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omslagsbilden: Bostadshus i enklaven Norra Gottsunda i Uppsala, exempel på miljonprogrammets vanligaste hus − lamellhus i tre våningar med tegelkl
tegelklädda fasader. Ofta var dessa
hus, som här, källarlösa. Samtliga lägenheter har balkong eller uteplats. Byggherre var den
allmännyttiga bostadsstiftelsen Uppsalahem och arkitekten Sven Jonsson ritade både stadsplan
och byggnader. Projektet omfattade drygt 1 400 hyreslägenheter fördelade på elva skivhus med
668 lägenheter och ett trettiotal lägre hus, som dessa, med 786 lägenheter, varav två tredjedelar
treor, samt ett 60-tal lägenheter i radhus. Inﬂyttningen inleddes år 1970.
foto: Emilie Karlsmo, 2001.
baksidesbilden: En grupp barn utanför ett av de första moderna ﬂerbostadshusen, inﬂyttningsklart 1949
1949,, i den då nyblivna staden Kramf
Kramfors.
ors. Här bodde nästan uteslutande barnfamiljer.
foto: privat ägo.

Leva och bo
i detta nummer av Bebyggelsehistorisk Tidskrift
ﬁnns en rad artiklar som på olika sätt behandlar
aspekter av 1900-talets byggande, boende och livet
i de byggda miljöerna. Vi rör oss från landsbygden,
via industrialiseringens framväxande tätorter till
stadens stora förorter. Men resan görs inte enbart
i riktning framåt − i ett par artiklar problematiseras också situationen som den blivit efteråt, i
glesbygdens brist på boende människor, och när de
moderna bostäderna till och med börjat rivas.
En väsentlig del av efterkrigstidens folkhemsbygge var en snabb och målinriktad utbyggnad av
bostadsbeståndet och samtidigt en kraftig standardhöjning av bostäderna. Detta gjorde kanske allra
störst avtryck i människors vardagliga liv i hemmen
på de många växande industriorterna runt om på
Sveriges landsbygd. Där förändrades boendet i ett
slag när moderna ﬂerbostadshus uppfördes under
1940- och 1950-talen. Det gamla agrarsamhällets
förhållanden med vedbärande och bryggtvätt ersattes av ett dagligt brukande av den moderna tidens
faciliteter: rinnande vatten, badrum, centralvärme
och sopnedkast utanför lägenhetsdörren. Hur
denna snabba och genomgripande förändring
upplevdes av de boende själva skildras av Håkan
Berglund-Lake i artikeln ”I egen lägenhet med badrum och allting”. Genom en intervjuundersökning
med boende som var unga under efterkrigsåren, i
den då nyblivna staden Kramfors, skildras hur de
nya bostäderna aktivt togs i besittning och ganska
snart kom att uppfattas som självklara.
Det ﬁnns ett byggmaterial som kan få symbolisera
moderniteten och dess obändiga tro på teknikens
landvinningar: ”den är lätt, stark, elastisk, hållbar,
eldsäker, absolut vattentät, isolerande, jämförelsevis billig och erfordrar varken bestrykning eller
underhåll.” Citatet avser eterniten och dess mångsidiga egenskaper. Britt-Marie Börjesgård berättar
historien om den omdiskuterade asbestcementen
i sin artikel ”Eterniten − material, marknadsföring
och mottagande”. Materialets namn kommer av
det latinska ordet æternitas som betyder evighet −
men de som framställde detta, som man trodde,

perfekta material ﬁck betala ett högt pris. Redan
1955 bevisades ett samband mellan asbest och lungcancer, men det dröjde ända till 1970-talet innan
debatten kom igång i Sverige och tillverkningen
förbjöds.
Eternitplattorna exponerades i stor utsträckning på Stockholmsutställningen 1930, åtskilliga
småhus har täckts med ”Sidiplattor”, och många
ﬂerfamiljshus som uppfördes under 1950- och 60talen har fasader klädda med eternit. Eterniten har
hyllats för sina tekniska egenskaper och föraktats
för sina estetiska brister. Plattorna har fått nedsättande namn som fattiglappar eller torparkex. Med
ålderns rätt har eterniten nu slutligen fått patina
och blivit ett kulturhistoriskt material som ska värderas och hanteras av antikvarier.
Berglund-Lakes artikel ger en bild av hur byggandet i en lantlig, men allt mer industrialiserad tätort
ingick i en urbanisering: i Kramfors ville man åren
efter kriget bland annat stärka stadsprägeln med
de nya ﬂerbostadshusen. De boende, inte minst
kvinnorna som fanns i hemmen på dagtid, tog ändå
med sig väsentliga delar av gamla landsbygdsvanor
in i de moderna bostäderna. Ett par decennier
senare kom så det omtalade miljonprogrammet
igång. Bostadsbristen skulle slutligen avskaffas när
100 000 bostäder årligen byggdes under en tioårsperiod från 1964. I 1960-talets stadsplanering
återﬁnns idéer om grannskap formulerade redan
på 1940-talet. Dessa idéer ifrågasatte den gamla
stenstadens livsmiljöer och ville bygga områden
präglade av mänskliga relationer, med mötesplatser befolkade bland annat av hemarbetande kvinnor och deras barn.
Mot 1960-talets slut, i den starkt expanderande
storstaden Uppsalas utkant, inleddes byggandet av
stadsdelen Gottsunda-Valsätra. Här kan nu en av
rekordårens välplanerade förorter avläsas som den
till slut blev, i hela sin komplexitet med traﬁkseparering, höghus, småhus, radhus och låga ﬂerfamiljshus. Också efter miljonprogrammets avslutning
1974 fortsatte byggandet i Gottsunda fram t.o.m.
1980-talets början. Konstvetarna Emelie Karlsmo
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och Christina Thunwall tar oss i artikeln ”Ökänt
och ändå okänt: Gottsunda-Valsätra − en stadsdel
i Uppsala” med på en pedagogisk vandring bland
olika bostadsenklaver. Här ﬁnns små, gyttriga gårdar med låga, rödmålade radhus med vita knutar.
Vägen från den förkrigstida bostadsstandardens
träkåkar i gamla Kramfors, till Gottsundas miljonprogramsförort kan synas lång − men här märks
alltså även inslag från den svenska landsbygdens
förindustriella formspråk. Karlsmo och Thunwall
argumenterar i sin artikel för att också konst- och
arkitekturhistoriker behöver studera miljonprogramsbebyggelsen utifrån dess egna förutsättningar, utan att låta sikten skymmas av tidigare
kritik mot projektet och de negativa associationer
som fått starkt fäste. Vid sina studier på platsen
har författarna bland annat erfarit svåröverskådligheten i området och rumsligheter som inte är
synliga på pappersplanerna. De pekar också på
behovet av en adekvat begreppsapparat för studier
av förorter som Gottsunda-Valsätra; i stället för
att använda formuleringar om vad som ”saknas”
vinnlägger sig Karlsmo och Thunwall om att ﬁnna
de rätta orden för just dessa moderna, storskaliga
bostadsområden.
I Maria Anderssons artikel med rubriken ”Suddade spår” undersöks effekterna av rivningar av
övertaliga hyreshus i ett par små norrländska tätorter. Otaliga sådana orter växte fram i och med
industrialiseringen, ofta kring ett sågverk, en fabrik
eller en järnvägsstation. De formades i hög grad
av välfärdsbygget under efterkrigstiden, med nya
bostäder och byggnader för samhällsservice och
konsumtion. Utan att bli städer − som Kramfors −
förblev de små, men ”täta” bebyggelsecentra. När
moderna bostadshus rivs och efterlämnar tomrum
kan dock inte dessa orter återgå till sin gamla form
som landsbygdsbyar. Tätorten har uppstått, existerat och präglat platsen, dess invånare och deras
minnen. I artikeln diskuteras hur kulturmiljövården
kan handskas med rivningarna och hitta former
att tillvarata befolkningens minnen av välfärdsårens
moderna bebyggelse, som präglat så många små
tätorter under en stor del av det förra seklet.
Även följande artikel behandlar människors livsmiljö i en bygd präglad av avfolkning. Ängersjö
i Härjedalen har drabbats hårt av strukturrationaliseringarna inom jord- och skogsbruk under
1900-talets andra hälft. Allt färre människor bor
6
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här permanent − men ändå ﬁnns ett aktivt socialt
liv. Byn visar sig vara större än vad som avspeglas i befolkningsstatistiken. Det ﬁnns en dold
befolkningsresurs i form av ett utvidgat nätverk
− en skuggby. I artikeln ”Skuggbyn − under ytan
på en avfolkningsby” visar Ann-Kristin Ekman hur
sociala relationer och/eller tillgång till ekonomiskt
och symboliskt kapital ger upphov till olika överlevnadsstrategier. I byn ﬁnns släkter som bott länge
på platsen, gamla jord- och skogsägare och deras
arvingar, men också individer som saknar dessa
kopplingar. Många av de bofasta delar dock en
värdegemenskap där skogen är det centrala värdet.
Byns kulturella identitet är knuten till ett antal centrala byggnader och platser som nyttjats för kulturturistiska satsningar och även lockat ett ﬁlmteam
från storstaden.
”Skuggbyn” består av återvändare, sommargäster och andra besökare. Människorna i skuggbyn
bidrar med ett inﬂöde av nya impulser och ekonomiska resurser som kan tillvaratas och förädlas. Detta inﬂöde kan dock hota maktbalansen i
byn, den jämlikhetskultur som odlas och på sikt
även byns identitet. De nedärvda strukturerna kan
å andra sidan stå i vägen för ett rationellt problemlösande och försvåra utveckling. I Ängersjö
har potentiella motsättningar i stor utsträckning
hanterats genom arbete i olika typer av lokala föreningar. Artikeln visar hur viktigt det är att studera
de sociala nätverken och hur de används om man
verkligen vill förstå en orts utvecklingspotential.
Ängersjö är en månghundraårig hembygd för
generationer av boende. I våra dagar återﬁnns
hundratusentals människors hembygder i de stora
förorter som nu existerat i ﬂera decennier. Numrets
sista inslag är en presentation, signerad Piamaria
Hallberg, av Stockholms stadsmuseums nya museilägenhet i Tensta. Här har ett hem från miljonprogrammets dagar återskapats. Museet öppnade 17
augusti 2006, i samband med bostadsutställningen
TenstaBo06. Intresset är stort: hela 15 000 personer besökte lägenheten under utställningsperioden. Den nyligen förﬂutna bebyggelsehistorien har
alltså på allvar börjat ges utrymme i kulturmiljövården och i den allmänna debatten, så också här i
Bebyggelsehistorisk tidskrift.

