att få en mer 
fördjupad insikt i museets verksamhet.

Det har varit intressant att ta del av varandras erfarenhe
ter, speciellt i början av projektet när man var lite "grön" 
i kläderna. Men det har också kännts jobbigt med det 
"gnäll” som uppstått kring saker som inte fungerat etc. Om  
det varit befogat eller inte kan ju diskuteras men jag har 
ibland gruvat mig för att "vad ska komma den här gången 
då?"

Mycket bra att ses och utbyta åsikter och vädra sina 
bekymmer och höra att andra haft ungefär liknande 
problem.

A tt träffas har varit jättebra och stimulerande. Har man 
haft en svacka i jobbet med utskrifterna, så har man blivit 
peppad. Samt att man utbytt råd och erfarenheter. Grup
pen var väldigt bra, man fick lite av "familjekänsla" 
tillsammans, tycker jag.

Träffarna har varit jättebra, roliga, upplyftande eftersom 
man jobbat i ensamhet. M an måste få  träffas och utbyta 
tankar. Mycket bra upplagda träffar. Mysiga och gemyt
liga. Tomatsoppa med musslor777 Hm.

Norra länsdelen och inlandet
Under hösten startade etapp två och tre inom projek
tet, som omfattade norra länsdelen och inlandet. En 
farhåga hade funnits att det skulle vara svårt att få 
medarbetare till projektet i inlandet. Projektledaren 
besökte därför samtliga arbetsförmedlingar och berät

tade ingående om projektet. Deltagarna i projektet 
skulle framför allt vara intresserade av människor samt 
ha förmågan att lyssna. E tt intresse för lokalhistoria 
sågs också som en fördel. D et visade sig att vi genom 
detta aktiva samarbete m ed arbetsförmedlingarna 
samt kontakter m ed hembygdsföreningarna fick fler 
deltagare i projektet än beräknat.

En av deltagarna försörjer sig på lite av varje, bland an
nat läser hon av elmätare. Jag har hört om mänga 
människoöden och hur folk haft det. Speciellt äldre män
niskor är intressanta, tycker Å . som ser fram emot att få  
lyssna pä ett professionellt sätt. Hon, liksom övriga ALU- 
anställda, får nu själva leta reda pä familjer att intervjua. 
Även fotografer finns med i projektet. (VK 26 sep 1995)

Delprojekt två som omfattade den norra länsdelen 
utgick från Skellefteå museum och delprojekt tre dela
des upp i två undergrupper, en m ed utgångspunkt från 
Skogsmuseet i Lycksele och en som träffades huvud
sakligen i Åsele. Etnolog Annika Hallinder vid Skellef
teå museum höll i Skellefteå-gruppen som bestod av 
personer boende i Malå, Norsjö, Jörn, Burträsk och 
Skellefteå. Deltagarna från Lycksele, Storuman och 
Tärna träffades på Skogsmuseet i Lycksele under m u
seichef Gunhild Rydströms ledning och deltagarna 
från Fredrika, Åsele, Dorotea och Vilhelmina träffades 
huvudsakligen i Vuxenskolans lokaler i Åsele med 
projektledaren från Umeå som ansvarig. Projektleda
ren besökte regelbundet alla grupperna runtom  i länet.

Roligast har det varit när man fått ett ja, man har alltid 
kännt sig välkommen1 Jag vill nog säga att man har gjort 
en socialtjänst i vissa falll

Det har varit väldigt ovant och knepigt. Men även roligt 
när man känt att det blivit bra.

Det har varit jättekul. Jobbigast är när bandspelaren 
hakat upp sig och man får göra om. Vad jag lärt mig. Jo 
människor har levt under ickemänniskovärdiga förhål
landen och ändå så optimistiska.
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Ett stimulerande uppdrag -  deltagarnas 
kommentarer
Såväl fotografer som intervjuare uppmanades att föra 
dagbok under projekttiden. I dagboksanteckningarna 
kunde anges kompletteringar till intervjuerna som inte 
direkt framkom på bandet, intervjuarens egna kom
m entarer till situationen liksom egna reaktioner på och 
efter intervjun. Fotograferna kunde på motsvarande 
sätt kommentera arbetssituationen.

Efter avslutat projektarbete har samtliga m edarbe
tare lämnat en skriftlig utvärdering. Citaten i uppsat
sen är häm tade från dessa utvärderingar. Som framgår 
av texterna har många av deltagarna upplevt att pro
jektet varit givande för dem på olika sätt men naturligt
vis har också en viss kritik har framförts.

Jobbet har inte bara varit arbetslivsutvecklande utan 
även livsutvecklande. Sen är det ju synd att man inte får  
utvecklas ifred utan måste ta första jobb som kommer upp 
(alltså avsluta sitt ALU )."

I fältdagboken har jag skrivit både funderingar och an
nat. Det är bra att försöka skriva ner i en dagbok. M anfår 
sig en tankeställare om det man håller på med. Varför 
man frågade så och så och varför de svarade så.

Erfarenheter? Oj al Dokumentationer, långa bandade 
intervjuer, utskrifterna, de teoretiska inblickarna, musei
världen, jodå. / . . . /
Jag är glad att jag kom med. Det har gett mig mycket som 
journalist och människa. Och så tycker jag att projektet 
är viktigt!

Jag har skrivit ner mina funderingar och det har inte varit 
sålätt. För det är nåt helt nytt för mig. Men skrivandet har 
faktiskt gett det här intervjuarbetet en större mening, än 
vad jag trodde från början.
Har trivts bra i rollen som intervjuare. Jobbigast när 
informant bryter samman och gråter av minnena som blir 
för starka. Jag hoppas jag har lärt migförståebe för andra 
människor och deras situation.

Roligast är det när man kan skönja familjemönster och 
föra ett samtal pä det planet, lyfta upp konkreta detaljer 
och väva in dem där i mönstret. / . . . /  Sex och samliv har 
jag inte vågat fråga så ingående om.

Jag tycker det är mycket spännande att få  komma hem till 
personerna/familjerna. Eftersom jag är "sörlänning" hade 
jag tänkt att jag inte skulle accepteras av riktigt alla, men 
det har fungerat jätte fint.

Jag har frågat några vänner som velat ställa upp. Sen har 
jag blivit tilldelad informanter och sedan fortsatt ta deras 
barn och barnbarn. Dom har redan varit inbegripna i 
projektet då av sina nära. / . . . /
Det känns som att man måste bjuda på sig själv för att 
skapa en så bra arbetssituation både för mig, fotografen 
och informanten som möjligt. A tt skapa trygghet och 
förtroende för varann i denna unika situation.

Resultat
Med hjälp av ca 50 medarbetare runtom  i länet, an
ställda genom olika arbetsmarknadsåtgärder, har doku
m entationen kunnat genomföras. Enligt den ursprung
liga planen beräknade vi få 40 medarbetare i projektet. 
Glädjande nog visade betydligt fler än vi vågat hoppas 
på intresse för att delta i vårt projekt.

Närmare 350 personer har under hela projektet 
intervjuats och fotodokumenterats. Antalet intervjua
de personer blev dock färre än vad vi planerat. Den 
huvudsakliga anledningen till detta var att vi missbe
döm t tiden att skriva u t banden. D et tog betydlig 
längre tid än beräknat för många av deltagarna i projek
tet. Några m ed vana av skrivarbeten klarade därmot 
fler intervjuer än beräknat.

Det har varit nyttigt, intressant och fördjupande att själv 
skriva ut sina intervjuer. Det ger tid för reflektioner och 
funderingar både kring informantens liv och mitt eget. / . . . /  
Det har dock varit arbetsamt för nacke och huvud att sitta 
så länge och skriva.



M ed jämna mellanrum träffades intervjuare och fotografer tillsam
mans med handledare och diskuterade det gemensamma arbetet.

Dåligt ljud, tråkigt / . . . / roliga informanter kan i och för sig 
lätta upp.

Renskrivningen på skrivmaskin, det var hra att vara 
ensam just då. Jag visste inte själv vilka svordomar jag 
kundeJ

Utskrifterna -  jobbiga -  men också roliga. Det att man 
skall skriva allt hummanden och sånt, är jobbigt. Infor- 
mantema skulle ha mått bra av att de redigerats lite.

Informantema har utan betänketid godkänt intervjuerna, 
med kommentarer som -  ”sa jag dä" eller "va surrigjag 
var".

Informanterna är i ålder 6-102 år (ca 60 % kvinnor och 
40 % män].

Projektet har resulterat i bandade djupintervjuer 
(ca 450 band om 90 min] som finns utskrivna. Dessa 
intervjuer ingår nu i Västerbottens museum arkiv till

Det är viktigt för museet att få  intervjuerna utskrivna på papper, 
men det var ett drygt arbetsmoment för intervjuaren. Foton: Ken
neth Sandelin.

sammans m ed de närmare 15.000 fotografiska bilder 
som ger en utomordentlig samtidsbild av familj och 
hemmiljö i Västerbotten idag.

Dokum entationen är avslutad och nu pågår klassifi
cering och inregistrering av m aterialet som på sikt blir 
sökbart på dator. Materialet utgör en värdefull källa för 
framtiden. Då kan museimän, forskare och den breda 
allmänheten få en inblick i familjelivet i Västerbotten 
under 1900-talet.

V andr ingsutställning
Den 1 december 1996 öppnades en utställning på 
Västerbottens museum m ed ett urval av fotografier 
tagna inom projektet. E tt urval av dessa fotografier 
presenteras längre fram i tidskriften. Utställningen har 
omformats till en vandringsutställning som skall cirku
lera inom länet under 1997-98. Den skall först visas i 
Olofsfors, Skellefteå och Lycksele, därefter i övriga 
kom m uner beroende på intresse. Bokningar kan göras 
hos länsmuseet.
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Livet som dokument -  eller upplevelse?
Annika Burholm

1. A U G U STA  BRUHNS HÄRSKNA VÅFFLOR

Jag är egentligen ganska snäll, men något inom mig 
lockas av argsinta postfröknar som vägrar skicka brev 
till Afrika. Nej, till Arvika ska dom. Något annat har 
Augusta Bruhn aldrig hört talas om. Något annat kan 
således ej existera!

D et är Britta Lundgren, forskare i etnologi vid 
Umeå universitet, som bekantar oss, projektets inter
vjuare och fotografer, m ed Augusta Bruhn och hennes 
kvinnliga kolleger, vilka skötte postväsendet innan de 
ansågs för svaga att stämpla brev och för sociala för att 
klara sekretesskraven, och männen tog över och löner
na höjdes. Vi får också höra etnolog Marianne Lilje- 
quist berätta om barnuppfostran hos nybyggare runt 
sekelskiftet: de minsta små skämdes bort, de kunde 
ändå inte arbeta, men 4-5-åringarna tuktades och drevs 
u t på fälten. Arbete och lydnad, det var vad barnen 
skulle lära sig.

Vilken god idé att förse oss m ed historiska sockor på 
fotterna när vi ska u t och dokumentera familjen i 
Västerbotten på 1900-talet! Arkiv och magasin öpp
nas, dokumentärfilmer visas av Sune Jonsson (förstås!) 
och museifolket delar frikostigt m ed sig av sina kunska
per och erfarenheter.

D et känns som ett viktigt projekt för museet, och vi 
viktiga medhjälpare, såsom det satsas på oss. Vi disku
terar, antecknar och jämför m ed frågorna i det inter
vjufrågeformulär som vi ska jobba utifrån. Vi tycker si 
och vi tycker så om manligt och kvinnligt, barn och

vuxna, normer och frihet. Särskilt ifrågasätts barnupp
fostran där vi kommer m ed egna exempel från såväl 
barndom som föräldraskap. D et här skapar faktiskt 
både distans och engagemang! Mycket fiffigt, då båda 
förhållningssätten är viktiga inför det vi ska göra; dis
tansen för att kunna kliva åt sidan och lyssna fördoms
fritt (nåja, försöka i alla fall), och engagemanget för att 
kunna kliva in och delta i samtalet själva, när det är läge 
för det.

Diskussionerna får oss också att förstå att och hur vi 
och vårt förhållningssätt påverkar intervjusituationen. 
För det ska vi veta att vi minsann inte är några oskyldi
ga, osynliga dokumenterare bara, utan våra reaktioner, 
om än outsagda, märks i våra blickar, röster och ordval 
och påverkar intervjusituationen.

Så för att dokumentera även oss själva får vi varsin 
Fältdagbok -  som så småningom visar sig vara det 
svåraste i hela projektet (VAD SJUTTON SKA JAG 
SKRIVA!!) näst efter 1. raspiga anderöster på svårhör
da bandspelare, 2. egensinniga fotpedaler för dessa 
bandspelares bakåtspolning och 3. onda axlar och stela 
nackar efter fyra timmars utskrift av en enda bandsida 
(då har jag ändå kom m it upp i en viss hastighet -  och 
har bara ett 20-tal band kvar...).

Men svårigheter brukar jämna u t sig m ed tiden. 
Och vi slipper i alla fall Augusta Bruhns våfflor, som 
hon bjöd på när hon ville vara snäll. D et var bara det att 
dom var gamla och härskna. Redan då.
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2. DEN  STRÄNGE RECENSENTEN

Äntligen sitter jag här m ed min första intervjuperson!
D et som vi pratat om i veckor på m useet -  hur vi ska 

skapa en förtroendefull kontakt m ed ”informanterna” 
och komma dem in på livet, olika sätt att tackla sex -  
frågorna, vad vi gör om dom börjar gråta och mycket 
annat -  nu ska det ske på riktigt!

Jag känner min intervjuperson sedan förut. Jag har 
intervjuat folk förut. D et är m itt yrke. Ändå, eller 
kanske just därför, känns situationen ny och speciell. 
Både spännande och nervös.

Jag knäpper på bandspelaren. Klockan är åtta en 
fredagskväll i maj. Två och en halv tim m e senare 
stänger jag av. Vi är båda utm attade och min intervju
person har ont i huvudet. Ändå har jag en del frågor 
kvar, bland annat de känsligaste. Vi tycker båda att det 
gått bra och varit intressant.

Men när min intervjuperson några veckor senare får 
utskriften blir han sm ått chockad över hur torr och 
formell han låter, ja, nästan oartig, och orkar inte läsa

igenom intervjuns alla 60 sidor för godkännande. Jag 
försöker få honom att se allt intressant i hans berättel
se, m en han ser just då bara formen. Med mycket 
onådiga ögon.

Senare läser han färdigt den. Utan kommentarer.
-  Han kommer nog att se det m ed andra ögon 

längre fram, tror hans fru, som jag också intervjuar. 
Även hon är självkritisk, m en hon tar det m ed mer 
hum or och kan se intervjuernas dokumentära värde.

Tråkiga liv och tråkigt berättat, är alltså deras betyg 
på sig själva. Något sådant har jag absolut inte väntat 
mig, och det gör mig både överrumplad och lessen. 
Lessen dels å deras vägnar, dels på mig själv, för att jag 
medverkat till deras negativa upplevelser av sina liv 
och uttryckssätt.

Ändå var dom så förväntansfullt inställda innan:
-  Vilken chans att få se tillbaks på sitt liv!
-  V a’ roligt för barnen och barnbarnen att ha se’n.
Och så blev det så här! Vad är ens liv värt när det

plötsligt kommer i rampljuset? Även om det inte sker 
på någon större scen [bara i museets arkiv) så tycks, 
helt objuden, en mycket sträng recensent smyga sig in 
och såga hela föreställningen. Var kom han ifrån?

3. BARA NÅGRA KYRKOR TILL

Hur ska jag få henne att sluta tala om kyrkor? Hon har 
ju  besökt dom alla! Och inte bara i Sverige. Och alla 
har hon något speciellt a tt berätta om. Varje grej 
intressant i och för sig, m en det här ska ju  handla om 
HENNES liv, inte vara någon kyrkohistoria.

Fast det kanske är hennes liv? I alla fall en stor del av 
det. Hon lyser ju  verkligen när hon berättar, och hon 
kan konsten att måla m ed ord och krydda m ed detaljer. 
Ja, ja , men nu är det faktiskt fråga om vardagslivet, 
familjelivet. Jag måste styra tillbaks henne dit.

-  Jaså, är det bara ett par kyrkor till? Ja, m en då tar 
vi dom också. Ja, tack, jag tar gärna en tretår. Och vilka 
goda kakor! Men se'n måste du berätta hur det gick till 
när Pelle friade.

Så där ja. Nu går vi omkring i hennes vardagsliv, 
tavlor, dukar, fotografier, gamla möbler, vanliga och
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ovanliga prydnadssaker, såväl ärvda som skänkta som 
50-årspresenter. Behändigt med den här lilla bandspe
laren som jag kan ta m ed överallt. Jag pekar och hon 
berättar; bokserierna hon köpte som nygift och läste 
högt ur, fotoalbumen m ed släkten uppställd på väl- 
krattad gårdsplan, första finklänningen, cykelutflykter 
och bröllopskalas.

-  Och här är Pelle som ung. Nu ska du få höra... 
Vilken härlig 75-åring! En vandrande minnesbank 

m ed valörer av både humor, reflektion och mod. Hon 
lyssnar på frågornas innebörd och tänker. Hon är fin
klädd inför intervjun. Bara det. Jag börjar förstå att 
detta är något stort för henne.