Rosemarie Fiebranz
Fredrika Mellander Rönn

”I egen lägenhet med badrum
och allting”
Om att ﬂytta in och börja bo i
Kramfors första moderna ﬂerbostadshus1
Av Håkan Berglund-Lake

den första januari 1947 bildades staden Kramfors av förutvarande Gudmundrå kommun och
municipalsamhället Kramfors. Samma år presenterade sig den nya staden i serien Svenska stadsmonograﬁer.2 I bildurvalet ﬁnns ett foto av ett nyligen
uppfört ﬂerbostadshus med bildtexten ”Modern
bebyggelse”. Bilder på nyproducerade ”moderna”
hus, murade i tegel, putsade och målade i ljusa
färger, är vanliga i bokverkets alla band och tydligen viktiga för städerna i deras självpresentation.
Moderna ﬂerbostadshus var starka symboler, själva
sinnebilden, för en stad som var med sin tid. För
Kramfors var bildurvalet enkelt att göra, eftersom
staden vid denna tidpunkt endast hade ett ﬂerbostadshus av denna typ. Bebyggelsen dominerades
av låg trähusbebyggelse utan någon stadskaraktär
över sig. I en ambition att stärka stadskänslan byggdes under de närmaste åren i rask takt sex ﬂerbostadshus med lägenheter i modern standard, dvs.
med badrum och tillgång till centralvärme, som
placerades i anslutning till stadens centrum.
Här sammanfaller skapandet av ett stadsliknande centrum med en annan politisk ambition för
Kramfors kommunalpolitiker vid denna tid. Vid
krigsslutet var bostadsbristen stor i hela landet.
I socialdemokraternas efterkrigsprogram pekades
bostadsbristen ut som ett stort samhällsproblem

och bostadspolitiken blev därför ett prioriterat
politikområde.3 Med olika politiska stimulansåtgärder ville partiet få igång byggandet av moderna
bostäder i alla delar av Sverige. Kramfors styrdes
av socialdemokraterna och bostadspolitiken följde
vad som initierades centralt i partiet. Frågan om
hur denna bostadspolitik implementerades i Kramfors ligger emellertid utanför mitt syfte här. Istället
är det effekterna av bostadspolitiken jag är intresserad av, hur de människor, som de moderna lägenheterna byggdes för och var tänkta för, inrättade

ﬁgur 1: Limstagatan i Kramfors centrum 1948. Limstagatan var den gata i Kramfors som hade mest stadskaraktär över sig, dock utan ”modern” bebyggelse med
bostäder utrustade med centralvärme och badrum.
foto: Konrad Östberg (Knidix), Föreningsarkivet Västernorrland.
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sitt boende här med sina saker och sina dagliga rutiner, hur de hanterade en situation där de i ett slag
ställdes inför nya materiella villkor, som de tidigare
aldrig hade upplevt. Genom att välja Kramfors som
undersökningsort, där byggandet av ﬂerbostadshus
med modern standard kom igång först efter kriget,
är det möjligt att göra intervjuer med människor
som fortfarande är i livet och som samtidigt, under
kort tid och utan tidigare erfarenheter tog steget
från ett omodernt till ett modernt boende.4
Människors boendepraktik i en historisk kontext
är inte nåbar annat än genom människors minnen.5
Intervjuer och frågelistsvar som berör människors
boende har visat att platser där människor bor och
har bott, och som de kallar och har kallat sitt hem,
har en förmåga att hålla minnen vid liv.6 De är vad
ﬁlosofen Edward Casey kallar ”the primary exemplars of remembered places”,7 eller tvärtom, de
är ”congealed scenes for remembered contents”.8
Genom att ställa frågor om fysiska former, ja hela
miljöer, som lägenheten, sovrummet, köket, trappuppgången, tvättstugan, osv., väcks minnen till liv,
som ofta återberättas rika på detaljer; man minns

hur rummen var inredda, vilka saker man hade
omkring sig och använde, och vad man dagligen
brukade göra. Ur fältanteckningar och bandutskrifter går det att ta fram detaljerade etnograﬁska
beskrivningar av det dagliga donandet med alldeles ”vanliga” saker, hur tingen användes och var
ordnade i relation till varandra och till de boende,
i rum efter rum, mellan lägenhet och yttervärld.
Eftersom jag behandlat den rumsliga relationen
mellan lägenheten och den omgivande bostadsmiljön, mellan familjen och grannar, i annat sammanhang,9 kommer jag i den här artikeln i huvudsak att
fokusera på det dagliga görandet inom lägenhetens
väggar, hur man med sina kroppar och saker tog
lägenheten i besittning och började att bo.