4. KULSPRUTEMETODEN

Hallå däri Stoppl Rusa inte iväg i frågelistanl Väntal 
Jag har några följdfrågor där om barndomshemmet. 
Och där om tonårstiden. Och...

Jag skulle aldrig ha lagt fram frågelistan på bordet. 
N u läser hon högt ur den och styr hela intervjun själv.

-  Lika bra att få det undanstökat, sa hon när jag 
ringde. N u förstår jag vad hon menar. Kulsprutemeto- 
den.

-  Berätta om din tid som tonåring, läser hon högt 
och besvarar frågan i nästa andetag: -  Ja, den var väl 
som alla andras, ganska normal, nästa fråga, om jag har
några egna barn, jo det har jag, och dom h e te r  och
dom jobbar m e d  och dom bor i ...

Mina fåfänga försök att få in fördjupande följdfrå
gor blir allt mattare. Till slut tänker jag som min 
informant, att det är lika bra att få det undanstökat, och 
på tre kvart är vi klara.

Jag är inte alls nöjd. Jag, som annars brukar kunna få 
till en personlig och öppen stämning som bjuder till 
eftertänksamma samtal (med betoning på SAM och 
inte TAL), jag känner mig nu som en skolflicka som 
ertappas m ed händerna i frökens handväska. Eller en
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friare som kollras bort m ed ovidkommande prat, då 
den tilltänkta inte är e tt dugg intresserad av m itt 
anbud.

Åh, vilken ytlig intervju det här blev! Men okej då. 
Så kan det också bli.

Men jag lär mig. Efter att ha blivit så kort hållen tar 
jag skadan igen på nästa intervjuperson, och det så 
grundligt a tt vi nästan sliter u t varandra. Han tar 
nämligen fasta på alla mina inviter till utvikningar, och 
han lyssnar och spinner vidare på mina inpass.

I ålder kan han vara min son och jag hans mamma, 
vilket får samtalet att kretsa länge kring m or-son- 
relationen. Jag får i honom se sonen som vill pröva 
EGNA vägar -  och göra det SJÄLV. Och han får i mig 
se en m or stå där m ed famnen full av villrådig kärlek. 
Allt medan morgonen går över i förmiddag, solen viker 
om hörnet, tekannan värms igen och igen, och mina 
öron är på väg att ramla av. För han är dessutom 
mycket [just nu och just här, alldeles för mycket) 
intresserad av släktforskning också!
H ur mycket liv ryms det i en enda människa?

5. ”MEN KANALEN VAR SÅ SMUTSIG”

Vågor från mörka vatten skymtar fram under vardags- 
detaljerna. Jag känner på mig att det var något mer än 
bara otrivsel min intervjuperson kände, när hon bodde 
söderut och längtade hem  till Norrlands-skogarna. 
Men hon hoppar över sina känslor och koncentrerar sig 
på fakta som årtal, mannens arbete, barnens skolgång.

Jag trycker på pausknappen och tittar u t på talg
oxarna som flaxar runt fågelbordet. H ur ska jag gå till 
väga för att bryta den tunna isen? Jag börjar berätta om 
en tid i m itt eget liv, också söderut faktiskt, när det 
knakade i mina viktigaste grundpelare som familj, 
hemkänsla och arbete.

Och se! Lågmält och i små ordknippen dyker tankar 
och känslor upp ur ett kvinnoliv, där hem m et m ed man 
och barn går först och kvinnan själv, huvudrollsinne- 
havaren i sitt liv, får ställa yrkesdrömmar, välbefinnan
de och egna intressen åt sidan och gå upp i det som 
förväntas av henne. Precis som hennes egen mamma 
gjort och släktens kvinnor före henne.

O m  man då måste flytta ifrån hem trakten m ed sitt 
tröstande skogssus, om man då måste lämna sitt vanliga 
folk som doppade bullen i kaffet och duade varandra, 
och i stället försöka slå rot bland stela främlingar som 
niade en, ja, då kan det vara droppen som får bägaren 
att rinna över och mycket mörka tankar att börja mala. 
Vad hjälper då det nybyggda köket m ed alla sina 
moderniteter? D et var inte i dom lyckan satt.

-  Jag hade faktiskt tänkt hoppa i kanalen, m en den 
var så smutsig...

Vi ser på varandra och ler. N u kan hon le åt det. Inte 
då. Hon visste ju inte då vad hon vet nu: att livet inte 
tog slut där utan förde henne norrut igen. Med familj 
och allt.

Efter intervjun känner jag mig priviligierad som 
bjudits att komma in i detta undangömda rum. Och jag 
tror jag uppförde mig på ett sådant sätt att hon inte 
ångrar att hon öppnade dörren, utan att det även för 
henne blev ett slags möte utanför tiden. Ett m öte med
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det förflutna, m ed andra kvinnoliv, e tt dopp i ... Nej, 
nu får jag hejda mig! Tanken får så lätt svindel, när man 
kör runt på intervjupersonernas alla krokiga småstigar 
och breda raka motorvägar som utgör deras liv.

6. SA N N IN G  O C H  FÖRSKÖNING

-  H ur är ansvarsfördelningen mellan dig och dom 
andra i familjen när det gäller städning och ekonomi 
och sånt?

Min intervjuperson, en nypensionerad man, tittar 
misstänksamt på mig. Jag känner mig tyst anklagad för 
att gillra en fälla för mansgrisar.

Hittills har vi varit mycket artiga och trevliga m ot 
varandra och på var sitt håll försökt göra ett så gott 
intryck på varandra som möjligt. Och det har gått som 
en dans så länge frågorna rört sig om bostadens inre och 
yttre, dels den nuvarande, dels uppväxtårens. Skolor 
och yrkesliv har också varit lätt att tala om. Särskilt 
tidigare generationers karlar har lätt för det, medan de 
däremot inte har så mycket att säga om familjelivet. 
Så nu mulnar han och kniper ihop munnen. Anar 
ugglor i mossen.
-  Ja, det är väl som det brukar. Varken sämre eller 
bättre än i andra familjer.

Jag försöker skämta men det går inte hem. D et 
dröjer ett bra tag innan vi har återfått den tidigare goda 
stämningen. Men jag tror ändå att jag hoppar över 
frågorna om kärlek, öm het och sexualitet den här 
gången.

D et är inte alltid en fördel att känna intervjuperso
nen, som jag gör i detta fall. Vi stöter ju  på varandra 
även i andra sammanhang, ganska ytligt visserligen 
men ändå. Hädanefter kommer jag a tt veta att han inte 
gillar det. Bäst a tt respektera detta och inte styra för 
mycket.

Med hans dotter är det tvärtom. Just genom att jag 
känner henne ganska väl, blir vårt samtal mycket per
sonligt och konkret. D et återspeglar på e tt levande sätt 
såväl hennes nuvarande vardagsliv som yrkesarbetande 
småbarnsmor på 1990-talet, som hennes tankar och 
känslor både som tonåring på 1970-talet och kvinna 
nu.

Hon är dessutom (av naturliga skäl) yngre än sin far, 
och det är en annan sak jag märker: medan mina yngre 
intervjupersoner vrider och vänder på frågorna för att 
besvara dom så ärligt som möjligt -  det är som om dom 
vill åt någon sorts sanning om sina liv -  försöker mina 
äldre försköna lite eller åtminstone lägga till rätta. 
Kanske man också kan säga att dom äldre på e tt helt 
annat sätt försonat sig m ed sina liv och nu lägger fram 
en ganska fast och beprövad ritning över det.

7. VEM ÄR JAG?

Jag skriver och jag skriver och jag skriver. Sida upp och 
sida ner. Backar bandspelaren och tar om. Tar om igen. 
En tredje gång.

För inte nog m ed att vi ska skriva ner intervjuperso
nernas berättelser. Vi ska också skriva ner hostningar 
och pauser, hummanden, fel- och omsägningar! Idio
tiskt! Vi protesterar hos projektledningen men får 
inget gehör för vårt missnöje. Dom säger att det blir 
m er dokum entärt m ed hostningarna. Milda Madonna! 
Vi intervjuare blir tokiga på alla hrrm och jaaåååä, och 
våra intervjupersoner blir förskräckta över sitt ”slarvi
ga” talspråk. Men ner ska det på papperet. Hä ä bara å 
skriv.

En intervju blir ungefär 60-70 sidor i genomsnitt 
och tar en vecka att skriva ut, när man fått upp farten. 
Efter första dagen är jag omtumlad, efter andra dagen 
är jag tom  som en sommarlada, och efter tredje dagen 
är jag min egen intervjuperson.

M itt eget liv har trängts u t och ersatts av intervju
personens vardagsliv, minnen, sorger och glädjeäm
nen. En mycket märklig känsla! Faktiskt inte särskilt 
skön. Jag känner att jag måste ta en lång paus, men 
samtidigt vill jag ha utskriften undanstökad så fort som 
möjligt. D et går bara inte ihop.

Denna vecka är jag inlåst m ed mina småsyskon i en 
stuga, och mamma har gett sig iväg. D et är isande kall 
vinter och veden är snart slut, men vi törs inte slå 
sönder fönstret och gå u t för att häm ta mer, för då blir 
det så kallt här inne. Vi ser folk gå förbi på vägen där 
borta och vi vinkar och vinkar, men ingen ser oss. 
Sedan blir jag fosterbarn. Minnena därifrån kommer
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tillbaka som mardrömmar ibland. Aldrig att jag kom
mer att överge mina barn så. Aldrig någonsin1.

Nästa vecka är jag mamman som m ed stentungt 
hjärta låser in mina barn och skyndar bort för att skapa 
e tt nytt liv, som ska göra det möjligt för mig att ta hand 
om barnen på ett bättre sätt än jag gjort hittills. In i 
ålderdomen gnager mig denna handling. Gnager och 
gnager.

Tredje veckan är jag nitton och på väg u t i livet m ed 
stor energi och nyfikenhet. Jag bor i kollektiv m ed 
några kompisar. Varje måndag pratar vi om den ge
mensamma städningen, det vill säga vi tjejer gruffar på 
killarna. På kvällarna dricker vi te tillsammans och 
pratar om den senaste filmen och våra framtidsdröm
mar. Sedan går jag till m itt rum, slår på datorn, loggar 
in min kille i Göteborg och spelar schack m ed honom. 
Jag vill bli lärare och bo i e tt hus utanför stan, där 
vinden fläktar genom fönstret och för m ed sig doften 
från rosenbuskarna i min trädgård. Livet är härligt1

Fjärde veckan hässjar jag hö och kör lastbil som en 
hel karl, retas m ed drängarna, sjunger glada visor med 
pappa och försöker vara min pedantiska mamma till 
lags. Inte har jag så där storvulna drömmar om framti
den, nej, gifta mig och få barn, det räcker bra för mig. 
Men m itt ena barn dör. D et är länge sedan nu men jag 
tänker på henne varje dag. Varje dag tänker jag på 
henne.

Så går veckorna, och jag kryper ur skinn i skinn. 
Förvirrad och tom  går jag till sängs. Något mer lik mig 
själv stiger jag upp, för att på kvällen ha tappat bort mig 
själv igen. Jag hoppas att jag inte försvunnit för långt 
bort, utan att jag h ittar m itt eget skinn snabbt som 
attan, när den här fasen av projektet är över.

8
Jo, detgjordejag. Fast riktigt samma enblirjag  nog inte 
efter a tt ha skiktats genom livets mylleryta och djup
schakt i flera upplagor. Livet som dokum ent -  eller 
upplevelse? D et är frågan.

Illustrationerna är gjorda av Margareta Johansson- 
Behrendt, Familjeprojektet.
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Ett familjeliv i vår tid
Artikeln är ett redigerat utdrag ur en intervju med 
en informant, boende i en by i Västerbottens inland.

Informanten är ensamstående mamma m ed delad 
vårdnad om två småbarn. Hon jobbar halvtid och läser 
på komvux. I huset, i separata lägenheter, bor även 
mamman samt en bror.

De hjälps åt m ed diverse nödvändiga sysslor och har 
näst intill en familjeform av ”storfamiljskaraktär”.

Den förr så vanliga familjeformen ”kärnfamilj” är 
idag inte den allenarådande formen, vilket den här 
intervjun är ett bra exempel på. Idag kan man finna 
många olika kriterier på vad en familj är och ingen är 
mer ”rä tt” än den andra.

#

Berätta hur du bor, om du hyr eller om du köpt bostaden 
och hur det kommer sig att du bor just här?
När jag slutade skolan flyttade jag till Umeå, för då 
trodde jag aldrig att man skulle komma tillbaka hit 
igen, vilken hålal

Men sen så köpte jag och pojkarnas pappa en kiosk 
här och behövde då en bostad. Då var det just precis så 
att vid det tillfället så flyttade dom som hyrde den ena 
lägenheten ut, mamma och pappa bodde ju i den andra 
och han som bodde där uppe skulle flytta så då blev den 
ledig.

Och så renoverade vi upp lägenheten, tapetserade 
och målade, för det var ju  ganska nerslitet.

Sen separerade vi, jag och barnens pappa och sen 
flyttade vi ihop igen och fick då pojkarna och flyttade 
isär igen. Men jag bodde kvar och har köpt huset med 
mamma.

Tycker du att bostaden känns lagom stor?
Jal Kanske lite lyxigt stort. Jag vet inte, det finns så 
många familjer på två vuxna och två, tre barn som bor 
på 80 kvadratmeter. Jag ska inte klaga och bra planerat 
tycker jag köket är i alla fall. D et är där man tillbringar 
mest tid och vardagsrummet är också stort. Sen har 
pojkarna eget sovrum och så sen så har dom ett lekrum

Innan du skaffade ditt hem, hade du någon idealbild eller 
föreställning om hur det skulle vara eller hur du ville ha 
det?
En stor flott villa (skratt), nej m en hade jag pengar så 
att jag inte skulle behöva låna, eller jag skulle inte låna 
för att sen betala närmare 10 000 i månaden bara för att 
kunna bo. D et är ju helt sanslöst.

Vore man inte beroende av pengar så visst skulle väl 
alla människor vilja bo så.

Beskriv din närmaste omgivning, hur du bor, var huset är 
beläget? Tycker du att det fungerar bra?
Ja, för barnen så tycker jag a tt det är helt underbart, jag 
menar på sommaren kan dörren stå öppen och dom 
springer u t och in som dom vill. Vägen är ju  ändå inte 
så nära, visst kan dom fara upp på vägen men jag tror 
dom har förstått att det kan var ganska farligt. Sen så är 
det ju  30 km /tim  här utanför skolan

D et är ju både för- och nackdelar m ed närheten till 
skolan men pojkarna tycker det är kul. Rätt vad det är 
kan dom vara här ute och leka m ed skolbarnen.

En sak som slog mig var att det stod så många bilar här ute 
på gården, man måste var bilberoende?
Ja, det är e tt måste. D et finns inga bussförbindelser 
som fungerar så att jag skall kunna jobba.
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Fotografierna i denna artikel 
är tagna av Frank Holmberg.

Har du nån grej, något föremål i ditt hem som betyder 
mycket eller som du känner att du identifierar dig med 
eller är väldigt rädd om?
D et är svårt att säja m en många saker som min morfar 
har snickrat betyder mycket, t.ex. klockan på väggen. 
Också alla mina fotografier. Om  man tittar på foton 
från när man började fotografera, omkring 13 års ålder 
och sen ser skillnaden från när man var 17-20 år och 
var ute mycket, då är det nästan alltid kort från olika 
fester.

Och sen på slutet har det bara blivit kort på barnen.

Brukar din mamma och du dela på praktiska sysslor, som 
städning, ekonomi, trädgårdsskötsel och annat under
håll?
De jobb som skall göras u te  är väl nästan till 100 % jag 
som gör, eftersom mamma fått värk och inte orkar.

Sen brukar jag försöka hjälpa henne m ed att städa, 
dammsuga och tvätta. O m  jag kanske skall tvätta röda 
kläder går jag och frågar henne om hon har nått rö tt 
som skall tvättas, så att man får ihop till en hel maskin.

Sen försöker vi dela på matkostnaderna. Inte så att 
vi räknar på öret m en vi handlar lite nu och då, för 
middag äter vi alltid tillsammans.

Ganska praktiskt dom gånger jag slutar klockan 16. 
Då j ag kommer hem  finns m aten på bordet. Vi lagar väl 
m aten ungefär varannan gång.

Hur löser ni ekonomin?
Vi delar på uppvärmningen, hushållsel och lånen.

Kommer du ihåg hur din mamma och pappa delade på 
sysslorna hemma, städning, ekonomi, inredning m.m när 
du växte upp?
Ja, om jag tänker på pappa, som inte jobbade någon 
heltid utan två heltider, han åkte iväg fyra, fem på 
morgonen och kom hem  vid sex på kvällen. Jag åkte 
skidor då, så han slängde i sej middagen och så åkte vi 
och tränade fem kvällar i veckan.

Han hann ju  ändå m ed under helgen att hjälpa 
mamma m ed att städa, men det är klart all matlagning 
stod hon för.
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D et var ju  rätt naturligt, hon var ju  hem m a då när vi 
var små, det var ju  hon som lagade m aten och skötte 
tvätt och så där.