Bostadsbrist
Fram till mitten av 1940-talet utgjordes lägenhetsbeståndet i Gudmundrå kommun och municipalsamhället Kramfors uteslutande av egnahem och
industrins bostäder. Några hyresfastigheter i privat
eller allmän ägo existerade inte före denna tid-

ﬁgur 2: Vid krigsslutet dominerades bostadsbebyggelsen i Kramfors av äldre trähus.
Många av dessa saknade avlopp och var beroende av ved för uppvärmningen. Stadsdelen Björsta i centrala Kramfors. foto: Ådalens släktforskarförenings bildarkiv.
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punkt. Lägenheter och uthyrningsrum i egnahemmens vindsvåningar, källarvåningar, utbyggnader,
gårdshus och sidoutrymmen, var det som hyresmarknaden kunde erbjuda.10 Det var bostäder som
höll värmen dåligt och som ofta saknade vatten och
avlopp, och därmed också wc. Som ensamstående
kunde man tills vidare stå ut med dessa boendeförhållanden, svårare var det för nybildade familjer.
Då tänker jag inte på lägenheternas låga standard i
första hand, utan på den ofrihet som detta boende
förde med sig: att inte kunna rå sig själv, att vara
tvungen att anpassa sig till andra och acceptera
villkor som man hade liten möjlighet att påverka.
De ﬂesta ”unga” familjer som befann sig i denna
situation försökte på olika sätt att få något ”eget”,
vilket för många kunde ta ﬂera år i anspråk.
Erfarenheten av att leva med låg bostadsstandard delade man med de ﬂesta. Detta innebar
att boendet, hur än och var än man bodde, sällan eller aldrig upplevdes stigmatiserande. Enligt
en bostadsundersökning som genomfördes 1946
i Gudmundrå kommun och i municipalsamhället
Kramfors, bodde endast 7% av invånarna i vad
undersökningen klassiﬁcerade som moderna lägenheter (med centralvärme och enskilt badrum).11
Drygt 60% av lägenheterna saknade wc och 19%
vatten och/eller avlopp. Elektrisk spis fanns i 9
% av lägenheterna. Ungefär en fjärdedel av lägenheterna deﬁnierades som trångbodda (ﬂer än två
boende per rum, köket oräknat).12
Trångboddhet var ett ﬂitigt använt begrepp i
den politiska diskursen vid denna tid, men knappast i det vardagliga samtalet mellan de boende
i de lägenheter som avsågs; man talade inte om
sitt boende i termer av trångboddhet. Frågan är
om ett boende på liten yta skiljdes ut i det dagliga
livet som ett problem överhuvudtaget. För de boende verkar inte en ökad boendeyta vara det som
eftersträvades i första hand, utan säkra och jämna
inkomster och låga kostnader för sina livsnödvändigheter, dit också bostaden räknades. Det viktigaste incitamentet till att byta bostad, oavsett vilka
bostadsförhållanden man levde under, var inte att
få tillgång till lägenhet med modern standard, utan
till lägenhet med låg hyra. Bland de s.k. trångbodda
familjerna önskade endast en fjärdedel att ﬂytta
till en modern bostad, men då endast under förutsättning att boendekostnaderna inte blev större.
Också trivseln och upplevelsen att vara förankrad

på den plats där man bodde hade betydelse för
om man önskade ﬂytta eller inte. Hela 91% av de
intervjuade i undersökningen uppger att de trivdes
i sina bostadsområden, trots att de bodde trångt
och ”omodernt”.13 Detta gällde redan etablerade
hushåll. Som jag strax ska återkomma till, hade
nybildade familjer med tillfällig eller ännu utan
egen bostad delvis en annan uppfattning.

De första moderna
ﬂerbostadshusen
Under krigsåren hade produktionen av bostäder i
det närmaste legat nere i Kramfors–Gudmundrå.
När bostadsbyggandet åter satte fart efter kriget
uppfördes de första moderna ﬂerbostadshusen
i kommunen av en typ som var vanlig i Sverige
vid denna tid: friliggande lamellhus byggda i tegel
med eller utan putsad fasad.14 Husen byggdes i tre
våningar med tre trapphus i varje bostadslänga.
Varje trapphus hade två eller tre lägenheter placerade i anslutning till varje trappavsats. Ungefär
två tredjedelar av lägenheterna bestod av två rum
och kök, alternativt två rum och kök med matrum.
Resterande lägenheter var enrums- och trerumslägenheter.15
Det första huset, det så kallade Standardhuset,
uppfördes 1945 av en privat byggare på en tomt
i början av Strandgatan. Mellan 1946 och 1948
byggdes ytterligare tre hus, nu utmed Kungsgatan.
Dessa byggdes för att upplåtas som bostadsrätter.
Samtidigt tillkom en ny aktör på bostadsmarknaden. I januari 19477 bildades en kommunal stiftelse,
Stiftelsen Kramfors Hyreshus, i syfte att främja byggandet och förvaltningen av hyreshus i Kramfors.
Redan samma år påbörjade stiftelsen bygget av två
hyreshus i kvarteret Allmänningen, längre ner på
Strandgatan, som stod färdiga för inﬂyttning under
sommaren och hösten 1949.16
Huvuddelen av de inﬂyttade bodde tidigare i
äldre hus i de närmaste kvarteren eller på industriplatser inom eller strax utanför staden. Endast
ett fåtal var ”utomsocknes”, dvs. inﬂyttade från
kommuner utanför Gudmundrå. Nästan alla som
ansökte om lägenhet här var unga gifta par med
eller ännu så länge utan barn.177 ”Vi var ungefär
jämnåriga”, uppges det i en av intervjuerna. ”Det
var inga äldre som bodde där”, utan alla verkar
ha varit mellan 20 och 35 år. För de ﬂesta var
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ﬁgur 3: Kungsgatan i Kramfors med stadens första ”moderna” ﬂerbostadshus.
foto: Länsmuseet Västernorrland.

detta det första egna boendet som familj; här skulle
det egna hemmet byggas från grunden. Det motiv
man uppger för ﬂytten var inte möjligheten att få
bo ”modernt” i första hand, utan att få ”något
eget”. Visserligen fanns det alternativ till detta
boende, men de var inte många. Önskade man få
en egen lägenhet med egen ingång, som man själv
kunde bestämma över, så var det i första hand
dessa nyproducerade och moderna lägenheter som
kunde erbjudas.
Men lägenheterna var dyra. Enligt de uppgifter
som framkommit i intervjuerna motsvarade hyran
omkring 40% av familjens inkomst, för vissa lite
mer och andra mindre. I jämförelse med tidigare
boenden innebar detta att bostadskostnaderna
fördubblades för många familjer. Men med säkra
och regelbundna inkomster var det ändå kostnader
som var möjliga att bära, oavsett vilket arbete man
hade. Av de inﬂyttade var de ﬂesta arbetare och
hantverkare, ﬂera med egna företag. Några lärare
och tjänstemän inom kommunal förvaltning och
privata företag bodde också här. Den här yrkestillhörigheten handlar om männens yrken. Förvärvsarbetande kvinnor var ytterst sällsynta i de
10
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här miljöerna. Det förekom visserligen att kvinnor i
familjer utan barn förvärvsarbetade, men sedan de
fått barn valde så gott som alla att sluta arbeta.
Anmärkningsvärt är emellertid att så få arbetare
och tjänstemän vid stadens stora industrier valde
att bo här. Unga familjer anställda av industribolagen verkar ha föredragit att bo i bolagsägda
bostäder eller att ”bygga eget” i nära anslutning
till arbetsplatsen. Huruvida denna fråga om ett
boende i egnahem också var eftersträvansvärt för
de nyinﬂyttade i ﬂerbostadshusen lämnar jag till
ett senare tillfälle.

Som i ett himmelrike
De nya och moderna bostäderna gjorde starka
intryck på sina första hyresgäster. Alla intervjuade
minns med vilken entusiasm och uppenbar förtjusning de intog sin nya lägenhet. ”Det var liksom nytt
och spännande allting”, minns en av de intervjuade
kvinnorna: ljusa och lättstädade lägenheter med
centralvärme, kök utrustade med elektrisk spis,
diskbänk och varmt vatten, parkettgolv i stora
rummet, badrum med badkar och wc, sopnedkast

utanför dörren, tvättstuga med tvättmaskin och
mangelrum i källaren, förrådsrum på vind och i
källare, balkong och stora fönster med utsikt från
lägenheten åt alla håll. Man minns det ”som att
stiga in i himmelriket”.18 Men frågan är hur omvälvande denna upplevelse tilläts vara sedan man väl
ﬂyttat in.
I ett ofta refererat föredrag av Martin Heidegger säger han att ”bostadshusen står till tjänst med
tak över huvudet etc., och själva lägenheterna kan
vara hur välplanerade och lättskötta som helst, och
dessutom så billiga man kan önska sig, de kan vara
luftiga ljusa och soliga; men: innebär dessa bostäder någon garanti för att ett verkligt boende sker?”19
Man började inte bo genom ett betraktande av
lägenheten och dess utrustning, utan genom att
bruka den, hantera den, som ”don för boendet”,20
genom vad Heidegger kallar det ombesörjande
bestyret.21 Människan upptäcker och tillägnar sig
världen som brukare och inte som åskådare; hon
lever framför allt i en praktisk värld av bruksföremål, som ﬁnns där för att användas.22
Det var i det dagliga bestyret, i det triviala donandet med tingen man upptäckte lägenhetens materiella möjligheter och begränsningar, genom vilka
man inrättade sina hem och började bo. Bland

kulturforskare är denna betoning på görandet centralt för deﬁnitionen av hem. För att undersöka
hur lägenheten kom att transformeras till ett hem
måste vi, med en formulering hämtad från antropologen Michael Jackson, betrakta människors hem
“not as something given but as something made,
not as a bounded entity but as a mode of activity”.23
I ett sådant perspektiv skapas och reproduceras
hemmet genom de dagliga och återkommande
sysslorna, ”on it and in it”.24 Men innan detta hemmagörande kunde ta sin början måste man först
ﬂytta in, inta lägenheterna med sina kroppar och
saker, saker som man valt för det nya boendet.

Val av bohag
Med säkra och stadiga utkomster som arbetsmarknaden kunde utlova efter kriget, och det utbud av
varor som nu började ﬁnnas i stadens affärer, gavs
möjligheter till konsumtion som inte hade funnits
under krigsåren, eller någonsin tidigare. De ﬂesta
köpte hela bohaget i samband med inﬂytten, eftersom man i sin ägo endast hade ett fåtal möbler eller
inga möbler alls. Enstaka saker som man i förekommande fall ﬂyttade med sig från tidigare boenden
var arvegods och saker med affektionsvärde, som
klocka, symaskin, prydnadssaker och tavlor.
Valmöjligheterna vid möbelinköpen begränsades emellertid av det varuutbud som fanns lätttillgängligt och av familjens ekonomi. I allmänhet
var man hänvisad till utbudet hos de möbelaffärer
som fanns i staden.25 Man valde ur handlarnas kataloger och utställda exemplar, och det var många
val som måste göras. Det var en kreativ och aktiv
konsumtion, där inköpen noga vägdes mot varandra, mot saker man redan hade, mot saker man
för stunden eller för alltid kunde avstå ifrån. Ofta
köptes möbler och annat bohag i omgångar för att
inte bli alltför kännbart för familjens ekonomi, men
snart hade alla köpt matbord och stolar till köket,
sängar till sovrummet, bäddsoffa, fåtölj, soffbord,
linneskåp, radio, armaturer och ofta också en buffé
till det största rummet. Utöver dessa möbler köpte
några också det som kanske dittills enbart fun-

ﬁgur 4: Stiftelsen Kramfors Hyreshus första ﬂerbostadshus (A-huset) i kvarteret Allmänningen, som 1949 stod
färdigt för inﬂyttning. foto: Länsmuseet Västernorrland.
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nits i drömmar, vissa visserligen i enlighet med
vad inredningsarkitekter förordade, ljusa och enkla
möbler med ”funktion och kvalitet”, men också
sådant som fördömdes av tidens smakdomare,
som hela möbelgarnityr och andra möbler med
former och i material som enligt expertisen inte
var ändamålsenliga och rationella för ett modernt
boende.26 Varumarknaden var ett smörgåsbord att
välja från; man tog till sig det som passade, man
valde utifrån egna preferenser, resten lämnade man
som framtida möjligheter eller åt glömskan.
Möbler, liksom annat bohag, ﬂyttades in och
placerades med hänsyn till det faktum att planlösningen − väggar, rumsindelning och ljusinsläpp −
var på förhand given. Väggarna fanns redan där,
uttänkta och byggda av andra än de som skulle bo
där. För de som ﬂyttade in fanns väggarna där att
anpassa sig till, murade, deﬁnitiva och oförhandlingsbara. I en sådan relation ﬁnns en ömsesidig
påverkan, eller en kompromiss mellan vad män-

niskor vill uttrycka med och i sin lägenhet och det
motstånd som sitter i väggarna.277 Tingen kom att
ordnas i relation till varandra och till rummens
form och tänkta användning, till en både funktionell och personlig helhet efter de rumsliga förutsättningarna och de saker som fanns till hands och
möjliga att använda.

Rumsfunktioner efter behov
Lägenhetens tänkta rumsfunktioner bestämde hur
rummen arrangerades med möbler och saker, men
också utifrån vad man önskade kommunicera utåt,
exponera för utomstående, för dem som inte tillhörde familjen.28 Det största rummet, som kallades
vardagsrummet eller salen, alternativt bara rummet, var ett rum med funktion som ﬁnrum.29 Här
placerades de dyraste och ﬁnaste möblerna och
sakerna, som vaser, porslinsﬁgurer, tavlor, tak- och
golvlampor och krukväxter. I den mån familjen ﬁck

ﬁgur 5: Ett nygift
par i vardagsrummet i sin lägenhet i kvarteret
Allmänningen.
Möblerna hade
paret köpt nya
i samband med
inﬂytten 1949.
foto: Privat ägo.
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ﬁgur 6: En grupp med
barn utanför ett av
hyreshusen (A-huset) i
kvarteret Allmänningen.
Hyresgästerna här utgjordes nästan uteslutande
av barnfamiljer.
foto: Privat ägo.

besök, eller som man sa, främmande, togs denne
emot här. Annars var det ett rum som för det mesta
stod orört, men ibland vistades familjen där om
kvällarna, spelade spel och kort, lyssnade på radio,
läste böcker och tidningar, handarbetade och pratade. Det var dock ett rumsutnyttjande med försiktighet och vördnad, som underströk och bekräftade rummets särställning; alla försökte avstå från
våldsamma rörelser, undvika att spilla eller dra in
smuts som kunde skada parkettgolvet, möblerna
eller de ömtåliga sakerna.
I jämförelse med vardagsrummet var sovrummet eller sängkammaren, som man ofta kallade
det, mer spartanskt möblerat, med sängar eller
bäddsoffa, nattduksbord och skrivbord. Här var
ofta också symaskinen placerad. I köket hade alla,
trots det lilla utrymmet, ställt in ett matbord och
stolar, ofta också en kökssoffa, som precis ﬁck
plats i nischen mellan skåp och yttervägg. Denna
möblering gällde också för de lägenheter som hade
matrum.
I familjer med många barn,30 och med barn i
skolåldern, måste rumsfunktionerna delvis fördelas på andra sätt, åtminstone sett över hela dygnet.31 Barn som närmade sig eller uppnått skolål-