Hade din mamma och pappa lika mycket ansvar om 
pengar och räkningar?
Ja, det tror jag. Jag tycker att jäm fört med idag verkar 
det vara färre par som har gemensam kassa. Man delar 
på hyran och andra räkningar, sen har man sina egna 
pengar och den andre sina pengar. Sen så kanske jag 
köper en klänning och han kanske sparar och köper en 
ny bil, eller någon annan större sak.

O m  j ag ser till hur mina föräldrar gj orde, så slogs allt 
ihop till en gemensam kassa. Dom sparade tillsammans 
och köpte saker tillsammans.

Gjorde ni sä?
Vi betalade hyran varannan gång och sen gjorde jag av 
m ed mina pengar och han m ed sina.

Men det förutsatte att ni hade var sitt jobb?
Ja.

Om du skulle berätta om din vardag, vad kan du tänka 
på som är roligt och något som är jobbigt?
Jag tycker inte det är någonting som känns sådär fruk
tansvärt jättejobbigt utan jag tycker det är m er att

andra funderar över hur man orkar m ed allt ensam och 
en tillvaro m ed två barn.

Idag läser j ag bara ett ämne på komvux m en om j ag 
tänker tillbaka på ifjol då läste jag tre ämnen och 
jobbade mer än vad jag gör nu, jag jobbade nätter 
ibland då.

Men jag tror att man är så uppe i det just då, så att 
det inte är förrän efteråt man kan tänka:

-  Hur orkade jag då?
Just igår så var det så här att j ag kände att nu vill jag 

inte längre. D et är ju så att det finns också sådana dagar.
Jag skyllde på ungarna att dom var förskräckliga, 

hemska, dom höll på att ta död på mej.
Idag förstår jag varför, jag vaknade och var på dåligt 

hum ör redan på morgonen och började m ed att gå an:
-  Sluta m ed det där och gör inte så osv.
D et blir ju bara värre, dom ser ju att man är 

irriterad.

Ja, barnuppfostran kan kännas övermäktigt ibland.
Ja, det är väl en del jobbiga dagar.
Och sen finns det väl väldigt roliga dagar, när man 
känner att allting är uppåt.

Vad jag tycker känns mest uppåt nu är att det 
nästan aldrig känns tråkigt att fara på jobbet i och med 
att jag trivs så himla bra där, även om det inte är m itt 
drömyrke. Jag har jättetrevliga arbetskamrater och när
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man kommer dit och alla säger: -  Hej, vad bra att du 
kommer nu, ja man känner sig behövd.

Tror du att din mamma och pappa hade nån idealbild pä 
hur dom ville uppfostra sina barn?
Jag tror dom pratade igenom ganska mycket när inte vi 
hörde på och kom överens om hur det skulle vara.

För man hörde aldrig att dom var osäkra. O m  man 
nu gick an och ville något så var dom väldigt överens, 
det var inte lönt att man gick till den andre utan då var 
det redan bestäm t hur det skulle vara.

Tycker du att det kändes skönt att dom var så?
Ja, det är ju  nått som jag önskar i dag alltså.

A r det något som du skulle vilja förändra?
O m  jag hade fått leva om m itt liv så hade jag gjort 
mycket annorlunda.

Jag går ju  inte och gräver ner mig för att jag inte har 
gjort si eller så men man kan ju tänka att om jag skulle 
få en andra chans så skulle jag göra det på ett annat sätt.

Kanske istället för att springa ute varenda fredag- 
söndag när man var yngre, skulle ha sparat pengarna

och så skulle jag ha rest, kanske jobbat utomlands eller 
studerat utomlands. Men man har väl blivit klokare nu 
och tänker att varför gjorde jag inte så. Även om man 
hade roligt från 18-25 år så är det just dom åren jag 
skulle vilja ändra på. Nu då när man har kom m it upp i 
den här åldern och fått barn, då kan man ju  inte längre 
göra som man vill. Man har e tt helt annat ansvar idag.

Vad tycker du om dagens relationer och separationer? 
D et har blivit fler skilsmässor idag än för tjugo år sen 
m en ändå bättre skilsmässor, tycker jag. Idag så har 
barnen och pappan ofta tätare och bättre relation 
jäm fört m ed förr då fäderna ofta inte hade eller tog så 
stort ansvar efter en separation.

Vad tror du det beror på?
Ja, svårt att säga, kanske att det börjar bli så pass 
vanligt. A tt ungdomar idag förstår och tänker att det 
inte alltid behöver vara så att man gifter sig och lever 
lyckliga i alla sina dagar tills man dör. Dom  ser hur lätt 
det kan hända att man inte gör det, kanske för att man 
utvecklas åt olika håll och kan ändå ha en bra fungeran
de kontakt.
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Jag skulle vilja säga att som vardagen ser u t i dag 
med fullt heltidsarbetande föräldrar, det är det som är 
den stora boven till att det är så många separationer nu.

Arbeta, arbeta och arbeta och aldrig ha tid för 
varandra.

Hade mamma och pappa samma ansvar när det gällde 
barnuppfostran, vem var det tröstade och vem var mer 
dominerande?
Kanske att jag hade lite mer respekt för pappa, på 
grund av att jag hade som en kompisrelation till ho
nom. Jag fick följa m ed honom överallt ända sedan jag 
var liten, och han gav mej ganska mycket ansvar. Men 
han krävde ju  ansvar tillbaka, att man hjälpte till och 
så.

Förut när jag var yngre åkte jag skidor och sprang, 
han ställde upp på det och följde mig på tävlingar, 
vallade skidor och gjorde allt möjligt för att det skulle 
gå bra.

Men han krävde ju  tillbaka också, skulle vi sätta 
potatis så var det bara att följa m ed och sätta potatis, 
vare sej man ville eller inte.

Hur förändrades livet när du fick bam?
Ja, mycket mer än vad jag trodde innan jag fick barn. 
O m  man skötte om något barn ett par dagar och så 
tyckte man att dom var ju  så jättegulliga, men man såg 
inte helheten i det. Jag var ju  26 år då jag blev m ed barn 
så då borde man ju ha förstått lite mer om vilket ansvar 
det innebar, m en det är ju  svårt att veta innan man har 
erfarenhet. Även det här att man hade så fruktansvärt 
självklart för sej innan, hur man skulle uppfostra barn.

Du berättade att du fick ta väldigt mycket ansvar när du 
var liten. A r  det något som du medvetet överför till dina 
bam, att dom får ta ansvar och hjälpa till?
Inte så mycket än, dom är ju  inte så gamla än m en dom 
får ju  hjälpa till m ed att ställa bort sin tallrik, skölja den 
och ställa in i diskmaskinen. Men har dom hällt u t alla 
legoklossarna, så får dom städa upp det själva.

Jag tror att jag successivt kommer att försöka att 
inte lämna det tills dom är 15 år och tro att man då skall 
få dom att städa sina rum.

Hade du äldre personer som var betydelsefulla för dej när 
du var liten?
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Ja, det var väl farmor och farfar som var viktiga. D et är 
ofta annorlunda nu. Vad jag upplevde när jag var hos 
m orm or och farmor och farfar, är inte samma självklar
het längre i dag.

Barnens farmor och farfar är skilda, deras morfar är 
död och m orm or bor ensam men nära, och mamma 
och pappa är inte tillsammans. D et är ju  annorlunda 
men ganska vanligt idag.

Vilken föreställning hade du om kärlek?
Jag tycker att det har förändrats m ed tiden. Förut 
tittade man på utseendet m en nu tycker man mer att 
man ska ha gemensamma intressen, att man ska sträva 
åt samma håll och att man ska ha trivsamt tillsammans.

Jag tycker att man skall både kunna ge och ta.
Jag tror att om det finns kärlek, då kommer det 

naturligt och av sig själv.
Nånting jag tycker är viktigt idag som jag kanske 

inte tyckte förr är respekt, att man tar hänsyn och 
respekterar varandra.

Har du barnomsorg till bamen och hur fungerar den i så 
fall, tycker du?
Vad jag kände när jag var liten var den här friheten, jag 
säger ju  ibland att man är glad att man slapp gå på nåt 
dagis, för mamma fanns alltid hemma. Man kunde 
ropa:

-  Jag vill ha fika mammaaa!
Vi var ju  ute och skötte oss mycket själva och lekte 

men det fanns alltid en mamma hem m a och att man i 
lugn och ro kunde och fick utveckla sig själv, vilket 
dom inte får idag.

N u utvecklas dom som en individ i mängden. D et är 
ju  inte så a tt dom inte vill gå till dagis m en ändå kan det 
låta:

-  Inte dagis igen.
Så säger jag:
-  N u ska ni upp ur sängarna, om en tim m e ska 

mamma vara på jobbet, i kläderna, på m ed skorna, u t 
och skynda er till bilen.

Och sen efteråt så får man dåligt samvete.

Ja, man har fastnat i ett dilemma, när man är mer eller 
mindre tvungen för försörjningen, fast det säger emot ens 
egen natur.
Vi har byggt upp våra mål mycket högre än vad vi 
behöver, men alla andra har ju  video och ny TV och 
sånt där. Fast egentligen skulle m an inte behöva någon 
video. Man skulle kunna köra en bil på drygt tusen 
kronor. Men samhället är ju  så idag att kom m er mina 
barn idag till skolan och aldrig sett på video, då blir 
dom ju efter i utvecklingen.

Fast dagis är ändå inte riktigt som jag trodde när jag 
var yngre. Jag ser att dom lär sig mycket som jag inte 
hade en aning om när jag var i deras ålder.

Som ett exempel, att när man äter m orötter så ser 
man bra i mörker, dom lär sig saker som vitaminer. 
Sånt tycker dom är roligt att veta och att man inte 
behöver övertyga dom om nyttan av det.

Berätta om den lyckligaste stunden?
Ja, det är väl när barnen kom. Dom  ärju  födda för tidigt 
och när den kritiska perioden var över och jag förstod 
att det skulle gå bra, då kändes det himla bra och jag 
skrattade en hel dag. D et var kanske ett lyckorus.

#

Inom projektet har intervjuaren ombetts a tt själv kom
m entera sina intryck från och omkring intervjun i 
dagboksform. Inför denna intervju har intervjuaren 
noterat följande:

”M itt val av informant har varit för att levandegöra 
ett exempel på hur kvinnor födda på 60-talet för första 
gången har ekonomisk valmöjlighet att inte behöva 
leva kvar i ”mindre bra” fungerande förhållanden.

Därm ed har de i större utsträckning också fått 
möjlighet att ställa krav.

För all del inte sagt att det är en mindre komplice
rad tillvaro jäm fört med tidigare generationer, men 
m ed annorlunda komplikationer och möjligheter.”

Intervjun är redigerad av Stina Sandström,
Familj eproj ektet.
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A tt vara informant -
Stina Sandström

' ' . ,.-»1 
■fftwt u ,r A  : '

A tt bli intervjuad kan vara att försättas i en situation 
som m an inte är van vid. Speciellt om den har en 
fokusering på den egna personen och den nära omgiv
ningen. Man har en osynlig sfär som kretsar kring en 
själv och den närmaste familjen och den tydliggörs eller 
exponeras sällan utanför denna krets.

En vanlig reaktion är "inte har jag något intressant 
att berätta”. Men alla bär vi på minnen som är indivi
duella, och börjar man samtala om händelser som skett 
och får olika synvinklar, kan man ganska snart se att vi 
upplever saker som väldigt spännande när de lyfts fram 
ur historien.

Inom projektet har många intervjuare kontaktat 
flera generationer inom samma familj, vilket innebär 
att man även fått m ed den förändring av värderingar 
och levnadsförhållanden som skett, från början av 
1900-talet fram till idag.

Informanternas åldrar har sträckt sig från 6 år till 
102 år och skillnader i livsvillkor tydliggörs på e tt bra 
sätt. ' v '

Intervjuerna i Familjeprojektet gjordes under tiden 
april 1995 till sommaren 1996.

Ett antal utvalda informanter tillfrågades i januari 
1997 och ombads att ge synpunkter på sina intryck och 
upplevelser av sin medverkan i projektet. Här är ett 
kort sammandrag av deras svar.

• De flesta informanter har blivit intervjuade av en 
person som de kände eller på något sätt känt till 
sedan förut, intervjusituationen har därmed inte 
upplevts som främmande. "Man kände sig mer öp- • 
pen då".

En del hade aldrig träffat intervjuaren tidigare, och 
en kommentar i det fallet var, "det kändes bra, det 
kan vara lättare att prata med en helt objektiv per-

• Några hade på eget initiativ anmält sitt intresse för 
e tt deltagande i projektet efter information i mass
media, andra hade inhäm tat information via studie
förbund eller arbetsförmedlingar i länet. De flesta 
hade dock kontaktats av intervjuaren direkt.

• Intervjun skedde oftast hem m a hos informanten. 
Många tyckte att det kändes tryggt att vara i sin 
egen omgivning och trodde att intervjun på det 
sättet blev bättre.
"Det var inte som en intervju, utan mer som ett 
samtal."

• Informanternas förväntningar var varierande. 
Många trodde inte att det skulle handla om nutid, 
utan endast svunna tider. De hade inte väntat sig en 
"heltäckande livsbiografi" eller en så lång och "ge
nomträngande" intervju. Andra tyckte att den var 
omfattande och i den bemärkelsen bra.

• Iintervjuarna uppmanades att skriva u t intervjuer
na i talspråk och dialekt och i talspråk gör vi ju  alla 
uppehåll, omtag och inflikningar. De flesta infor
m anter ville ta del av intervjuresultatet efteråt och 
hos dessa väckte texten både m unterhet och förvå
ning och i vissa fall till och m ed bestörtning. Vi är 
alla vana att läsa redigerade och korrekta texter. 
"Pratar jag så här illa".
En synpunkt som kom fram var att intervjun "röjt 
upp en planta från roten", att den hj älpt till a tt blicka
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Foto: Mats Isaksson.

bakåt på saker som finns i bakhuvudet men sällan 
får en anledning att plockas fram. D etta upplevdes 
av många som mycket positivt.
"Intervjusituationen skapade associationer som man 
inte tänkt på förr".

• Många kände att de tillfört något värdefullt för 
framtiden, att ”nutid” synliggörs i sin egen samtid.

• O m  en annan familjemedlem eller nära släkting 
också blivit intervjuad, diskuterades situationen i 
vissa fall.
"Det var ju kul att jämföra med gubben. Nog för att vi 
känner varandra men lite full i skratt blev man ju då 
man läste vad han sagt"."

• I samband m ed intervjun gjordes en fotodokum en
tation av fotografer knutna till projektet. Då detta 
även skedde i informantens egen välkända miljö, 
hemmet, bidrog det till att situationen ofta upplev
des som avspänd och naturlig.
"Man fick ju  vara som vanligt och man slapp ställa 
upp sig inför kameran".

Foto: Carolina Gustavsson.

D et kan vara svårt att erinra sig den omedelbara käns
lan som fanns under tillfället för intervjun. Man hinner 
fundera och omvärdera tankar och formuleringar un
der den tid som förflutit, men erfarenheten är beståen
de och ett ”minne för livet”.
En kom m entar var: "Det är viktigt och bra att vi vanliga 
människor får synas och inte glöms bort".

23



Den lyckligaste stunden i livet
Stina Sandström

Många frågor fanns i frågeformuläret som ingick i Familjeprojektet. 
Här redovisas några av svaren på  frågan: 
”Berätta om de lyckligaste stunderna i Ditt liv?” 

Ordet lycka beskrivs i en ordbok så här: stor, djup glädje, tur, 
framgång, men det kan betyda så mycket mer. Det visar detta 
axplock som återges i lätt redigerad form.

A tt definiera ordet lycka kan tyckas lätt. D et har en 
positiv klang och hör samman m ed något bra.

Men tänker man så ofta i stunden, att nu är jag 
lycklig? Ofta kommer känslan efteråt, när man fått lite 
perspektiv till situationen eller händelsen och många 
gånger kommer nog inte svaret omedelbart, utan man 
måste tänka efter och väga det m ot andra saker.

11
Jaa, det kan man väl säga är relaterat till då när vi gifte 
oss. Vi säger fortfarande ”D et roligaste kalas vi har vart 
på , det var vårat bröllop”, å sen då när vi fick barn.

Ja, det finns en lång radda såna här viktiga händelser 
som också har varit lyckliga upplevelser.

Ä det är ju  liksom frågan ”vad är det som är lycka?” 
Ja, det är väl liksom när man känner a tt ”Åh vad härligt 
det här ä”, och som man så att säga sen då lagrar i 
minnet.

Så det har vart ganska många faktiskt. Jag tycker vi 
har levt e tt rikt, händelserikt å lyckligt liv.

När vi fick det här huset färdigt, det var en sån här 
lycklig upplevelse att (slår ihop händerna).

Första lägenheten som var våran egen, då satt vi ofta 
inne i vardagsrummet och sa ”Vad fint vi har det”. D et 
var en sån här lyckokänsla, å...ja, sen har det ju vart e tt 
antal händelser där man liksom upplever att ”Vad 
lyckliga vi kan va som har fått två pojkar som, ja artar 
sig så väl”.

(m anf. 1942)

Jaa... jag har ju aldrig hållit på m ed idrott, så att jag har 
ju  aldrig haft nån sån hära idrottsprestation då man har 
upplevt segerns sötma, utan det är ju mera, jaa... det är 
ju  det som är närmast som man kommer å tänka på.

När vi gifte oss, det var liksom ett allvar blandat 
m ed lycka. Likadant när man sku bli pappa, man gick 
m ed ena benet i lyckorus å det andra i allvar, så att säga, 
det är både och.

Sen har man väl varit glad å lycklig åt andra saker 
också. Som när man gick u t skolan, det var ju  också nån 
sån hära lyckokänsla man hade då. A tt man hade 
liksom avslutat e tt kapitel i livet å sen skulle man ju  ta 
nästa steg, så att det är ju  alltid två delar av det D et har 
alltid varit både allvar å lyckorus samtidigt.

(m anf. 1966)
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Ja dä ä väl då onga kommä dä, tyck jä. (m anf. 1955)

De kan jag då int sägä heller. Va ska jag då säg. För jäg 
säg barna hajuvuxä opp å skött sä bra, de ä ju  bra. Men 
na speciellt me de häller varä väl inte...5-6 stycken å 
väx opp allihop å skött se bra va väl inge speciell 
händelse ve.

(kvinna f. 1913)

Ja dom lyckligaste stunderna i m itt liv, he är ju  då barna 
är född.

D et är femton år mellan dom, he ä två olika förloss
ningar om jag så säg. Förlossningen i sig är den samma 
men omgivningen, he var liksom så sterilt å opersonligt 
då första var född. Då fick man ju  liksom aldrig ta dom 
på magen, utan dom bara visa upp nå skrynkligt också 
iväg m ed dom.

Så fick man ett paket in då allting var klart, som i 
och för sig också var fantastiskt, men jag tror den 
största upplevelsen var när nästa var född. Då var ju 
maken m ed å att liksom bara få se hans uppsyn alltså, 
he går ju  in t’ av för hackor alltså, för he ä ju  nånting, å 
jag tror ju  alltså för mig är he ju, jag mena har du gått 
igenom en så vet du ju, he är ju  lika fantastiskt i alla fall, 
men liksom det här att dom är m ed å dom kan in t’ fatta 
hur?

Ena m inuten har du ingenting å nästa m inut så kom 
he nånting som ä perfekt alltså. FJan var i sjunde 
himlen, han höll ju på fara u t genom fönstret på 
lasarettet.

(kvinna f. 1948)

D et kan ju  ha varit flera gånger man tycker det har varit 
härligt, lyckligt men det...vet jag väl inte vad jag ska 
säga vad som har varit lyckligaste stunden, D et är nog 
ganska svårt att bestämma, man kommer väl inte 
kanske ihåg allt vad man tyckt varit lyckligt.

(kvinna f. 1912)

D et hör inte ihop m ed maken utan, jag vet in t’ vad jag 
får u t utav det här m en..det var till äldsta dotterns fösta 
examen på vår’n, å det här var den värsta regndagen 
man kan tänka sig. Vägen u t var som en enda lervälling

å stora vattenpölar å regna som bara den. Å lillflickan 
har alltid varit så väldigt för att sjung’ å ha roligt å hitta 
på saker å, ja lek.

Ja, i alla fall vart hon som uppspelt utav den här 
examen, dem sjöng å spela där å barnen sjöng ju  så fint 
å äldsta dottern var så duktig å vi var så uppspelta 
allihop då.

Å vi sjöng hela vägen jag minns det så väl hur vi 
sjöng, ena sången efter den andra. D et var ju  mest 
skolsånger å sånt som barnen kom ihåg då, å jag 
tänkte...kan det va möjligt att man får va så här gla’.

(kvinna f. 1911)

Ja, barnbarnen. Då första barnbarnet föddes var jag 
väldigt nervös. D ottern tog ju  kejsarsnitt så det var ju 
bestäm t till en dag klockan tio...och första gången jag 
höll honom då dom kom hem, han var tre veckor tror 
jag, han var hemskt liten och just den känslan att ta i 
detta lilla barn...som jag vet har egenskaper från även 
mig...det här är en fortsättning, oj! Jag blev alldeles 
tårögd, jag tyckte det var så gripande på något sätt.

(kvinna f. 1926)

Då vi gifte oss och då barnen föddes...det var lyckliga 
stunder...ja vad ska jag säga, det var lite mera omväl
vande stunder.

Sen var man lycklig första gången man vann någon 
tävling och så där...jag har ju  hållit på och sprungit en 
hel del. ..men det var ju  ändå inte riktigt på samma sätt 
kanske...

(m anf. 1925)

Vad som var en höjdpunkt, det var när kraftstationen 
byggdes och vi fick lyse dit första gången. D et var 
någonting storartat, att det gick att få till detta.

Sen att man inte dräpte sig, vi klev upp på hustak 
och tog i däri trådarna och kände att det ”ferre”.

(m anf. 1911)

De ä ju  som jä säg, framförallt allä onga.
Jä önsk att allä onga feck uppleva den barndom som 

jäg ha fått göra. Bo på’n lämplig lit’nbonngård. Där allt 
hännä, hur de änn ä, få ong som ha vörä vä om dä jäg ha
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vörä vä om. Just för att jä va sä jäkla odygdi, sä dä hännä 
sä mycke.
Kan du berätt litegrann om odygden, vilka du ha gjort? 
Ja de va så här, min mor fick en ko av sin far, å hon va 
sä skvätt’n. Å de där utnyttja jäg, de tyckt jä va hemskt 
roligt. Sä grovd jä ne mä häre hövåse frammaför koa, 
låg jä där väntä tells mamma kommä in i lagårn. Åsse 
geck a runt å präta vä koerna å klappä dom. Då hon 
kommä tell’n hän koa, jä tro hon sto i m itt’n sä dä va 
anner koa då. Sä låg jä då tell hon hadd mjölkä ä tag, sä 
hoppä jä opp å rålä, å koa klev baköver. Mjölkhämta 
hitte dyngränna, å morsan ättä jäg.

Fick hon tag i dej?
N ej. De va enda gången farmor va nånting å ha, då kute 
jä in å jum t mä hävä hon.

Jä brukä sjong, å stå på gristakä å sjong sä gris’n kutä 
åt skogen.

Jä ha gjort sä myckä sä, åjåj.
(kvinna, -57)

De va väl fint då vi fick guldklockan här å då...he var'e 
väl..å’så i idrottssammanhang, om man vann nån serie 
eller så där, de var ju  för stunden lyckliga men int... 

Livet är väl på sitt sätt ganska fantastiskt.
Om  man då tänker på helt enkelt kärleken till livet 

se, i bruk ju  ha sagt de ibland att om man int ä i tillräckli 
balans för att sätta se vi en blåbärstuva å käka blåbär å 
så bara njuta av allt som finns. He tyck i ju, he ä ju en 
slags kärlek till alltihop runtikring.

(m anf. 1944)

D et har varit att få ta det lugnt på morgonen, sedan 
man blev pensionär, då jag är m orgontrött (skratt).

(kvinna f. 1911)

Lyckliga saker, alltså när man var liten var det ju  som så 
hära..saker som man fick eller saker som skulle hända.

T.ex. när jag var sju då jag fick pengar för jag skulle 
köpa en hund. Då hade jag läst jättem ycket hundböck
er så här i e tt år och var superintresserad och visste 
varenda ras och mankhöjd dom hade och så där. Så fick 
jag pengarna på julafton och det var så här, jag ska få en

hund, alltså jag höll på dö av lycka, det var verkligen så 
här, wow.

Och likadant när jag skulle få köpa en häst när jag 
gick i trean då. D et var också så här oj, oj, oj så roligt, 
man höll på dö.

Det var ju  som stora saker då m en andra saker... 
t.ex. nu när jag fick veta att jag fick en plats på södra 
latin i Stockholm, tycker jag var jättekul, det blev så 
här, jag blev helt galen, alltså j ag fick som värsta kicken, 
stog och sjöng i tio timm ar ungefär, stog och skrek oh, 
oh så här.

Just saker, när man gör saker som man har fixat 
själv, när det liksom funkar när det fixar sig så här va, 
när man vill nånting och så går det, det tycker jag är 
jättekul.

(kvinna f. 1977)

Jaa, he tord väl va då man vart mam. Då had man väl 
fått sig som en egendom, tror jag. He tror jag är bland 
de lyckligaste stunderna.

A barnbarnen. Ja tänkt nu i fjol om vintern, då vi var 
ilag på sportlove. Dem åkt ju  i backa på brädan och 
skull ju  haja  å te å provåka. A had ju  se roligt. Vi åkt ju 
på tefata. Herre se roligt vi had. Vi va ju  som unga, 
allihop.

A ibland då skull ja vis dem, att man kun ju  bara åk 
på en tidning.

A he trodd dem ju aldrig förstår du. He ska ju  vara 
köpta saker. Ja sa, he går lika bra på en tidning eller e tt 
kläplagg.

För inte var de fråg om å gå å köp nånting förr, e tt 
tefat, int. Nu är det ju pulken å allt möjligt.

(kvinna f. 1939)

Ja, man kan väl säga att de var väl när jag fick tag i 
Birgitta, de var en lycklig stund. Men jag har upplevt 
andra lyckliga stunder, och de var när man till exempel 
for ensam för första gången på dans utan att ha föräld
rarna med. På den första dansen blev jag uppvaktad av 
en flicka som gjorde att hjärtat höll på fara u t genom 
m un (ett gott skratt).

(m anf. 1935)
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Nånting som jag tycker är en lycklig och härlig och fin 
och bra stund, det är när man får fara på semester, det 
kanske låter löjligt och helst när man får fara utom 
lands, då man får så att säga... vet a tt man har allting här 
hemma. A tt det fungerar och att det är som det ska och 
så får man fara och inte behöva tänka på att telefonen 
ska ringa och att folk ska komma och kräva att nu ska 
vi göra det och det och nu ska vi fara dit den kvällen och 
dit en kväll, utan man får vara för sig själv och man får 
gå och göra vad man vill och man får se nya fantastiska 
grejer och sånt.

D et är en enorm lycka egentligen och bara fara till 
Piteå m ed husvagnen och lägga sig där och sätta upp 
förtältet och ligga där i 2 veckor, det är ju  en sagolikt 
lycklig period (skratt). Jag tror att man behöver det för 
att så att säga kunna ta nya tag och komma igen, då den 
grå vardagen börjar igen, då har man magasinerat upp 
lite grand mer.

(m anf. 1939)

Ja, det var när jag ammade, det var jättemysigt. Då var 
jag lycklig m en alldeles för kort tid.

D et var så tjorvigt då på den tiden när man skulle 
amma. D et skulle ammas varannan tim m e och vänster 
och höger. D et vart inte naturligt så det rann inte till 
då.

(kvinna f. 1939)

D et är när vi vinner nyårskuppen i fotboll, då är de 
lycka att se.

D et är väl delvis en egen lycka, men framför allt så 
är de väl den här lyckan man känner av att barnen bli så 
glada alltså.

Å sen julaftnar å såna här saker. Inte minst ungarnas 
förväntan å sånt där alltså, då känner ja...så tycker ja att 
det är liksom höjdpunkter i livet va.

Men de kan ju  också vara en sån här dag, när man 
...en sån här riktigt perfekt sommardag, när man sitter 
i sin segelbåt där å’så är det soligt å fint, så är de perfekt 
lagom vind alltså, som driver fram båten i fyra, kanske 
fem knop. De ä perfekta ögonblick, som man gärna 
skulle hålla kvar väldigt länge.

Å sen finns de en sak till, som ja upplever som den 
perfekta, de är en höstdag, ja jag gillar hösten alltså, till 
skillnad från många andra så tycker ja hösten är under
bar. Å framför allt lingonplockningen på hösten. Ja, jag 
plockar alltid för hand också, ja använder aldrig plock
are (skratt).

Ja vill känna lingonen mellan fingrarna.
Ja tycker också om när vi kom m er till stugan å ja gå 

å ta på me ”Helly Hansen” å gå u t å häm ta in ved å’så 
elda i spisen å så. De ä stämning alltså.

(m anf. 1956)

Ja, ska man börja m ed och definiera lycka? Annars kan 
man ju  inte svara på frågan.

Många svarar att det var när man födde barn.
Fast det gjorde ju  så väldigt ont, alltså. D et gjorde ju 

jätteont å föda barn. D et är en kliché att säga att man 
är så himla lycklig och det är klart att det är skönt när 
det har kom m it ut, m en vadå? D et är ju  att föda under 
smärta.

D et kan vara att våran asociala katt helt plötsligt 
kom på att han ska hoppa upp i knät, då kan man ju 
nästan stanna upp.

(kvinna f. 1944)

Då jag som sjuåring fick åka hem  från Norsjö sjukstuga 
efter sex veckors isolering, jag hade scharlakansfeber.

Och då jag fick en egen cykel då jag var femton år, 
det var en lycklig stund.

(kvinna f. 1925)

Ja, då man fick körkort och fick barn.
(kvinna f. 1960)

f f

Lycka och att vara lycklig betyder så olika saker för oss 
men detta urval visar på att ordbokens definition stäm
mer väl överens m ed verkligheten, det har m ed glädje 
och framgång att göra.
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Om värt behov att berätta
Göran Burén

-  Du sa tidigare att du kommer från en trasig familj. 
Kan du berätta lite om det?

-  Nej, det vill jag inte göra, säger Gunilla.
Jag envisas lite, för jag har m ärkt att bakom hennes 

lätt idylliska beskrivning av sin barndom ruvar en stor 
smärta. Jag reser mig och går u t i köket för att ge henne 
betänketid. När jag kommer tillbaka sitter hon tankfull 
och ser u t genom fönstret. Våra ögon möts och hon 
ruskar på huvudet. O m  det bara hade gällt henne själv, 
men att lämna u t familjens lidande drabbar också 
föräldrar och syskon. Jag tittar besviket i mina papper 
efter nästa fråga, då säger hon:

-  O m  du stänger av bandspelaren, så ska jag berätta 
för dej.

Och så får jag höra en fasansfull historia. H ur jag än 
ansträngde mig skulle jag inte kunna hitta på något 
sorgligare. Gunilla berättar behärskat, men m ed flam
mande kinder. Såren är inte läkta, kan sådant någonsin 
bli försonat?

Varför berättar hon detta för mej, varför anförtror 
hon mig en hemlighet som hon inte vill ha på band, 
trots löfte om femtio års sekretessbeläggning? Vi kän
ner knappt varann, vi var flyktigt bekanta för många år 
sedan.

Senare intervjuar jag hennes mamma, vi kan kalla 
henne Lovisa. Henne har jag aldrig träffat tidigare. 
Lovisa inleder m ed att säga att det har varit vissa 
tråkigheter i familjen, men det är inget man sitter och 
berättar om så här. De har ett stort hus och jag förstår 
a tt hon är inställd på att hålla fasaden intakt.

Sen börjar hon berätta och berättandet får makt 
över henne och hon gråter och hon skrattar och hon

m

berättar allt. Allt det jag hört av Gunilla och mycket 
mer därtill. Utan några reservationer. Först efteråt blir 
hon betänksam och jag lovar henne att vi ska diskutera 
frågan om sekretessbeläggning.

I e tt annat fall råkade jag komma in m itt i en akut 
äktenskaplig konflikt. Båda parter brann av iver att få 
berätta om sina liv och om sitt förhållande, de har varit 
tillsammans i snart tjugo år. D et fälldes många hätska 
ord och de var mycket osäkra om ifall de skulle kunna 
fortsätta tillsammans.

D et finns en sorglig händelse i det förflutna, den 
inträffade innan Anders och Maria möttes och var 
egentligen en angelägenhet mellan henne och hennes 
föräldrar. Men denna händelse har likafullt infekterat 
parets samliv. D et har varit en oberörbar sak, en var
böld som aldrig stuckits hål på. Sådana har en förmåga 
att växa m ed åren och det var väl så att tiden nu var 
mogen. Som en direkt följd av intervjuerna har trau

28



m at äntligen börjat vädras ut, det borde ha varit gjort 
för länge sen. Jag blir så hjärtelycklig när jag tänker på 
att denna vår berättarterapi kanske kan bidra till att 
rädda deras äktenskap.

D et finns fler exempel. Lilly, som har levt i stora 
svängar och inte vill ha allt dokum enterat för en nyfi
ken eftervärld. Men för mig berättade hon, det var att 
sitta och knäppa bandspelaren av och på.

Patricia, som grät när hon berättade om sin son, 
efteråt sa han: ”A tt du skulle få ur mig det däri”

D et tycks finnas ett outsinligt uppdäm t behov av 
att berätta. En beredskap att utlämna de mest intima 
detaljer ur sitt liv, utan tanke på annan belöning än den 
att få tillfredställa behovet att berätta. O ch varför 
skulle man förresten inte göra det, varför förvånas?