dern, försökte man åstadkomma egna utrymmen
åt, åtminstone för att sova i. Även vardagsrummet
måste då utnyttjas, vilket man gjorde under tider
på dygnet när det minst störde den ordning som
man både eftersträvade för sin egen del och den
ordning som man önskade visa upp för besökare.
Soffbordet, fåtöljer och stolar ställdes åt sidan, draperiet drogs för fönstren, bäddsoffans underrede
drogs ut och omvandlades till säng, en omvandling
som inte enbart handlade om soffan utan om hela
rummet. Hela rummet transformerades genom
denna ommöblering, och auran av högstämdhet
och särställning upplöstes till något mer oordnat
och mindre nogräknat, som gjorde det alldeles
naturligt att inta det iklädd pyjamas eller nattlinne.
På natten blev ﬁnrummet barnets rum.
Vanligare var dock att köket, eller i förekommande fall matrummet, omvandlades till sovplats
för något av barnen under natten. Då användes
utrymmet där vanligen kökssoffan var placerad.
Transformationer av rummen kunde också ske
dagtid: köket kunde vid olika tillfällen under dagen
bli arbetsrum för både barn och vuxna, t.ex. för
läxläsning och maskinsömnad, och sovrummet
kontor och lekrum.32 Denna praktik var ett sätt att
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hantera ett trångt utrymme, så som man sett andra
göra och som man hade lärt sig och var van vid från
tidigare boenden. Som jag tidigare betonat var ett
boende på liten yta ingen anomali i Kramfors vid
denna tid, inte heller i övriga delar av Sverige, vare
sig på landsbygden eller i städerna, utan det var så
som de ﬂesta bodde.33
Denna bristande överensstämmelse mellan arkitekternas tänkta boende och boendepraktiken kan
vi också se om vi ser till förvaringsmöjligheterna.
Förråden tillhörande lägenheterna var inte konstruerade för lagring av större kvantiteter matvaror
under längre tid. Visserligen fanns en potatisbinge
i källarförrådet ämnad för potatis, kålrötter och
morötter. Men källarförråden klarade inte funktionen att lagra rotfrukter, ”det blev för varmt”. Man
tvingades ordna förvaringen på annat sätt och på
andra ställen. Vanligt var att balkongen användes
som ett extra förråd, där potatis kunde förvaras så
länge det var plusgrader utomhus, och där soppor,
matrester och kött, t.ex. bitar av en kvarts gris,
som många köpte inför julen, kunde förvaras under
vintermånaderna.
Även om källarförrådet inte klarade funktionen
som kallförråd var det användbart på andra sätt.
Här rymdes många hyllor, t.ex. att förvara konserveringsburkar på. Alla familjer verkar ha haft egen
konserveringsapparat. ”Då konserverade man allt
man kunde komma över”, berättar en av de intervjuade kvinnorna, i syfte ”att det skulle ﬁnnas ett
tag framöver”: stekt strömming, kotletter, grönsaker, rödbetor, grönsakssoppor, bär och sylt.

En ny vardaglighet
De nyinﬂyttade var från början fullt sysselsatta med
att snabbt bygga upp och organisera rutiner för det
nya boendet i syfte att få vardagen att fungera för
familjen. Här liksom i deras tidigare boendemiljöer var denna praktik tydligt könskodad; man bar
med sig föreställningar om en könsarbetsdelning,
uppfattningar om manliga och kvinnliga ansvarsområden, från andra platser och andra sammanhang. När det gäller arbetsuppgifter inom bostadens väggar, som matlagning, städning, diskning,
dagliga inköp av matvaror, barntillsyn, tvätt och
annan hantering av textilier, så var det sysslor som
ansågs tillhöra kvinnans arbetsområde. Det var en
ordning som togs för given och var aldrig föremål
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för diskussion och förhandling. Inte ens tanken
på att det skulle kunna vara på annat sätt verkar
ha existerat. Fortfarande idag ser de intervjuade
dessa färdigheter som egenskaper knutna till det
kvinnliga könet, som ett särskilt kvinnligt handlag,
något essentiellt och liggande i naturens ordning,
då liksom nu inte värt att ödsla kraft och energi
på att ifrågasätta.
Även när hustrun arbetade, vilket jag tidigare
nämnt förekom, och t.o.m. var vanligt, innan paret
ﬁck sitt första barn, hade kvinnan huvudansvaret för
allt hushållsarbete. Men efter nedkomsten av det
första barnet var det normala att enbart mannen
förvärvsarbetade och hustrun var hemma. Det som
förväntades av mannen var att han skötte sitt jobb
och drog in stadiga inkomster till familjen, och att
han inom hemmets väggar hade beredskapen och
viljan att bära saker, ﬂytta saker och laga saker. Det
vardagliga mönstret var att mannen visade upp en
låg aktivitetsnivå efter att ha kommit hem från arbetet och ätit middag; han drog sig undan, vilade sig,
läste tidningen och lyssnade på radio, eller begav
sig hemifrån till olika föreningsaktiviteter.

ﬁgur 7: Två familjer samlade utanför entrén till ett av
trapphusen i huset ”Kungsängen” omkring 1950. foto:
Privat ägo.

Det återkommande dagliga arbetet som kvinnor
huvudsakligen var sysselsatta med bestod av att
hantera olika varor och ting i syfte att omvandla
dem från ett tillstånd till ett annat: råvaror till förädlade produkter, smutsigt till rent, kaos till ordning
– eller mera precist: matvaror till maträtter, smutsiga kläder till rena, var sak återställd på sin plats,
kasta och köpa nytt, ställa undan och ta fram i en
förutbestämd ordning fastställd av henne och för
andra att rätta sig efter. Vi ser att många av dessa
transformationer handlade om gestaltning eller
formgivning, val av vissa ting framför andra, att
utifrån förvärvade möbler, prydnadsföremål, textilier och krukväxter skapa en för familjen särskild
materiell miljö, en känslomässig stämning.34 som
de ﬂesta intervjuade beskriver i termer av hemtrevnad.35 Det handlar här om en känsla av förtrolighet
och trivsel, en känsla av att vara hemma och ”hos
sig själv”, som alla familjemedlemmar kände av
och uppskattade.36
Men de materiella villkoren för sysslor inom
bostadens väggar såg annorlunda ut i de nya lägenheterna i jämförelse med tidigare boendeerfarenheter. Kontrasterna var stora. Här fanns ”moderniteter”, som elektrisk spis, kylskåp, dammsugare,
tvättmaskin och centralvärme, plötsligt tillgängliga
att användas i de dagliga sysslorna. Det var en materialitet som inte enbart underlättade arbetet utan
förändrade det. Städning, matlagning och tvätt kom
att organiseras på andra sätt. I de nya lägenheterna
blev man befriade från den dryga hanteringen av
ved dagligen: inget passande av spisen och springande efter ved till vedboden fram och tillbaka.37
Elspisen skötte sig själv och det var jämn värme
dygnet runt utan golv- och fönsterdrag, lika varmt
i lägenheten på morgonen när man vaknade som
när man gick till sängs på kvällen, och lika varmt på
natten som på dagen. Tvätten, som kanske var det
tyngsta arbetet de intervjuade kvinnorna i sina tidigare boenden hade att utföra,38 kunde nu bekvämt
bäras ner till husets gemensamma tvättstuga i källaren, modernt utrustad med tvättmaskin, ”vridmaskin” (centrifug), mangel och torkrum. Från att det
tidigare kunde dröja månader mellan stortvättarna,
blev det nu vanligt att man tvättade var fjärde eller
femte vecka.
Det enda som uppges blivit besvärligare efter
ﬂytten var att skaka och piska mattorna. En kvinna
berättar att ”man ﬁck ju inte skaka från balkong-