A tt inför en annan människa klä sina upplevelser i 
ord har en läkande effekt på själsliga sår, det vet alla 
som gjort det någon gång och jag hoppas att det inte 
finns någon som inte har gjort det. Vidlyftiga psyko
terapeutiska teorier i all ära, m en kanske är det avgö
rande m ed all terapiverksamhet just a tt ge en människa 
tillfälle till att i lugn och ro berätta för en intresserad 
medmänniska.

Vi har för lite tid att för sitta och prata, eller rättare 
sagt att föra ordentliga samtal. Vad gör man när man 
inte längre orkar bära sina plågor? Man beställer tid  för 
samtal hos en professionell lyssnare, dom kan vara bra 
och dom kan vara dåliga, bokliga kunskaper väger lätt 
jäm fört m ed intuition och människointresse. Men det
ta är ett drastiskt steg och innan dess ska det ha gått 
långt. Hade man fått prata av sig i tid, kanske tankarna 
inte hunnit bli så tunga?

Själsliga sår, förresten, det är väl inte bara därför 
man berättar? Har jag upplevt något roligt, spännande, 
udda så är jag så sprängfylld av berättarlust att jag inte 
kan bärga mej tills jag får tillfälle att dela m ed mig.

Längtan efter gemenskap är en viktig drivkraft, 
både för berättandet och lyssnandet.

Med konversation och kallprat får man bekanta, 
men vänner får man bara genom att gå på djupet. 
Genom arbetet i projektet har jag fått nya vänner, 
kanske för livet. De förtroenden jag fått har lett till att 
jag själv har lättat m itt hjärta och m innet av detta 
kommer ju  alltid att finnas kvar mellan oss.

Illustrationerna är gjorda av 
Ninna Lundqvist-Karlsson, Familjeprojektet.
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Familjer i bild

I Familjepr oj ektet togs många bilder, dels av fem utbildade 
fotografer, dels av de som intervjuade. Här visas en del av det 
omfattande fotomaterial som nu finns samlat i museets bildarkiv.
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Fotografier på detta uppslag: Frank Holmberg

Familjen
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Familjen
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Fotografier på denna sida. 
Frank Holmberg

34

Familjen



Vardagsliv

35

Fo
to:

 Å
sa

 
Be

rth
ol

ds
so

n 
Fo

to
: 

Yv
on

ne
 

Jä
ge

ns
te

dt



M l  K

Hemmaviä



Kvinnor och män
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Gustav Garva
Magdalena Tafvelin

I Familjeprojektet ingick en dokumentation av Gustav Garvares 
gata -  en gång kallad Sveriges barnrikaste gata. Studien har främst 
ägnats familjelivet i husen under 1950-talet.

En ny socialpolitik
Människors boende betraktades länge som något privat 
och sågs inte självklart som en samhällsuppgift. Från 
sekelskiftet växte statens och kommunernas engage
mang för bostadsförsörjningen men inte förrän under 
sent 1930-tal gjordes några mer djupgående insatser av 
bostadssocial karaktär. Bostadsfrågan underställdes då 
statens och kommunens ansvarsområden och att ordna 
bra bostäder blev från den tiden ett av samhällets 
viktigaste mål.

E tt statligt program i rä tt riktning presenterades 
genom den nya socialpolitiken. Dess mål, vilka utarbe
tades under 1930- och 1940-talen, var bland annat att 
höja bostadsstandarden, att stabilisera sysselsättning
en, a tt skapa bättre villkor för familjebildning och 
familjeutveckling samt att verka för att utjämna barn- 
försörjningskostnaderna. Funktionalismen och den nya 
socialpolitiken blev viktiga influenser för att på förnuf
tets väg möta den moderna tiden. De utgjorde viktiga 
komponenter för att göra Sverige till ett land att tala 
om, till “folkhemmet".

I storstäderna utvidgades den statligt och kom m u
nalt initierade bostadsproduktionen ganska snart. I en 
småstad som Umeå skedde det betydligt senare. Med 
den nya bostadspolitikens gynnsamma lånemöjligheter 
kunde emellertid en genomgripande nybyggnadssats- 
ning ta sin början i Umeå under 1940-talet.

U pptakten skedde i stadens regi och var relativt 
modest. De kooperativa bostadsföretagens, HSB och

Gatan fick sitt namn efter en garverifabrikör som varit verksam på  
platsen fram till 1930-talets början. Foto: Frank Holmberg.

Svenska Riksbyggen, etablering i staden möjliggjorde 
e tt mera storskaligt byggande i form av bostadsrätter, 
radhus och småhus för barnfamiljer och pensionärer. 
Från 1950-talet blev även allmännyttiga företag viktiga 
bostadsproducenter i Umeå, framför allt genom Stif
telsen Bostaden.

De tidigaste kooperativa bostadsområdena i Umeå 
uppfördes i förstaden Haga. I detta område, på Gustav 
Garvares gata, uppförde HSB och Svenska Riksbyggen 
ett av Umeås första bostadskomplex i ”m odern” stil. 
Å tta trevåningshus m ed sammanlagt 133 bostadsrätter 
planerades och byggdes åren 1947-49. Om rådet passa
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Den goda samhällsservicen på Gustav Garvares gata är omvittnad. I huset t.v. fanns färghandel, charkuteri och mjölkaffär på Bäckvägen 
(nu Hissjövägen). Dessutom fanns både Konsum och snabbköp i affärslägenheterpå Gustav Garvares gata. Till höger syns Riksbyggehusen. 
I  fonden lekplats. Foto A /B  Alm quist &  Cöster, Hälsingborg.

de väl in i statsmakternas modell över hur ett sunt och 
rationellt boende skulle se ut. Förutom högkvalitativa 
lägenheter fanns grönskande parkområden, affärer, 
skola och, något senare, lekskola i omedelbar närhet.

Denna typ av planerad service vid bostadsbyggande 
blev relativt vanlig i Sverige från 1940-talet. Idén 
härrör närmast från den amerikanske kulturhistorikern 
Lewis Mumfords tankar om grannskapsenheten -  
neighbourhood Units. Den amerikanska varianten var 
betydligt mer omfattande än dess svenska pendang, 
men idén avspeglas i många svenska bostadsområden, 
om än i mindre skala.

Familjen Wallberg
I december 1948 flyttade familjen Wallberg, mor, far 
och fem barn, som första familj, in i en av lägenheterna 
på Gustav Garvares gata. Familjen kom närmast från

ett ganska om odernt fåfamiljshus i Vännäs. D et nya 
hem m et på Gustav Garvares gata var en trerumslägen
het på 78 kvadrat m ed faciliteter de tidigare bara 
kunnat drömma om. Såväl elektrisk spis, kylskåp och 
parkettgolv som badrum  och maskintvättstuga stod till 
deras disposition.

Under elva år var lägenheten på Gustav Garvares 
gata familjens hem  och om rådet deras närmiljö. D et 
satte spår och två av syskonen, Eivor och Björn, ville 
gärna förmedla sina år och erfarenheter från Gustav 
Garvares gata till andra. De mindes stoltheten över den 
fina lägenheten, de många barnen -  flera hundra på den 
korta gatstumpen, lekarna och gängbildningarna, sko
lan i källaren, de heta diskussionerna vid middagsbor
det, danserna på Erikslund, faderns fackmöten i var
dagsrummet och moderns kafferep m ed grannfruarna. 
De mindes även den sociala skiktningen i området, den
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ständiga bristen på pengar, kraven på sammanhållning 
inom familjen och behovet av ordning och hänsyn för 
att livet skulle fungera.

Ett projekt i projektet
Våren 1995 kontaktade Eivor Ögren och Björn Wall
berg Västerbottens museum och föreslog en studie av 
Gustav Garvares gata, en gång kallad ”Sveriges barn
rikaste gata”. Vid samma tid låg projektet Familjen i 
Västerbotten under 1900-talet i startgroparna. D et be
slöts därför att låta en dokumentation av Gustav Gar
vares gata ingå i projektet Familjen i Västerbotten under 
1900-talet. För att avgränsa undersökningen kring Gus
tav Garvares gata, inriktades den på familjen under 
1950-talet. Då var området nytt och boendeformen 
representerade fortfarande något exklusivt. D et var 
också en tid då familjen i många fall fungerade ganska 
annorlunda m ot idag. Genom intervjuer och fotodoku
m entation uppmärksammades ett tjugotal personer i 
olika åldrar som bo tt på Gustav Garvares gata under 
1950-talet, vissa som barn andra som vuxna. För detta 
intervjuarbete svarade Magdalena Tafvelin, Christin 
Fon’H olt och Viveka Krause.

Haga
Vid 1930-talets slut började Umeå kommun inleda 
planerna för nybyggande i förstaden Haga. Den äldre, 
oreglerade bebyggelsen, främst bestående av en- och 
tvåfamilj shus, skulle snart få sällskap av såväl egnahem, 
villor, barnrikehus som flerfamiljshus. E tt av de tidi
gaste bostadsprojekten var HSB och Svenska Riksbygg
ens bostadsrätter i kvarteren Karbinen och Geväret på 
Gustav Garvares gata. Gatan hade uppkallats efter en 
garverifabrikör som haft sin verksamhet på platsen 
fram till 1930-talets början. Fabrikören hette August 
Findberg, men när gatan skulle namnges blev August, 
Gustav för att åstadkomma en alliteration.

Gustav Garvares gata under 1950-talet
Bostadsrätterna i kvarteren Karbinen (HSB) och Gevä
re t (Svenska Riksbyggen) var eftertraktade. E tt topp
m odernt bostadsområde främst för barnfamiljer och

pensionärer. Alla 133 lägenheterna var reserverade 
redan innan husen stod klara.

De blivande bostadsrättsinnehavarna kom från alla 
samhällsklasser. För några var förvärvet en bra place
ring, en bostad för ett par år, för andra innebar lägenhe
terna en unik chans till e tt m odernt och bekvämt hem.

En hel del av familjerna kom från trånga, dragiga 
bostäder utan bekvämligheter. Barnen var många och 
utsikterna att på egen hand höja sin standard var små. 
För dessa familjer och även för pensionärer fanns möj
lighet att få hjälp m ed insatsen av kommunen.

Under byggnadstiden spreds information om det 
planerade om rådet på olika sätt. Fokaltidningarna 
gjorde reportage om husen och informationsbroschy
rer kunde tillhandahållas från de båda byggherrarna. 
Umeå arbetarekommun ordnade ett lotteri där högsta 
vinsten var en tvårumslägenhet m ed uthyrningsrum 
där värdet på insatsen var 1 130 kronor. A tt med hjälp 
av lotterier finansiera en del av husbyggen var en 
tradition inom till exempel Hyresgäströrelsen och ett 
vinnande sätt att göra reklam på.

Några av lägenheterna på Gustav Garvares gata köp
tes in för att hyras u t som hyresrätter. I HSB:s hus fanns 
bland annat två Konsumägda lägenheter som hyrdes u t 
till deras anställda. Några lägenheter köptes av den 
stadsägda Stiftelsen Umegården och hyrdes ut, för 
hjälp till nödställda. Som mest hade Stiftelsen Um e
gården tio lägenheter på Gustav Garvares gata fördela
de i både HSB och Svenska Riksbyggens hus.

I den bostadssociala utredningens slutbetänkande 
1945-47, var ett viktigt mål att skaffa större och bättre 
lägenheter till svenska folket. Tvårumslägenheten blev 
idealet. Man ville på alla sätt bort från de ännu så 
vanliga bostadsköken och enrummarna. Under 1950- 
talet ökades kravet på dräglig bostad för en barnfamilj 
till tre rum  och kök. På Gustav Garvares gata byggdes 
m est tvårummare, men även treor och till och med 
några fyror. Med tanke på att familjerna oftast bestod 
av fyra-fem personer blev den individuella ytan ändå 
inte särskilt stor.

Köket var det minsta rummet, medan vardagsrum
m et upptog en tredjedel av lägenhetens yta. Förutom 
dessa rum fanns i de flesta fall e tt eller två sovrum.
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Några av lägenheterna var utrustade m ed uthyr
ningsrum, ett typiskt HSB-påfund, som kallades "lä
genheten som växer med familjen", U thyrningsrummet 
utgjordes av ett rum  m ed separat ingång, toalett och 
hall. E tt rum  i lägenheten kunde därigenom hyras u t 
tills familjen själv behövde det. En informant som 
växte upp i en tvåa m ed uthyrningsrum (som hyrdes 
ut), tillsammans m ed mor, far och fyra syskon berättar:

Vi bodde i en tvårummare med sä kallat uthyrnings
rum med egen ingång frän trapphuset. Till det där rummet 
hörde det en toalett och en liten hall. Vår lägenhet bestod 
av en läng hall, vardagsrum, och toalett. Till vänster var 
vardagsrummet med balkong mot gatan, till höger var 
pappa och mammas sovrum. Sedan var det en liten 
garderob och ett litet kök där vi skulle äta sju stycken. Det 
var ju trångt, men vi fick gå i omgångar, (kvinna 5 7 år)

I de flesta familjer var fadern heltidsarbetande och 
modern hem m a m ed barnen.

På 1950-talet var fortfarande 85% av alla kvinnor i 
Sverige hemmafruar. På Gustav Garvares gata kanske 
ännu fler. Ekonomin var ett ständigt problem, men 
m ed det allmänna barnbidraget som infördes 1948 fick 
man dock ett visst tillskott till barnens försörjning.

Möjligheter till förvärvsarbete för kvinnorna tycks 
dock egentligen inte saknats. Anledningen verkar sna
rast varit att fruarna föredrog att vara hemma, att ha 
kontroll över hushållet och barnen och ändå ha tid att 
träffa väninnor.

Om  kvinnan förvärvsarbetade överhuvud taget var 
det nästan uteslutande på deltid eller halvtid. I några få 
familjer var bägge makarna yrkesarbetande. I sådana 
fall förekom det att e tt hembiträde eller en barnflicka 
skötte de vardagliga hushållssysslorna.

1952 öppnade Hagas första och Umeås andra leksko
la. A tt lämna sina barn på lekis sågs dock m ed ganska 
stor skepsis. D et var mest bland högutbildade, med 
personlig övertygelse om vikten av pedagogisk fostran, 
som chansen utnyttjades.

I praktiken uppstod i stället en form av “spontant 
dagis" på gården. Mammor som råkade vara ute på 
gården, såg till alla barn som var ute och lekte. De flesta

barn kunde räkna m ed att få saft och bullar av mamma 
efter avslutad skoldag eller lek och när mannen senare 
kom hem  från jobbet stod kvällsmaten på bordet. För 
under femtiotalet var modern, helt klart, den domine
rande kraften i hushållet. A tt se en man röra i grytorna 
hörde till ovanligheterna.

Hon var den perfekta hemmafrun som bakade och 
lagade mat och städade, precis som alla andra mammor 
i huset. Det fanns en enda mamma som jobbade och det 
tyckte vi var unikt, det var ju hembiträde där. Annars var 
mammorna hemma och man kom hem till nybakade 
bullar och ångan från tvättstugan, det minns jag mest. 
Fruarna träffades ju  också ganska regelbundet, så det var 
liv i huset hela dagen, (kvinna 56 år)

En tydlig uppfattning, särskilt bland manliga infor- 
m anter tycks vara att kvinnans arbete i hem m et inte 
kunde mätas m ed mannens. D et var en självklarhet att 
hon skulle passa upp den utarbetade maken efter en 
hård arbetsvecka. Denna fördelning mellan könen 
tycks inte ha upplevts som något problem, utan var en 
självklarhet vid den här tiden.

Han måste ju gud så bevars få  sköta sitt företag. Jag 
var ju  hemmafru. Vad skulle jag göra om jag inte skulle 
sköta karln och barnen! (kvinna 8 lår)

Eftersom modern i de flesta familjer arbetade hem 
ma uppfattas också hon som den förälder som barnen 
hade mest kontakt med. Därav inte säkert att hon var 
den tongivande. Modern var den som fick ta vardags- 
problemen, konflikter och händelser, medan fadern 
kopplades in vid allvarligare rackartyg. D et var nästan 
uteslutande fadern som stod för respekten medan m o
dern upplevdes som den vårdande och tröstande.

Tryggheten var nog morsan och handlingskraften det 
var farsan. Hemmet var ju mammas domäner men då 
pappa öppnade mun, då krympte morsan, (man 53 år)

Förhållandena kunde dock i sällsynta fall var det om 
vända. En kvinna beskriver sin familj så här:
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M amm a bestämde, hon var väldigt stark. Pappa har 
alltid varit svag och feg, ja han har ju ställt upp med 
försörjningen men han har aldrig vågat ta några beslut, 
utan mamma har varit den drivande alltjämt, [kvinna 
54 år)

I flertalet familjer var barnen många och i de små 
lägenheterna krävdes en viss form av ordningssystem 
för att livet skulle fungera. A tt alltid vara medveten om 
att man bodde i lägenhet m ed andra människor om
kring sig inpräntades tidigt. Även om det stojades i den 
egna bostaden var hänsyn till grannarna en grundregel.

Vi hade regler och de var strikta. Vi skulle inte komma 
för sent till maten, vi skulle inte slåss och bråka, inte störa 
och om pappa hade sagt en sak så var det oåterkalleligt. 
[kvinna 57 år)

Föräldrarnas samvaro med barnen tycks i de flesta 
fall inskränka sig till i bästa fall helgen och vanligare till 
semestern.

M an kunde spela något spel med mamma, det var det 
enda. Pappa var ju  i regel så trött att han gick och lade sig. 
Jag tror inte att man gjorde något speciellt med föräldrar
na, jag tror inte det. [man 52 år)

En man berättar om sitt umgänge m ed fadern så 
här:

Tja, inget speciellt, det var på somrarna i stugan, då 
kunde vi åka båt och fiska. Och på vintrarna då åkte vi 
till fjällen och åkte skidor, [man 52 år)

Gustav Garvares gata växte fram som ett litet sam
hälle i samhället. Såväl snabbköp som Konsum, även 
det m ed självbetjäning, inrättades i några av husens 
affärslägenheter. Dessutom fanns mjölkaffär, andels- 
slakteri, färghandel, kiosk, skomakare, frisör och ma
nufaktur m ed mera i omedelbar närhet. De flesta 
klarade av sitt vardagliga liv utan att behöva gå ner till 
centrum. En man berättar att han knappt varit i cen
trum  innan han började gå på söndagsmatiné. Här 
fanns redan allt.

Rakt över gatan låg Riksbyggens hus 3 A. På hörnet 
där fanns en affär som hette Haga självköp som Sixten 
Berggren hade. I kvarteret mittemot, på Bäckvägen, fanns 
en charkuteri-, fisk- och mjölkaffär. I en liten del i den där 
affären hämtade man mjölk i mjölkhämtaren och om 
man skulle ha grädde fick man ha ett särskilt kärl för det. 
Kött och korvvaror kunde man köpa i den andra delen av 
den affären. Längst norrut på gatan fanns det en Konsum
butik. Den hade kortare livslängd än självköpet. Vi hand
lade inte där så mycket utan det var Haga självköp, och 
det hörs ju av namnet att det var den modema varianten. 
[kvinna 57 år)

Gustav Garvares gata tycks ha varit en trevlig gata 
att bo på. D et var en blandning av stadsbor och m än
niskor från närliggande byar. Barnen var en naturlig väg 
att komma ikontakt kontakt m ed andra boende i hu 
sen. D et var dock viktigt att hålla på sitt. Antingen var 
man Riksbyggare eller HSB-are.

Det fanns lite av gängbildningar. Riksbyggen hade inte 
alls lika bra lekplatser som HSB, de hade gungställningar. 
Det hade inte vi och vi fick ju höra att där hade inte 
Riksbyggeungama någonting att göra. Det sa fastighets- 
skötaren och de lite äldre och gnälligare på HSB-sidan. 
Jag kände att vi var mindre värda, vi på Riksbygge sidan. 
[man 47 år)

Gustav Garvares gata utvecklades aldrig till något 
kategoriboende, som barnrikehusen var. Där blanda
des alla typer av människor. För vissa familjer med 
dålig ekonomi hade dock de materiella begränsninga
rna stor betydelse för umgänget. En känsla av skuld, att 
inte duga, tycks ha överskuggat relationerna.

Pappa hade nog önskat att vi hade mer sociala kon
takter, men vi hade ju  aldrig något att bjuda på och kunde 
inte ta hem folk. Det fanns nog mindervärdeskomplex 
med i bilden. Det gällde även pä gården. Man var liksom 
i underläge eftersom vi var många bam. Hände det något 
var det säkert vi eller några andra bamrika. De där finare 
behövde aldrig drabbas. Vi vågade ju inte ha sönder något 
för man visste ju  att man skulle få  betala ersättning och
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Skolklass i källarlokal på Gustav 
Garvares gata, här klass 1 i 
januari 1949.
Fotoägare Tomas Sikström.

det hade vi ju  aldrig råd med. Så klasskillnaden var 
oerhörd, (kvinna 54 år)

Några informanter underströk även den intellektu
ella klasskillnad som förekom. För ett arbetarbarn som 
hälsade på i en akademikerfamilj fanns skillnaderna 
m er “i luften" än i det materiella. Denna “känsla" av 
utanförskap tycks nästan varit mer påfallande än m ate
riella brister.

D et vanliga var nog ändå ganska utbredda sociala 
kontakter m ed grannarna. Ofta träffades kvinnorna på 
kvällarna för kafferep eller syjuntor. E tt betydande 
inslag i bekantskapskretsen var även den närmaste 
släkten. D et var ganska vanligt med flera familjer ur 
samma släkt på Gustav Garvares gata.

Förutom de kontakter som de boende själva etable
rade, fanns viss riktad verksamhet från olika håll. I 
några av husen fanns hobbylokaler i källarvåningarna. 
Där pågick periodvis religiösa samlingar som söndags
skola Även kursverksamhet förekom, främst bedriven 
av HSB och studieförbundet ABF.

Det var ju  gatan som var världen. Det var där vi höll 
till. Det var så få  bilar så på garageplanen spelade vi 
fotboll och pä gräsmattorna spelade vi nigger eller tiepyka 
(ett boll- respektive kubpel). Det fanns en gungpark också

men där var vi inte så mycket, utan det var mest på gatan. 
(kvinna 49 år)

Barndomens gata var ett av de ämnen som infor- 
manterna helst minns. Lekarna, kamraterna, gängen, 
skratten och tårarna. Gustav Garvares gata var (ö)känd 
för sina ovanligt många barn. Eftersom lägenheternas 
storlek starkt begränsade möjligheterna till inomhus
aktiviteterna förlädes den mesta leken utomhus.

Ibland förvandlades en källarlokal till en cirkusma
nege och balkongerna till kojor. Friheten tycks ha varit 
ganska stor och endast den egna fantasin begränsade 
vad man kunde åstadkomma på gården. V intertid 
spolades någon garageplan och blev till ishockeyplan; i 
närbelägna parker och skogsområden åkte man skidor.

Flera informanter upplevde att barnen var segre- 
gerade i pojk- eller flickgäng. Men dessa gäng ingick 
även i sig i e tt större, vilket innefattade barn från 
Gustav Garvares gata, Stenmarksvägen, Hagmarks- 
vägen, vilka utmanade varandra i diverse övningar.

HSB-husen på Gustav Garvares gata hade jämna 
portnum m er och Svenska Riksbyggen udda. I e tt par 
källarrum hyrde Umeå stad utrym m e för inrättande av 
skola. D et underlättade rätt mycket, för skolorna i 
närheten.
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I port num m er 7, som tillhörde Svenska Riksbyg
gen gick klass 1 och i HSB:s port num m er 10 inrättades 
klass 2. I 8:an som också tillhörde HSB, fanns m atbe
spisning m ed ett fritt mål mat per dag. De båda klasser
na utgjordes av ungefär 25 elever var. Efterhand fick 
eleverna flytta över till Östra småskolan och så små
ningom till Hagaskolan eller någon annan skola i cen
trala Umeå.

Begreppet tonåring myntades på 1950-talet. Först 
då uppstod en tid mellan barndom och vuxenhet som 
krävde sitt eget signum. Ett tonårsmode uppstod och 
marknadsföring startade, särskilt riktad m ot tonåring
ar. För första gången var perioden mellan 13-18 en tid 
av studier och förberedelser för vuxenlivet och en tid 
då det fanns valmöjligheter. Sägas skall väl dock att i en 
normal realklass gick endast 3-4 elever vidare till högre 
studier. För de flesta, oavsett om de studerade eller 
jobbade, innebar tonårstiden ett ganska stort m ått av 
fritid.

I 12-13 års åldern började sfären vidgas. Från den 
egna gatan sträcktes den ner till stadens centrum, vilket 
erbjöd aktiviteter av skilda slag. Populära sysselsätt
ningar var matiné på någon av stadens biografer eller 
dans på till exempel folkparken Erikslund på Haga.

Förvånansvärt många av informanterna hade även 
erfarenhet av sjömanslivet från tonårstiden. A tt gå till

Däcksbesättningen på M /S  Bio/Bio Göteborg-USA 1959. Längst 
fram t.v. jungman Bengt Hedqvist, 16 år och hemmahörande på 
Gustav Garvares gata. Fotoägare: Bengt Hedqvist.
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sjöss var drömmen om att se sig om i världen, att njuta 
friheten och att bryta sig loss. Men att verkligen ta 
steget ut, både på haven och i livet kunde vara smärt
samt:

Jag hade väl inte varit längre än till Trehömingsjö. 
Och båten skulle gå till USA direkt. Jag minns att jag 
grinade när jag gick, farsan ville bjuda mig pä taxi, men 
jagsa "jag tar bussen". Jag gick då efter Gustav Garvares 
gata och ner mot stan och då jag vände mig om stod 
morsan på balkongen. Och jag ångrade mig ju, inte ville 
jag fara, femton år. Men jag tordes ju inte vända om. Dä 
hade jag ju  blivit retad för resten av livet, (man 55 år]

Under femtiotalet började den materiella välfärden 
stärkas betydligt. Radion, TV:n och bilen gjorde sitt 
intåg i allt fler hem. Mera pengar gjorde också att fler 
hade råd att göra resor eller skaffa sommarstuga. 1953 
utökades de två allmänna semesterveckorna till fyra. 
D et blev åtskilligt m ed tid för hela familjen att vara 
tillsammans. Semestern firades på olika sätt för m än
niskorna på Gustav Garvares gata. Några familjer åkte 
till sin hemby för att hjälpa till m ed slåttern och hälsa 
på släkten. För de familjer som inte kunde ta sig så långt 
bort kunde sommarstugan vara ett alternativ.

Sommarstugorna var gärna belägna vid havet strax 
utanför stan eller i någon omgivande by. De var endast 
byggda för sommarbruk och där levdes ett enkelt liv 
utan särskilda faciliteter. För informanterna var dock 
tiden i sommarstugan härlig och bekymmersfri och 
mindre kostsam. Så snart skolterminen var slut åkte 
man ut.

Pappa säg en vinst med att komma ut till stugan när 
skolorna slutade, för det blev ju billigare. Där fanns inget 
barnens dag eller cirkus eller sådant som fanns i stan på 
sommaren, (man 53 år)

För familjer som saknade stugmöjlighet kunde i alla 
fall barnen ges möjlighet till lantliv och frisk luft genom 
kolonivistelse. D etta erbjudande gällde i första hand 
mycket barnrika familjer eller familjer m ed små möj
ligheter att kunna ordna någon särskild sommarferie 
för sina barn.



Gustav Garvares gata 1996. Foto Frank Holmberg.

Gustav Garvares gata idag
Om rådet Haga 1997. Nästan femtio år senare. Stads
delen Haga har nästan helt växt ihop m ed centrala 
staden. Åtminstone kan man få den känslan. Från 
Gustav Garvares gata till Rådhustorget är prom enad
avståndet mindre än tio minuter. Runt omkring Haga 
har nya stadsdelar växt upp. När Umeå blev universi
tetsstad expanderade staden kraftigt och passerade 
100 000 invånare för några år sedan. Bostadsbristen är 
påtaglig och en lägenhet eller e tt hus på Haga, den 
forna fattigstadsdelen, är idag eftertraktad. På Östra

Kyrkogatan och Hissjövägen är trafiken tät. De små 
tvärgatorna är därem ot fortfarande relativt bilfria. 
Fortfarande kan man se barn spela fotboll m itt på 
gatan. Husen på Gustav Garvares gata ser u t som vilka 
hus som helst och är nu mera omgivna av många 
liknande kvarter. Lite anonymt gömmer sig de två 
husraderna bakom höga häckar.

Den fina putsade fasaden är numera ersatt av ljus
gul plåtbeläggning på Riksbyggens hus och m ed ljusgul 
och ljusgrön eternit på HSB-husen. Nyligen kunde 
man läsa i dagspressen om husens höga radonhalter.
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Livsmedelsaffärerna är sedan många år nedlagda 
och i deras ställe finns småföretag. Skolan är bara ett 
kuriöst minne och den lekplats som var HSB-barnens 
stolthet har fått lämna plats för garage.

En gång var Gustav Garvares gata beryktad för sina 
många barn. Nu finns knappt m er än ett tiotal på 
respektive sida. Aldredominansen har varit påtaglig 
länge. Några av familjerna som flyttade in ungefär när 
husen byggdes bor fortfarande kvar. De senaste åren 
har dock fler barnfamiljer börjat intressera sig för 
området.

De informanter som vi mött, har berättat om sina 
liv, om sina minnen från 1950-talet på Gustav Garva
res gata. Deras "sanningar" är ibland fullständigt sam
stämmiga och ibland skiljer sig meningarna totalt, just 
så som livet är mest. D et bör även understrykas att den 
bild som här skildras av femtitalslivet utgår från nämn
da intervjuer. På andra platser och i andra familjer 
kanske livet var ett annat.

Ett av de ämnen som de flesta informanter var 
överens om var stoltheten över att bo på Gustav Gar
vares gata och att livet på den tiden (åtminstone i 
minnet) var bättre. När det gällde standard, komfort 
och service var området dittills oöverträffat i Umeå 
som flerfamiljshusområde i Umeå, men även den höga 
livskvaliteten är omtalad.

Var då livet bättre förr för familjen på Gustav 
Garvares gata? Somligt var det säkert, men inte allt. Å 
ena sidan kanske familj egemenskapen var starkare, 
grannsämjan bättre, arbetslösheten lägre, servicetill
gängligheten högre och bilarna färre. Å andra sidan var 
tiderna oroligare, utbildningsmöjligheterna sämre,

m aten dyrare, kvinnorna mindre emanciperade och en 
resa till Paris eller London mycket kostsammare.

Fyrtio- och femtiotalets tillit till kunskap och pla
nering m ed rationalism och humanistisk grund är om 
vittnad. Under dessa decennier skulle trettiotalets 
drömmar till fullo förverkligas. Tillsammans m ed en 
understödd socialpolitik skulle den hjälpa många till 
ett bättre liv. Bättre utbildning och bättre bostäder 
skulle höja människovärdet och stärka exportmarkna
den. Samhällets ansvar för framtiden var allt.

På många sätt skulle man kunna hävda att idéerna 
om folkhemmet förverkligats på Gustav Garvares gata. 
Om rådet byggdes för ”den nya familjen” m ed yrkes
arbetande makar, m ed modern och effektiv boende
miljö i trevlig omgivning, barnomsorg och service. D et 
tog många år att förverkliga målen. Varken människor
na eller samhället var beredda på så stora förändringar 
då, men var en bra grund.

Uttrycket ”den nya familjen” myntades av makarna 
Myrdal i boken Kris i befolkningsfrågan 1933.

Människorna som bodde på Gustav Garvares gata 
tycks inte varit särskilt medvetna om varför området 
byggts på det här sättet eller varför det skulle vara 
gynnsamt att utveckla e tt bättre ”människomaterial” 
där. I människors medvetande var det inte tal om något 
folkhemsbygge.

För de flesta boende framstod Gustav Garvares gata 
i stället som ett trivsamt område där "allt fanns” och där 
boendet för många innebar e tt påtagligt standardmäs
sigt lyft. När det gällde lönearbetet löste de flesta det så 
att mannen förvärvsarbetade medan hustrun var hem 
mafru, inte för att det saknades jobb, utan för att det 
var den bästa lösningen för familjen.
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Försommarnatt
Göran Burén

Inte allra första gången, m en nästan 
det var ute på Tuvskär.
De gick en promenad på stranden sen. 
Han var en stilig karl 
som kunde lägga u t texten 
och hade visioner.
Hon var lite skör, 
ty  för henne
var det något oerhört som hänt. 
Försommarnatt vid Bottenviken 
havet är alldeles vitt 
träden har e tt inre ljus.
Han har pennkniv på sej, så klart 
vet vad fruntim m er gillar 
de skär in e tt hjärta i barken.
Han var sjöman då, tillfälligt hemma 
u t igen, u t i världen, mönstra pål 
På landgången fick han motvilligt vända. 
Blev handelsresande i stället 
sommarstugebyggare, storfiskare 
och jägare.
Hon älskade sina små . ...'
mer än nödvändigt _  *n
den äldsta är redan mormor, förresten.
Hon fick ett tungt hjärta att bära
av den där storfiskar'n®
den där jägar'n! ,r^ i .
Som ingen kunde tycka illa om
som bara var som han var
m ed vår stora längtan inom  sig.

Många år senare
var de ute på Tuvskär igen
en höstdag.
Man får ju försöka vara vänner 
göra en söndagsutflykt 
så roligt det nu kan vara.
Konstigt!
Han gick och spanade efter flyttfåglar 
m en snubblade aldrig ändå.
Hon klev försiktigt bland kullfallna alar 
och ramlade över en halvrutten stock. 
D et var ju den!
Han iväg efter en såg
hon satt och glömde under tiden
och solblänket vaggade i vattnet.
I trettio år 
har hon sparat
ett otydligt hjärta på en torr träbit.
Och en brinnande tro 
på den stora 
Kärleken.



Om stalotomter
Rolf Kjellström
I temanumret om kulturspår i fjällen (3/96) publicerades Inga- 
Maria Mulks artikel Stalotomtningar i Västerbotten. Att denna 
typ av fomlämningar är omtvistade och att ingen samstämmighet 
råder om tolkningen ger denna replik uttryck för.