erna”, utan alla måste kånka och bära mattorna
ner till piskställningen på gården för att piska, och
sedan bära upp dem till lägenheten igen. Detta
brukade de ﬂesta göra varje fredag året om. Särskilt tungt och besvärligt var det vintertid: ”Ut med
mattorna i snön, och piska i snön för att det skulle
bli riktigt rent.”
Annars upplevdes städningen vara mindre krävande i den nya lägenheten i jämförelse med förhållandena i tidigare boenden. De intervjuade minns
med vilken befrielse man upplevde lägenhetens
lättstädade ytor, liksom befrielsen från allt spring
in och ut till ”kasa” och slaskgrop; att ha allting
inomhus, inom räckhåll, nåbart inom få steg. Inte
heller för toalettbesöken behövde man gå ut; man
behövde inte längre gå ut ”på dass”, som alla de
intervjuade i sina tidigare boenden varit tvungna
till. I de nya lägenheterna förpassades sopor, diskvatten och tvättvatten, liksom urin och avföring, ut i
ett intet, bort genom olika hål, utan att man vidare
behövde anstränga sig och bekymra sig. Soporna
måste visserligen hanteras först; matrester, konservburkar, förpackningar, papper och annat avfall,
måste först förpackas i papperspåsar eller i tidningspapper och knytas ihop med snören, innan
de bars ut. Men endast några steg ut i trapphuset,
där de slutligen kastades genom en lucka i väggen,
ner i mörkret, bort för alltid. Det var förunderligt
i början, men snart något man ”bara gjorde” utan
att reﬂektera.
Även badmöjligheter fanns inom lägenhetens
väggar. Genom att badkar tillhörde lägenheternas
standard kunde man nu bada när man ville, ogenerat och utan större besvär. Tidigare hade man
varit tvungen att gå till det enda badet i stan, till
Kramforsbolagets badhus på ”Bruket”, som var
öppet för allmänheten mot betalning. Badrummet
verkar ha gjort ett starkt intryck på de nyinﬂyttade,
kanske för att det mer än någonting annat i det nya
boendet kontrasterade barndomens boendevillkor.
Av alla ”moderna bekvämligheter” är det badkaret
och badrummet, som de intervjuade minns att de
värdesatte mest i den nya lägenheten. Emellertid
verkar denna eufori vid inﬂytten mer ha att göra
med badrummets symboliska konnotation av lyx
och extravagans, än något som ansågs oumbärligt
i det dagliga livet. Badkaret användes visserligen
regelbundet för bad, men sällan eller aldrig mer
än en dag i veckan.39
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Pragmatiska motiv
och praktiska intressen
I mötet med nya materiella villkor som ﬂytten till
den ”moderna” lägenheten innebar, blev kompetenser som i tidigare boenden varit helt nödvändiga för att klara vardagen, t.ex. den omständliga
hanteringen av ved och tvätt, i ett slag irrelevanta.
Här skulle man kunna förvänta sig en tröghet, en
osäkerhet och en utdragen läroprocess inför det
nya boendet. Istället slås man av hur smidigt, nästan självklart, som de nya hyresgästerna intar sina
lägenheter, hur de utformar en ny vardaglighet och
börjar att bo. Man tog för sig, säkert med entusiasm
och förundran i början, men snart utan att närmare
tänka på det. I det dagliga görandet reﬂekterar vi
egentligen sällan över vad vi är upptagna med för
tillfället, eftersom vi hela tiden är engagerade i det.
Vardagslivet måste, som Alfred Schütz säger, kunna
tas för givet på ett alldeles självklart sätt utan att
ständigt behöva utmanas av tanken.40 Så snart som
lägenheten med dess moderna utrustning börjar
användas i vardagens sysslor, när nymodigheterna
integreras med det dagliga livet, så förlorar de snart
sin glans och sjunker undan i bakgrunden.41 Vardagens återkommande göromål tar över i kraft av
sin nödvändighet.
Som jag påpekat tidigare började man inte att bo
genom att betrakta lägenheten, genom att beundra
eller förundras över den, inte heller genom att förstå den som uttryck för en ny tid, utan genom
att bruka den.42 Här var drivkraften pragmatisk.
Utan ängslan verkar man ha tagit sig an de nya
redskapen, maskinerna och apparaterna, t.ex. tvättstugans avancerade maskiner, och lärde sig snabbt
hur man skulle lasta centrifugen för att den inte
skulle ”hacka”, hur tvättmaskinen skulle ställas in
och passas för att inte koka, hur mangeln skulle
köras för att undvika veck på lakanen och att få
ﬁngrarna i kläm; man lärde sig använda dem ”på en
gång”, därför att det var irrationellt och opraktiskt
att låta bli.
Men där det underlättade för det dagliga arbetet, där höll man fast vid inlärda rutiner, vid färdigheter och kunskaper som man tillägnat sig tidigare,
som förmågan ”att ta tillvara allt” och förmågan
att lägga upp förråd då tillfälle gavs; man plockade skogsbär (lingon, blåbär, hallon och hjortron),
köpte stora kvantiteter potatis och andra rotfrukter, kvarts gris, syltade och saftade, konserverade
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”allt som gick att konservera”, liksom att man
lagade all mat varje dag av råvaror,43 bakade både
matbröd och vetebröd varje vecka, lappade och
lagade kläder, ändrade och sydde om, virkade och
stickade, stoppade strumpor, reparerade möbler,
cyklar och andra saker. Det här var ett sätt att ta
sig an vardagens bestyr, som Michel de Certeau
kallar ”art of making”, att med de ting, apparater,
verktyg, råvaror som ﬁnns till hands, göra många
saker, och många saker samtidigt, i syfte att få vardagen att praktiskt fungera.44 Det var ett görande
där det var resultatet som räknades.
Vi ser här en praktik som trots att den byggde
på tidigare erfarenheter, knappast kan betraktas
som en följd av ett medvetet fasthållande av traditionella färdigheter och förhållningssätt i sig. Hur
vi inrättar våra dagliga rutiner är sällan eller aldrig
resultat av medvetna ställningstaganden, vare sig
det handlar om att hålla fast vid traditioner eller
att göra sig av med dem, utan styrda av pragmatiska motiv ”här och nu”. Var än vi bor, och hur vi
än bor, är vår spontana och naturliga inställning
till vardagslivets verksamhetsvärld, för att tala med
Alfred Schütz, ”primärt inte ett objekt för vårt tänkande utan ett fält som ska behärskas. Vårt förhållande till den präglas i högsta grad av ett praktiskt
intresse som bottnar i nödvändigheten att uppfylla
våra grundläggande livskrav.”45 Hur detta går till
bestäms av det samhälleliga sammanhang − plats,
tid och social position − som människan beﬁnner
sig i. Här har det handlat om de människor som
ﬂyttade in i nyuppförda ﬂerbostadshus i Kramfors
efter kriget, hur de i sina dagliga sysslor prövade och upptäckte lägenheternas möjligheter och
begränsningar, valde till och valde ifrån, anpassade
sig själva och sina dagliga sysslor till de nya förutsättningarna. ”Att bo modernt” var ingen tvingande
praktik, fastslagen och deﬁnierad på förhand, utan
formad i en dialektik mellan vad som var givet och
vad som gjordes av det givna.
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“A ﬂat of your own, with a bathroom and everything”
Moving in and starting to live in Kramfors’ ﬁrst “modern” multi-family dwelling

By Håkan Berglund-Lake
Summary
Housing was in very short supply all over Sweden
at the end of the Second World War. The post-war
programme of the Social Democrats singled out
the housing shortage as a major social problem and
accordingly made housing a priority policy ﬁeld.
Using a variety of political incentive measures, the
party wanted to get the production of modern
housing under way in all parts of the country,
including areas outside the big cities. This policy
produced tangible results in the form of intensive
production of modern homes, which in one stroke
was to transform the housing conditions of a large
part of the Swedish population. Examples from
Kramfors, an industrial town located in the heart
of Sweden and far away from the metropolitan
regions, are quoted to show how the people for
whom the modern ﬂats were built and intended
organised their lives in the new ﬂats with their possessions and their daily routines, how they coped
with a situation in which they were suddenly confronted by new material conditions which they
had never before experienced. There were great
contrasts compared with their previous homes. In