När Ernst Manker 1960 publicerade den då samlade 
kunskapen om stalotomter befanns antalet kända och 
delvis registrerade stalotomter vara 17. Själv hade jag 
på 70-talet möjlighet att nyregistrera ett trettiotal 
sådana anläggningar och även tusentals samiska fysiska 
lämningar. Inga Maria Mulks artikel ger intryck av att 
det bland forskare endast finns ett sätt att tolka dessa 
lämningar, vilket är felaktigt. Jag vill här kort presente
ra en annan -  och som jag menar -  mer sannolik 
tolkning. Ä m net har intresserat mig mer än något 
annat.

Namnet Stalo och olika stalo-begrepp
Nam net Stalo har satts i samband m ed urnordiskans 
”stahla”, dvs. stål eller kanske snarare järn. Stalo-be- 
greppet är knutet till tre element: traditioner, ortnamn 
samt kulturlämningar.

Traditioner
Traditionerna om Stalo är myckert omfattande och 
återfinns i alla samiska områden. Jag har intryck av, att 
samerna har bevarat historiska skeenden muntligt 
mycket bra -  som islänningarna har bevarat sina sagor.

K atta över registrerade stalotomter, känd vikingatida bosättning, 
nordgräns för vikingatida jordbruk samt gräns för Hålogaland un
dervikingatiden. Teckning av Anders Wepsäläinen efter Kjellström, 
Mulk, Sjövold, Fjaervoll samt Norsk Historisk atlas.

•  Platser med registrerade stalafom fer 
(enligt K jellström  rvsp. Mulk).

K mb vikingalida nordisk b o- 
6 « t tn m a  t nordnorge 
(enlig t 6j0vold).

y '  U ngefarlig  n o rd g rä n s  
to r  J o r o b m k  
(enl. Fjaervoll).
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D et som betonas i dessa traditioner är ofta 
motsättningar mellan Stalo och samerna. 
Stalo beskrivs ofta som en stor, kraftig per
son och har ansetts representera ett annat 
samhälle än det samiska. Min uppfattning 
är den, att dessa traditioner inte är uppdik
tade utan istället är berättelser om historis
ka kontakter m ed e tt annat folk.

Ortnamn
Ortnam nen anknytande till Stalo förekom
mer i vårt land från Jukkasjärvi socken i 
norr till Undersåkers socken i söder men 
även i Norge och Finland -  ofta i anslutning 
till vattenförande kommunikationsleder.

j m u t s l  m r  fa o lv )
V f a a n d e i o r v  o. h u m u s

Or I f lk m n a s l f l f l e r  
A m k m m l m r  
O y m r k a d  'o o W w b m i)

Teckning av Anders Wepsäläinen.

Stalotomter
I ortstraditionen har dessa lämningar getts olika namn, 
framför allt anknytande till "Jähna” eller ”Stalo”, t.ex. 
”jeahnaj gåetierigkieh” Qättarnas kåtaomter) eller 
”staaloej gåetiesijjieh” (staloernas kåtaplatser). Såväl 
forskare som samer har i allmänhet använt sig av 
beteckningen stalotomter på dem.

Stalotomterna är närmast rektangulära m ed runda
de hörn och m ed ett försänkt bottenplan som begrän
sas av en vall. Ofta ligger tomtningarna i rad nära efter 
varandra, som -  om de bebotts samtidigt -  har kunnat 
rymma en ganska stor skara människor. Ofta ligger 
tom terna i översta skogslisten eller på kalfjället strax 
ovanför trädgränsen -  e tt bra läge såväl m ed tanke på 
renskötsel som vildrensjakt.

Grävningsresultat
Jag har initierat och genomfört fem arkeologiska u t
grävningar av stalotomter i Vilhelmina, Tärna, Sorsele 
och Arjeplogs socknar och dessutom tagit prover på 
ytterligare några tomtningar. Den principiella upp
byggnaden av en stalotomt framgår av teckningen. 
Bottenplanet är nedsänkt, vilket ger bättre rymd inuti 
och värme-ekonomiska fördelar. D et förefaller som att

e tt torvhus ursprungligen stått på platsen, e tt torvhus 
där väggen bestått av på varandra staplade torvsjok och 
med taket stödande m ot väggens krön. Under en sena
re period förefaller det som om man bebott tom tning
arna igen efter e tt uppehåll, där den väl dränerade och 
jämna bottenplatån har utgjort e tt idealiskt underlag 
för t.ex. en tältkåta.

En del av föremålsfynden kan typdateras till vi
kingatiden -  det vi kallar period I -  medan andra kan 
dateras till 1600- och 1700-talet och kanske 1800-talet 
-  det vi kallar period II.

Bland fynden från period I kan märkas en sländtris- 
sa och bitar av en tälj stensgryta -  troligen från Norge -  
samt en vikingatida pilspets som typologiskt haft Da
larna och Nordland som viktigaste spridningsområde. 
Från Mavasjaure finns ett obränt ben- och hornm ateri
al av ren samt ett bränt benmaterial av framför allt ren 
men också av en skatstor fågel samt honget.

Tolkning av grävningsresultaten
Stalotomterna utgör alltså boplatser, som framför allt 
har utnyttjats under två olika skeden: det första med 
tyngdpunkt under vikingatiden; det andra under nyare
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Sannolik rekonstruktion  
a v  stfliohwsets vn ^ .T ak -  
konstm ktfon och in<)äng 
ar annu okW a.

Rekonstruktion av stalohusets vägg. Teckning av Anders Wepsä- 
läinen.

tid, från 1600-talet och framåt, men den sistnämnda 
berörs inte mer här. Sammanfattningsvis kan man 
konstatera, att likheterna mellan byggnaden på stalo- 
tom ten och kända samiska byggnader förefaller små, 
men desto större m ed det nordiska järnåldershusets 
kända långhärd, dess nedsänkta golvplan, dess väggar 
av torv samt över huvud taget rådande bosättnings
mönster. Torvhuset verkar ha varit den byggnad som 
stått på stalotomten och som bebotts under en begrän
sad historisk tidsperiod. Verksamheten på stalotom- 
terna under period I verkar -  även vid jämförelser med 
andra forskares data -  ha varit en företeelse som såväl 
påbörjats som avslutats relativt synkront i områdena. 
För egen del gissar jag att digerdöden var det som tog 
slut på den första utnyttjandeperioden. H uset på stalo
tom ten förefaller kunna återfinnas i liknande kultur
miljöer m ed avsaknad av timmer, och på Island lever 
fortfarande bostadstypen kvar.

Den sammanfattande tolkningen av den på stalo- 
tom terna befintliga byggnaden, dessa anläggningars 
läge i stort samt fyndmaterialet visar enligt denna 
tolkningsmodell att den kulturform, som här har varit 
rådande, har sitt ursprung i den västnordiska kulturen.

N Jämförelser mellan traditionernas 
uppgifter samt iakttagelser i fält
Som samlad enhet ger det folkloristiska materialet 
en tydlig indikation på att i traditionerna beskrivs 
m ötet mellan samer och ett annat kulturfolk. D en
na historiska bakgrund har också satt sina spår i 
ortnamnen, som också torde återspegla samernas 
m öten m ed ”Stalofolket”.

Eftersom i traditionerna Stalo ofta utmålas som 
”nära nog det värsta samerna visste”, är det föga 
troligt, att samerna skulle ge tomtningar namn på 
Stalo, om det rörde deras egna tidigare byggnatio
ner. D et är ju  tydligt, att samerna i generation efter 
generation ansett dessa tomtningar härröra från ett 
m ot samerna fientligt folkslag. En del tomtningar, 

som senare registrerats som stalotomter, har av same
rna utpekats som just tomtningar tillhörande de i 
traditionerna nämnda folket.

Till skillnad från Mulk anser jag att de tre stalo- 
elementen -  traditioner, ortnam n och tomtningar -  
representerar en från Norge kommande befolkning, 
vars verksamhet i de nuvarande svenska lappmarkerna 
i stort torde överensstämma m ed den utbredningsbild 
som stalotomterna låter antyda och som också ingick i 
den norska provinsen Hålogaland. Stalotomtområdet 
var alltså på den tiden norskt! Och vad beträffar näring
arna var de handel och beskattning och troligtvis också 
jakt.

Naturligtvis skulle sambandet mellan traditioner, 
ortnam n och stalotomter lättare skönjas, om samtliga 
dessa tre elem ent kunde påträffas på samma plats, 
vilket jag också har kunnat konstatera på Stalonnäset i 
Jokkmokks socken samt Stalonberget i Tärna socken. 
Den starka förankring som stalotraditionerna på sina 
håll haft i de svenska lappmarkerna torde samman
hänga med en faktisk historisk bakgrund. M ötena med 
nordborna har på samerna gjort e tt outplånligt intryck 
och haft enorma konsekvenser. Ortnamnsgivningen 
samt andra traditioner har också lättare kunnat fortle
va, därför att till den skildrade kulturformen har hört 
byggnader vilkas lämningar ännu idag kan beskådas i 
lappmarkerna.
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Kommentar till Inga Maria Mulks artikel
Som framgått ovan har jag en helt annan uppfattning 
om stalotomterna än Inga Maria Mulk.

Mulk utgår från tesen att det är samer som var 
bebyggare av stalotomterna, vilket sedan får bilda un
derlag för en specificerad beskrivning av stalotomter- 
nas bebyggare, dvs. det blir e tt slags cirkelbevis. D etta 
får märkliga konsekvenser. T.ex. när hon beskriver 
arbetsorganisationen under järnålder och medeltid, 
som hon ingående beskriver m ed utgångspunkt från en 
skildring från Kemi lappmark i Finland. Denna be
skrivning får alltså representera ett samhälle nära nuva
rande gränsen till Norge i Lappland fem hundra år 
tidigare!

Därefter fortsätter Mulk m ed en redogörelse för de 
religiösa uppfattningarna bland stalotomternas bebyg
gare -  fortfarande naturligtvis i tro att det handlar om 
traditionell samekultur. Men även om det skulle ha 
varit samer här för 1000 år sedan -  vad vet vi om deras 
religiösa föreställningar då?

Om  näringarna skriver Mulk, att fångst och fiske 
var basen för ekonomin. För stalotomternas bebyggare 
stämmer om döm et om fiske inte alls, eftersom det 
tydligt framgår av stalotomternas belägenhet, att fiske 
inte kan ha varit någon framträdande näring. Jakt på 
vildren kan däremot ha förekommit. Varför skulle 
samerna, som ännu i början på modern tid i Ume 
lappmark synes ha bo tt öster om högfjällsområdena 
vid de stora träsken, jaga och fiska uppe i högfjällen, 
om de hade gott om vilt och fisk i närheten av där de 
bodde?

När det gäller byggnaden på stalotomterna har den 
enligt Mulk varit samisk och de vallar som syns ännu 
idag kan ha varit fundament för bågstångskåtor eller 
helt enkelt utgöra lämningar efter ihoprasade båg
stångskåtor, täckta av näver och torv. I och för sig 
kunde väl en bågstångskåta ha stått på vallen, m en å 
andra sidan synes inte viktiga byggnadsdetaljer som det 
nedsänkta golvplanet i kombination m ed vall ha varit 
framträdande i samiska byggnader. O m  det nu hade 
varit samer som varit de ursprungliga bebyggarna på 
stalotomterna, borde sådana ofta traditionsrika bygg

nadsdetaljer levt vidare, särskilt m ed tanke på dess 
fördelar.

Mulks tolkning medför en viktig fråga: Varför finns 
bara stalotomter i högfjällsområdena från Jokkmokk 
(eller Gällivare) i norr och nordligaste Jämtland i 
söder, om de nu skulle vara samiska? Och varför finns 
det inga stalotomter -  bortsett från ett tveksamt fall -  
i Finland? Fanns det inte samer i övriga områden i 
Sverige och i Finland?

Mulks påstående, att stalotomten alternativt är en 
nedrasad bågstångskåta täckt m ed näver och torv, är en 
omöjlighet. Arkeologerna Anders Wepsäläinen och 
Cristian Carpelan har var för sig undersökt välbyggda 
torvkåtor av fjällsametyp -  en i Sverige och en i Finland 
-  och funnit, att efter e tt hundratal år i stort sett nästan 
inga synliga rester av dem över huvud taget återstod. 
D et är också en sak som mer eller mindre varenda 
fjällbo känner till, detta att det inte syns några spår 
efter en rasad kåta om det får gå tillräckligt m ed tid. 
Många sådana kåtaplatser har också pekats u t för mig. 
Skillnaden m ot en stalotomt är alltså klar!

M ulk anför en del andra fornlämningar funna i 
närheten av stalotomterna, t.ex. gropar. E tt exempel 
som åskådliggör sådana gropars användning vid tillva
ratagandet av ren finns i en beskrivning som Torkel 
Thomasson gjort för stalotomterna vid Fiskonbäcken. 
”1 botten på en grop som låg intill en av bostäderna 
återfanns kol och bränt näver och i gropens övre del 
obrända renben omfattande skalle, bog och revben från 
ren.” Mulk bortser ifrån att fornlämningarna kan vara 
anlagda vid helt olika tidpunkter. A tt ben som angetts 
ovan skulle klara sig under denna långa period är 
uteslutet.

D et som försvagat Mulks tolkning är alltså att hon 
utgått från populära uppfattningar om samisk kultur 
av allmän karaktär som hon omsätter till Stalo-miljön -  
tyvärr ibland också utan avseende på tid och plats. Det 
som också väcker ens förvåning är att Mulk, m ed sin 
samiska bakgrund, underkänner samernas egna tradi
tioner som bevisvärde, trots den insikt de ger i den 
förhistoriska samiska kulturen och samtidigt utgöran
de indicier för tidig samisk närvaro i lappmarkerna.
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D et finns också andra teorier om stalotomternas 
bakgrund, t.ex. Lars Ivar Hanssen, att bebyggarna skul
le ha varit norska sjösamer, eller Inger Storlies, att 
fjällsamerna bebott stalotomterna i egenskap av tam 
renskötare. Jag välkomnar dessa -  liksom Inga Maria 
Mulks -  funderingar över staloproblematiken, efter
som de väl var och en på sitt sätt kan förväntas bidra till 
problemets lösning, m en för att komma vidare måste 
preciseringar ske avseende själva byggnaden på stalo
tomterna. Först därefter kan man koncentrera sig på 
huruvida det är nordbor eller samer -  eller samer och 
nordbor tillsammans -  som bebott dem (jämför Ottars 
berättelse). Äm net är verkligen intressant och det enda 
som forskarna för närvarande är överens om är att det 
inte råder någon samstämmighet om tolkningen.

Tillägg: Äm net är emellertid alltför om fattande för att
kunna redovisas i det utrym m e som här står till buds och jag 
ber därför istället den intresserade läsaren ta del av vad jag 
har skrivit tidigare i ämnet, nämligen:
”Vem  var egentligen Stalo?”, RIG årg 58, 1975, s 113-115; 
”Är historierna om Stalo historiskt betingade?” Fataburen 

1976, s 155-178;
”Lappmarksmikroskop”, 1983;

”Conditions for hunting at the  Stalo Sites”, The H un
ters, their Culture and W ay of Life, 1983, s 47-53; 

”Staloproblemet i samisk historia". Folk og resurser i nord, 
1982, s 213-235.

Tinget i sig I vår serie om föremål har vi hittat ett annorlunda 
fynd att berätta om. Om du själv vill lyfta fram  
något föremål, ring eller skriv till redaktören.

Spela flöjt på flinta?  
-  ett barlastfynd från Obbolaön
Den 18 juni 1988 badade jag och mina barn i Bred
viken på Obbolaön vid Umeälvens utlopp. I södra 
delen av viken fann vi flintabitar som vi samlade på. 
Bland andra fann jag en flintanodul m ed hål igenom.

Eftersom jag någon vecka tidigare lyssnat på skivan 
Fornnordiska klanger, tänkte jag på den flintaflöjt som 
förekommer där. Vid provblåsning fick jag inget ljud. 
När vi samlat in stenar så att vi inte kunde bära mer, 
gick vi till stranden och filtarna och visade varandra

våra skatter, bland annat kritpipebitar. Jag visade bar
nen flintanodulen och provade på nytt att blåsa i den. 
Nu fick jag ton. D et visade sig att den kunde frambringa 
hela fyra toner. Med svårighet kan även överblåsnings- 
ton åstadkommas.

Flintanodulen är 51 m m  lång och största bredd är 30 
mm. Tjockleken är 27 m m  från ovansidan till undersi
dan (om man håller den för att spela). Genom flinta
nodulen finns hål som bildar e tt spetsigt Y. Dessutom
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Foto: Ulf Andersson, Västerbottens museum. Snitt genom flintanodulen. Teckning: Eugen Joss.

finns ett litet hål på cirka 1,5 mm som är 8 mm djupt, 
men detta är ej genomgående. Dessa hål är naturliga, 
men öppningarna på de Y-formade hålen verkar vara 
bearbetade. Anblåsningsänden (foten på Y:et) har ett 
kraftigt urslag som bildar labiet samt en liten urgröp
ning som passar underläppen för att m ed den bilda ett 
block (jfr indianflöjter utan block]. Hålet är 8 m m  i 
diameter.

Hålles flöjten i höger hand m ed pek- och långfinger 
för tonhålen samt tum m en på sidan, så känns detta helt 
naturligt avpassat som genom bearbetning av hålkan
ternas lutning.

Tonkanalen för hålet passande för långfingret kan 
vara avkortad genom att ena sidan av hålet tagits bort, 
vilket i så fall påverkat tonhöjden.

Flintan är gulbrun och har fläckar av gult m ed lite 
röd anstrykning i m itten av de ganska klart gula fläck
arna. Genom nodulen går e tt mörkare parti flinta, som 
är klart avgränsat. En del av det mörkare området 
bildar en bula på sidan. M itt för labiet på ovansidan 
finns en rödbrun fläck. Den tycks inte härröra från 
själva flintabiten. Insidan av flöjten har en grov yta som 
ett naturligt hål genom en flintabit, men det syns att 
det är bortarbetat på innerytan och att den har slätats 
till.

Flintan är inte naturlig i Västerbotten, utan hitfors- 
lad som barlast m ed skepp under perioden från m itten 
av 1800 fram till början av 1900-talet. Barlastmateria
let innehöll kritpipebitar och en del gammalt tegel 
(både rö tt och gult], som skulle kunna vara något 
gammalt kulturlager. En tegelsten, mörkröd och hårt 
bränd, hade i sig en flintabit av samma typ som flinta-

Det känns naturligt att hålla flintaflöjten i höger hand med pek- och 
långfinger för tonhålen samt tummen på sidan. Foto: Eugen Joss.
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nodulen. Den här typen av flinta kan man finna även på 
andra platser längs västerbottenskusten.

Enligt lokala källor ska skeppen ha lastat propps till 
kolgruvorna i England. Rester av tjära finns på berget 
och i sluttningen ned m ot den gamla kaj anläggningen. 
Möjligen har även tjära exporterats. Uppgifter finns att 
skepp gått med varor till Frankrike, Holland och Eng
land från västerbottenskusten. I Västerbotten 2/1993 
nämns att bössflinta bearbetad enligt fransk teknik var 
honungsgul, medan engelsk från 1700-talets m itt var 
svart. D etta skulle kanske kunna vara någon ledtråd 
varifrån flintan kommit.

I gamla lastområdet vid Bredviken finns växter som 
normalt är främmande för Västerbotten, t.ex. kärring
tand. U t till udden leder rester av en smalspårig j ärnväg 
på en bank och ute i vattnet finns rester av en kajan
läggning.

Om rådet köptes av Bredviks AB av obbolabönder 
på 1860-talet. Nordmalings Ångsåg AB ägde kajplat
sen redan 1885. Dokum entation om företaget finns nu 
på Västerbottens museum bland dokum ent från Maso
nite AB i Rundvik. Jag har i dessa dokum ent inte hittat 
några uppgifter om vart skeppen gick.

Eugen Joss

Frekvensanalys
mV

•io'

100

,41* 1080004000 60002000

Frekvensspektrum för flintaflöjt funnen på Obbolaön i 
Västerbotten sommaren 1988.

Frekvensspektrum med flöjtens fyra möjliga toner, 
1624 Hz, 1919 Hz, 2310 Hz samt 2768 Hz, vilket 
motsvarar respektive ton G6+61 cent, A#6+50 
cent C#7+71 cent samt E7+84 cent. De tre inter
vallen är: e tt naturtonsintervall 11 till 13 vilket är 
289 cent, samt därpå två nästan rena mollterser 
321 cent respektive 313 cent (ren mollters är 
naturtonsintervallet 5 till 6 eller 316 cent).
(A4 motsvarar normal-A, 440 Hz och 100 cent är 

Hz ett tem pererat halvtonsteg.)
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Nära n
Under denna rubrik är korta notiser från länets hembygds
föreningar och museer välkomna. Program, projekt och initiativ 
är spännande och viktigt för andra att ta del av. Skicka notiser 
eller idéer för nästa häfte till redaktören senast den 15 september 
1997.

Hembygdsf'ondens pristagare 
1997
Vid hembygdsförbundets årsmöte den 24 maj i Lyck
sele utdelades årets stipendier ur hembygdsfonden. 
Belönade för sina insatser blev Stig-Axel Eriksson och 
Gösta Ö hlund vilka är i färd med att -  efter lång tids 
hembygdsforskning -  ge u t en omsorgsfullt bearbetad 
bok om Anäsets historia.

Ett andra stipendium gavs till Gerd Olofsson för 
hennes engagerade arbete m ed att ta tillvara bonden 
Robert Lundkvists dagböcker från 1950-talet. Dag
böckerna är skrivna på vers och skildrar en jordbruka
res vardagsknog. E tt axplock ur Lundkvists diktning 
presenterades i tem anum ret om odlingslandskapet, 1/ 
97 sid. 50-51.

Bestämmelser om hembygdsfonden finns att läsa i 
Västerbotten 1/92 sid. 61. Ansökan ska inlämnas till 
Västerbottens läns hembygdsförbund senast den 1 
april varje år.

N y  sevärt-skrift om 
Vindelalvsvägen!
Lagom till sommarsäsongen utger hembygdsförbundet 
i samarbete m ed Länsstyrelsens kulturmiljöfunktion 
skrift nr 10 i serien Sevärt i Västerbottens län. Skriften 
handlar om Vindelälvsvägens sevärdheter från kustlan
det till Ammarnäsfjällen. Skriften finns, liksom de 
tidigare nio utgivna, till försäljning hos länsmuseet. 
Ring och beställl

Längs hela vägen skyltas även sevärda platser på 
samma sätt som tidigare gjorts efter Blå Vägen och 
Vägen Sju Älvar. För uppskyltningen svarar vägför- 
eningen och länsmuseets kulturmiljövårdsavdelning 
har utfört arbetet.

Tidernas kyrka
Projektet Tidernas kyrka pågår hela det innevarande kyrkoåret, vilket vi 
informerade om i förra num rets notiser.

I länsmuseet visas i höst en utställning som beskriver kyrkor och kyrkorum 
i Västerbotten. Konstvetaren Anders Björkman och byggnadsantikvarie Lena _  . .
Tengnér arbetar m ed detta. Ring dem om du har tips på kyrkliga föremål som | I D E  R N  A S  I x Y R K A  
kan lånas u t tillfälligt till länsmuseet under utställningstiden.
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Fornminnesinventering i fjällen

I sommar fortsätter arbetet m ed att söka fornlämningar 
och kulturminnen i Västerbottensfjällen. Fjolårets 
fornminnesinventering, som bedrevs av Riksantikva
rieämbetet, pågick dels i Blaikfjällsområdet, dels i ett 
större område som omfattade sjöarna Virisen, Abel- 
vattnet och Ropen. Resultatet av inventeringen pre
senterades i tidskriften Västerbotten, nr 3/96, Kul
turspär i fjällen.

Ett av de viktigaste målen bakom 1996 års fornmin
nesinventering var att etablera e tt gott samarbete med 
de ideella föreningar som lagt ner mycket arbete på att 
dokumentera kulturhistoriska lämningar i fjällen. Vu- 
eltjere Duodji [Vilhelmina Sameslöjdsförening) och 
Vaapsten Jeanoe-Bealan Samieh (s k Vapstensproj ek
tet) har bidragit m ed mycket värdefull kunskap.

I år leder Västerbottens museum tillsammans med 
Riksantikvarieämbetet fornminnesinventeringen. Vi 
fortsätter samarbetet m ed de två föreningarna. Tre 
områden ska inventeras i sommar:
1: Gitsfjällsområdet (300 kvadratkilometer),
2: Atofjället-Skalmodal (ca 500 kvadratkilometer),
3: Överum anom rådet (200 kvadratkilometer).

Under årets fältsäsong kommer vi att koncentrera oss 
på fornlämningar från stenåldern samt lämningar från 
äldre tiders renskötarkultur. Från Västerbottens muse
um  deltar Lillian Rathje (ansvarig för inventeringen) 
och Susanne Sundström. Inventeringen påbörjas den 
23 juni och pågår fram till den 31 augusti. Under den 
perioden finns tre arkeologer, Charlotta Sanell, Andre
as Stångberg och Bengt-Olav Käck, anställda. Övriga 
deltagare är Lennart Klang (platsledare) från Riksan
tikvarieämbetets regionkontor i Luleå samt Skogsmu- 
seets Jeanette Joelsson.

Har D u några tips på fornlämningar, fornfynd eller 
andra kulturm innen som ligger inom de aktuella områ
dena? Kontakta Lillian Rathje, Västerbottens muse
um, tel 090-17 18 00.

Anders Karlsson

Fångstgrop i Tjulträsk.
Nedan: de tre områden som skall inventeras i sommar.
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Lär känna Holmön och båtbyggeri!

Vindelns folkhögskola i samarbete m ed Stiftelsen 
Holmöns Båtmuseum/Besökscentrum inbjuder till 
kurser:

•  Kurs i traditionellt båtbyggeri p ä  Holmön 
28 ju li-8  augusti

• Kurs i traditionell segelsömnad 
28 juli-1 augusti

Ta möjligheten att under två sommarveckor delta i 
båtbyggerikursen på Holmöns nya båtm useum  ute i 
Kvarken. Lärare blir, liksom förra året, båtbyggaren 
och konstnären Thomas Distler, Umeå (Kassjö). 
Parallellt m ed denna kurs förläggs på samma plats 
dessutom en grundkurs i traditionell segelsömnad. Lä
rare blir skeppsbyggmästaren, konstnären m.m. Bertil 
Bonns, Malax/Skellefteå.

Båda kurserna börjar den 28 juli, dvs. måndag 
morgon direkt efter den stora visfestivalen på Holmön 
och pågår för båtbyggarna t.o.m. fredag den 8 augusti, 
för segelsömmarna t.o.m. fredag den 1 augusti. Famil
jem edlem  kan till reducerad kostnad -  och i mån av 
plats -  m ed fördel medfölja kursdeltagarna.

Kostnaderna för kurserna är: för båt 3.000 kr, för 
segel 1.500 kr. Observera att då ingår förutom en på 
lokala traditioner baserad mathållning (frukost, lunch, 
eftermiddagskaffe, middag och kvällsmat) även logi 
intill båtmuseet! Årets kock och husfar är Bo-Gunnar 
Pettersson, Skellefteå.

Kursdeltagarna samlas tillsammans m ed sina lärare 
kring ett bygge av en skötbåt/enabåt -  naturligtvis i 
traditionell, ålderdomlig holmöstil. I båtbyggnadskur- 
sen ingår framför allt bordläggning, m en även inred
ning (håar, rötter och vränger) framställd av naturvux
na inredningsdetaljer som hämtats i skog och mark. I 
segelsömnadskursen visas och praktiseras hur man 
m ed traditionella verktyg och material lätt syr sig sitt 
eget segel.

Kurserna innehåller även kulturhistoriska inslag 
som rodd och segling i båttyper från Holmön, inblickar

III: Bertil Bonns.

i traktens maritima villkor, viskvällar m ed samkväm 
m.m. Vi ser gärna att både män och kvinnor, ung som 
gammal deltar i de båda kurserna.

Veckoslutskurs:
•  Den 30-31 augusti genomfors under sam m a för

hållanden som  ovan en veckoslutskurs i båtbygg
nation. Kursavgift för denna blir 600 kr inklusive 
m at och logi.

Holmön i Umeå kommun är en skärgårdsby belägen 
cirka en mil u t i havet från västerbottenskusten, och 
här bor idag ett 90-tal personer, sommartid mångdub
belt fler. Till Holmöarna hör Sveriges största skärgårds- 
reservat m ed fågelstationen Stora Fjäderägg, fyrplat
serna Holmögadd, Bergudden m.m. Till Holmön går 
dagligen tre turer gratis färjeförbindelse. I byns hamn 
finns e tt nybyggt båtm useum  innehållande fiske- och 
säljaktsbåtar, ett natur- och kulturrum  m.m.

Sista anmälningsdag: 10 juli 1997 
Anmälan och kursprogram erhålls från:
Vindelns Folkhögskola, Folkhögskolevägen 14,
922 32 Vindeln, tel 0933-136 00, eller

Holmöns Båtmuseum/Besökscentrum,
Åke Sandström, Gluntens väg 2, 6 tr, 907 37 Umeå, 
tel 090-13 11 28.
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Gå en kurs på Gammlia i sommar!
Under sommarsäsongen anordnar Studieförbundet 
Vuxenskolan ett antal kurser på Gammliaområdet.

• NÄVERSLÖJD
En gammal hantverkstradition där vi gör produkter för 
vårt vardagsliv1.
Ledare: Britt Rydman 
Plats: Gammlia 
Tid: 3-5 juli, kl. 10.00-16.00 
Kostnad: 350:-
Material: tag m ed kontaktlim, morakniv, klädnypor, 
sax och penna.
Antal deltagare: max 10
Anmälan: senast 2 veckor före kursstart

• TRÄSLÖJD FÖR BARN OCH VUXNA
Tälj m ed kniv och gör en smörkniv eller en sked1 Eller 
gör din egen pilbåge1 En kurs för barn och vuxna.
Ledare: Gerardo Huircån 
Plats: Wallmarksgården, Gammlia 
Tid: 5-7 augusti, kl. 10.00-16.00 
Kostnad: 350:-
Material: vill du tälja m ed kniv: tag med slöjdkniv 
vill du göra en pilbåge: tag m ed en liten slöjdyxa, 
slöjdkniv, spånhyvel, rasp, penna och suddgummi. 
Kontakta ledaren för information om övrigt material
virke m.m. Telefonnummer finns hos Studieförbundet 
Vuxenskolan eller Västerbottens museum.
Antal deltagare: max 5 barn och max 5 vuxna 
Anmälan: senast 2 veckor före kursstart

• TOVNING FÖR BARN
Vi lär oss karda, tova och brodera1 
En väska eller börs kanske blir resultatet eller varför 
inte smycken, hattar, pillerburkar eller små finger
dockor?
Ledare: Maria Aström 
Plats: Gammlia
Tid: 30 juni-2 juli, kl. 10.00-16.00 
Kostnad: 350:-

Material: tag m ed förkläde, plast
handskar, gul rensåpa, tapesserienål, ullgarner och sax. 
Antal deltagare: max 10 
Anmälan: senast 2 veckor före kursstart

• AKVARELLMÅLNING
Vi målar blommor, miljöer och interiörer från Gamm 
lia!
Ledare: Liv Norberg-Vanhove 
Plats: Gammlia 
Tid: 4-6  juli, kl. 10.00-16.00 
Kostnad: 350:-
Material: tag m ed akvarellblock, akvarellfärger, penna, 
suddgummi, svamp och penslar.
Antal deltagare: max 10
Anmälan: senast 2 veckor före kursstart

• AKVARELLMÅLNING -  fortsättning
Vi målar landskap och byggnader! En fortsättningskurs 
för dig som målat tidigare.
Ledare: Liv Norberg-Vanhove 
Plats: Gammlia
Tid: 2-3 augusti + 9-10 augusti, kl. 10.00-16.00 
Kostnad: 350:-
Material: tag m ed akvarellblock, akvarellfärger, penna, 
suddgummi, svamp och penslar.
Antal deltagare: max 10
Anmälan: senast 2 veckor före kursstart

• GAMMELDANS
Lär dig schottis, vals, snoa, polka och hambo! Vi träffas 
fyra kvällar och dansar på Gammlias dansbana. 
Ledare: Birger Ek 
Plats: Gammlia
Tid: 11 juni, 18 juni, 25 juni, 2 juli, kl. 18.00-20.30 
Kostnad: 350:-
Anmälan: helst parvis anmälan senast 2 veckor före 
kursstart
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Utställningar i vår, sommar och höst
26.4 -  14.9 FRÅN BOKTRYCKARE TILL 

DATADESIGNER
Stadshantverket i Umeå under 150 år.

1 . 6 - 3 1 . 8  5 DAGAR 1995
Ett dokumentationsprojekt i samarbete 
med museer runt Kvarken.

2 1 . 9 - 1 1 . 1  TIDERNAS KYRKA
O m  kyrkobyggnaderr i länet och kyrko
rum m ets symboler.

5 . 1 0 - 1 6 . 1 1  DEN FÖRTROLLADE STADEN
En presentation av den berömde danske 
grafikern Palle Nielsen.

8.6 -  24.8 I SAMKLANG MED NATUREN
Ett aktuellt bildreportage från 
Agenda 21-projektet i Umeå kommun.

8.6 -  24.8 JÄMLIKHET- i teori och praktik
En utställning av museologistuderande 
vid Umeå universitet.

1 5 . 6 - 3 1 . 8  UNIKA BOKBAND
Bokband av Sveriges främsta bokbind
are idag. Producerad av Bokbindar- 
mästarföreningen m.fl.

I nästa num m er
Var dag har sina historier. I efterkrigsti
den har många av dem lämnat bilder 
efter sig i dagspressen. Bilderna ger oss 
erinringar om utveckling och föränd
ring -  speglar tider som flytt. I nästa 
dubbelnummer i november presenteras 
drygt hundra fotografier tagna run t om 
i vårt län av fotografer och journalister 
knutna till Norra Västerbotten, Väster
bottens Folkblad och Västerbottens- 
Kuriren under 1940-60-talen.
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