the new ﬂat they had an electric cooker instead
of a wood stove, a washing machine instead of a
wash tub, a ﬂush toilet instead of a privy, a refuse
chute instead of a rubbish heap, a bath indoors
and a steady indoor temperature every hour of
the day and night. But, the author asks, how revolutionary is this experience allowed to be once
one has moved in? People did not begin their residence by contemplating the ﬂat, by admiring or
being amazed by it, nor by understanding it as
the expression of a new age, but by using it. The
article observes that in their everyday lives people
are above all governed by pragmatic motives and
practical interests concerned with meeting fundamental living requirements of “here and now”.
“Modern living” was not a peremptory practice,
established and deﬁned beforehand, but was fashioned in a dialectic between what was given and
what people made of it. People moved in, tested
and discovered the ﬂat’s potentialities and limitations, thereby adopting new routines, but also
adhering to older habits where justiﬁed by practical considerations, the overall aim being to make
everyday life run more smoothly.
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Eterniten
− material, marknadsföring och mottagande
av Britt-Marie Börjesgård

under det sena 1800-talet och 1900-talets början
utvecklades och lanserades en rad nya byggnadsmaterial och metoder. Ett av dessa nya material är
eternit. Eternitskivorna tillverkades initialt framför
allt i form av takskiffer men även beklädnadsskivor
producerades. Eterniten är ett intressant material
då det har varit ifrågasatt, både när det var nytt och
under senare tid. Reaktionerna har gällt materialets
estetiska uttryck men också dess skadlighet, beroende på innehållet av asbest. De ﬂesta känner nog
igen de förklenande benämningarna torparkex och
fattiglappar på den under 1950-talet introducerade
Sidi-plattan, en rektangulär ofta gråvit fasadskiva
som monterades i fjälltäckning.
Syftet med denna artikel är att dels beskriva
eternitens historia, produktion och tillverkningsmetoder, dels behandla reklam och marknadsföring
och hur materialet bemöttes och kommenterades
bland arkitekter, byggmästare och andra användare
samt om det går att se några attitydförändringar
över tiden. Utställningshallarna på Stockholmsutställningen 1930 var klädda med eternit, innebar
detta något för samtidens syn på eterniten?
För att besvara frågorna har jag använt den svenska eternitindustrins kvarlämnade material, bland
annat i form av reklambroschyrer och liknande.
Därtill har samtida tidskriftsartiklar och klippsamlingar från dagspress använts.

Ett patent från 1900
År 1900 patenterades Eternit, d.v.s. konststen av
asbestcement. Österrikaren Ludvig Hatchek köpte
en eldhärjad asbestvarufabrik och återuppbyggde
den i Vöcklabruck, en liten ort sydväst om Linz.
Fabriken hade tillverkat asbestpapp och asbestpapper, produkter med relativt ringa avsättning.
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Efter ett antal år av fruktlösa försök med att tillverka konstgjorda stenplattor, kom han att prova
cement som bindemedel, vilket visade sig fungera alldeles utmärkt. Eterniten hade uppfunnits.
Patentnamnet tog han av det latinska ordet för
evighet − æternitas.
Det kom snabbt att etableras ett antal asbestcementfabriker även utanför Österrike, exempelvis
i Frankrike, Ungern och Schweiz 1903, i usa 1905
samt i Belgien och Italien 1907.1

Vad är asbest?
Armeringen i den nya konststenen utgjordes av
asbest, ett samlingsnamn på en rad i naturen förekommande ﬁbrösa kristallina silikatmineral.2
Asbest, och asbesthaltiga produkter, har använts
i många sammanhang och under lång tid på grund
av dess olika speciella egenskaper. Den tål hög temperatur, vilket gör den bra ur brandskyddssynpunkt.3
Dess egenskaper att motstå eld var kända redan
under antiken: Plinius berättar (ca 77 e. Kr) om
bordsdukar spunna av asbest som kunde rengöras
genom att glödgas.4 För arkeologer är asbestkeramiken ett känt begrepp. Godset har förmodligen
använts som glödkärl och förekom från yngre
stenålder till järnålder i Nordskandinavien och
Finland. Mängden inblandad asbest varierar från
30−40 procent ända upp till 75−95 procent.5 Det
ﬁnns också teorier om att dessa kärl har använts
vid järnframställning.
Asbesten har god värmeisoleringsförmåga, vilket
är en fördel vad gäller taktäckningsmaterial, det
blir till exempel inte kondens som på ett plåttak.
Asbestﬁbern angrips ej av väder och vind, växter eller insekter, den är också motståndskraftig
mot oljor och fett, alkalier och syror. Material
med asbestinblandning är därför slitstarka och

asbest har även använts i asfalt och vinylplast för
golvbeläggningar. Asbestens friktionsförmåga mattas inte vid långvarig nötning, därav dess användning som bromsband i bilar och tåg. Asbest är
också vävbart, vilket har utnyttjats till skyddskläder
och ﬁltar. Mineralen har positivt laddade ﬁbrer och
låg elektrisk ledningsförmåga; dessa egenskaper
har kommit till användning i elektrisk utrustning.
Fiberformen gör dessutom att den fungerar
utmärkt som armeringsmaterial. Fibern är oerhört
tunn, men har trots detta mycket hög draghållfasthet.
Asbestinblandningen i eternit ﬂerdubblar cementens draghållfasthet. Dess naturligt spretiga ändar
gör att den också har god vidhäftningsförmåga i
cement och betong. Fiberns hållbarhet är också
viktig; materialet mattas mycket långsamt.6

Svenska tillverkare

valt att anlägga en ny cementfabrik i samma stad.)
Fabriken byggdes 1942 och var i drift från årskiftet
1943−1944. Företaget kom att bildas som ett helsvenskt bolag för att England, som under andra
världskrigets slutskede kontrollerade sjöfarten,
krävde att importen av asbest enbart var avsedd
för svenska intressen.
Produktionen var i stort sett densamma som
vid fabriken i Lomma; korrugerade plattor för
tak, skivor och plattor för ut- och invändig beklädnad, ventilationsrör, pelarrör, blomlådor och
annat handformat gods. Från 1950 kom dock den
så kallade Sidi-plattan att bli en specialitet för
Köpingfabriken.9 Tillverkning enligt torrmetoden
(se tillverkningsmetoder nedan) förbjöds 1976,
det förekom dock en viss tillverkning även under
1977. Företaget hade därefter under en period en
viss produktion av glasﬁberbetong.10

Skandinaviska Eternit AB

Aktiebolaget Eternitrör

I Sverige har det funnit tre fabriker som tillverkat eternit, varav Skandinaviska Eternit AB är att
betrakta som ”moderbolaget”. Bolaget bildades
1906 i Malmö och inköpte därefter de svenska,
danska och norska patenten. Skandinaviska Eternit ab var från starten delägt mellan Skånska
Cementaktiebolaget och den danska maskinﬁrman F. L. Smidth & Co i Köpenhamn. Skånska
Cement hade ﬂera skäl att involverar sig i branschen, dels hade företaget tillgång till mark och
övertalig arbetskraft i Lomma, dels består eternit
till nittio procent av cement.
Skånska Cement anlade Sveriges första cementfabrik 1872 i Lomma; bolaget hade redan tidigare
ett tegelbruk på platsen. När cementtillverkningen
lades ned år 1905 aktualiserades frågan att bereda
annan sysselsättning i den mån personalen inte
skulle överföras till den modernare cementfabriken i Limhamn. En eternitfabrik kom då på tal.
Skandinaviska Eternit AB köpte marken av Skånska Cementaktiebolaget. Företaget ﬁck på detta
sätt tillgång till en färdig industritomt med en god
hamn samt anlagda järnvägsspår. Tillverkningen
startade 19077 i den nya fabriken.7 Sjuttio år senare,
1977, lades tillverkningen ned.8

Det tredje bolaget, Aktiebolaget Eternitrör, bildades 19477 med svenska och belgiska ägare. Initialt
importerade företaget rör från Dansk Eternit a/s,
därefter från Belgien och senare även från Tyskland. År 1962 beslutades att uppföra en fabrik i
Varberg. Där fanns sedan 19577 Skånska Cements
bolag Svenska ab Gyproc, som tillverkade gipsplattor. Skandinaviska Eternit hade sedan 1940-talet
importerat och sålt de engelska gipsskivorna på
den svenska marknaden.
Den nya fabriken i Varberg stod färdig i april
1964. Där tillverkades rör för vatten- och avloppsledningar. Efter en tillbyggnad 1968 tillverkades
även prefabricerade värmekulvertar, som användes vid fjärrvärmeanläggningar. Dessa kom sedan
att svara för en stor del av företagets försäljning.11
År 1978 slutade företaget asbeströrtillverkningen.
Begränsat forskningsarbete bedrevs för att utveckla en ﬁbercement med andra ﬁbrer och man sökte
dessutom vidga marknaden genom att erbjuda
pvc-rör. Satsningarna var dock inte tillräckliga och
tillverkningen vid fabriken lades ned 1979.12

Svenska Invarit AB

Den ursprungliga tillverkningsmetoden efter
Ludvig Hatcheks patent är i stort sett densamma
som vid pappersframställning. Den går också

År 1939 fattades beslut om att uppföra en ny eternitfabrik i Köping. (Skånska Cement hade 1938

Eternit tillverkas ungefär
som papper
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under benämningen ”våtmetoden”. Då bearbetas
först asbesten i en kollergång eller stångkvarn
och transporteras därefter till ”holländaren”, där
asbest, cement, vatten och eventuell färg blandas i vissa proportioner till en homogen massa.
I upptagningsmaskinen avvattnas massan på
metalldukscylindrar. Den tunna banan av fuktig
asbestcementmassa överförs på ett ändlöst ﬁltband och vidare till formatvalsen på vilken massan
lindas upp till önskad tjocklek. Efter tillskärning
placeras de mjuka råplattorna mellan formplåtar.
Efter ca 12 timmar är plattorna tillräckligt hårda för
att kunna skiljas från plåtarna och transporteras till
lager för vidare behandling som formattillpassning,
håltagning, och eventuell färgning.

Ny snabb metod från USA
Svenska Invarit (Köpingfabriken) förvärvade år
1953 licens med ensamrätt för Sverige, Norge, Danmark och Finland att tillverka asbestcementplattor
enligt ”torrmetoden”, från Johns-Manville i usa.
Torrmetoden skiljer sig från våtmetoden genom att
man kan få en homogen asbestcement utan direkt
inblandning av vatten.
Massan påföres maskinen i ett jämnt skikt som
glider ut på ett transportband och komprimeras
under perforerade valsar och samtidigt avlägsnas innesluten luft. Därefter passerar massan en
kompressionsvals, varefter vatten påsprutas. Efter
ytterligare komprimering passerar materialet knivar, som skär massabanan i plattor. Dessa mindre
bitar förs vidare ut på ett nytt transportband med
något högre hastighet, så att ett litet mellanrum
uppstår mellan varje platta.
Fördelen med torrmetoden var framförallt att
man därmed kraftigt lyckades minimera torktiden.
Betraktad från ett arbetsmiljöperspektiv var den
dock sämre eftersom det dammade mera.

Produktion och produkter
Skandinaviska Eternit ab hade en relativt låg och
jämn tillverkning från starten 19077 och fram till
1920-talets slut, med en nedgång under första
världskriget beroende på stagnation inom byggbranschen och minskad råvarutillgång.13
1915 tillverkades drygt 2 000 ton eternitskiffer
till ett nettoförsäljningsvärde på nästan 500 000
kronor. Tio år senare låg produktionen på ungefär
22
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ﬁgur 1: Asbesten bearbetas i en kollergång. Bilden från
1920-talet.

samma nivå. Ytterligare tio år senare hade produktionen skjutit fart. Företagets årsproduktion 1935
hade nästan sjudubblats och försäljningsvärdet
femdubblats.14 Den kraftiga tillväxten beror förmodligen på en breddning av sortimentet − från
19277 introducerades den korrugerade plattan −
lanseringen vid Stockholmsutställningen, samt en
allmän expansion inom byggbranschen.
t
tabell
1: Tillverkning av eternit samt antal
anställda i eternittillverkning, perioden 1915−1935
i Sverige.
år
1915
1925
1935

tillverkning

värde

2 208 000 kg
22 500 m2
13 948 000 kg

496 800 kr
470 000 kr
2 420 000 kr

kontorspers. arbetare
4
6
29

30
27
183

källa: Kommerskollegiets industristatistik.

Från åren 1934−35 ökade produktionssiffrorna
lavinartat för att 1939 nå en topp på över 35 000
ton. Under andra världskriget rådde råvarubrist
och siffrorna dalade. Efter kriget kom produktionen åter igång och tillverkningen var i genomsnitt

35−40 000 ton per år. År 1951 kom nästa topp,
med en tillverkning på drygt 58 000 ton. Siffrorna pendlar sedan kring omkring 50−60 000 ton
per år. År 19677 var den lägsta tillverkningen med
drygt 42 000 ton. De absolut högsta produktionssiffrorna hade företaget år 1975, då produktionen
uppgick till 66 431 ton. Året därpå mer än halverades tillverkningen för att sedan upphöra ytterligare
ett år senare. I Köping kom tillverkningen i gång i
större skala från år 1946 med knappt 26 000 ton.
När tillverkningen enligt torrmetoden togs i drift
1955 ökade volymen kraftigt och uppnådde nästan
43 000 ton. Produktionen var som högst 1965 med
ca 55 000 ton, därefter sjönk den successivt.15

Produkter från Lomma och Köping
Från 19077 fram till 19277 tillverkade företaget takskiffer och beklädnadsskivor. De korrugerade
plattorna introducerades 19277 och blev snabbt en
framgång. Under 1930-talet utökades sortimentet
med några specialplattor: emaljerad och graniterad eternit samt glanseternit. Vidare gjordes
ventilationsrör, pelarrör, blomlådor och annat
handformat gods. Under andra världskriget ﬁck
företaget inte fram någon asbest och började tillverka ersättningsplattor med mineraliserad cellulosa som armering. Efter krigets slut återupptogs i
princip samma sortiment som tidigare. Produktionen vid den då nystartade fabriken i Köping var i
stort sett densamma som vid fabriken i Lomma.
Från 50-talet och framåt introducerades ett antal
nya produkter, fasadmaterial och invändiga beklädnadsplattor. Sidi-plattan som lanserades 1950 kom
dock att bli en specialitet för Köpingfabriken. De
traditionella produkterna: korrugerade plattor,
beklädnadsskivor och eternitskiffer var även fortsättningsvis stora varor.

Marknadsföring
Konst- och industriutställningar
I de stora världsutställningarnas efterföljd kom
utställningen som exponering av nya varor att spela
en viktig roll. Utställningarna fungerade som försäljningskanal gentemot grossister och enskilda,
men också som reklam i ﬂera avseenden. Pressen rapporterade, och de eventuella medaljer som
erhölls sporrade och kunde användas i marknads-

föringssyfte. Varuexposéerna var också folkfester
med stora besökssiffror − till detta bidrog säkerligen de nöjesfält och dansbanor som ibland förstärkte arrangemangen. Utställningarna kom att bli
manifestationer för framsteg och tron på den nya
tiden.16
Skandinaviska Eternit ab har i sina arkiv ett antal
diplom från perioden 1907−19377 från olika industri-, slöjd- och konstutställningar. Redan 19077 deltog företaget i en utställning i Lund där de mottog
en silvermedalj för ”införande och tillvärkning av
ett nytt, gott och jämförelsevis billigt taktäckningsämne, benämnt eternit.”177 Utställningen pågick i
knappt fyra månader och hade 240 000 besökare.
En annan utställning som företaget var representerad på, i Arvika 1911 hade 40 000 besökare på
fem veckor.18
I bolagets arkivmaterial ﬁnns också en stor
mängd fotograﬁer av ofta namngivna byggnader,
med tak- eller väggbeklädnad av eternit. Här ﬁnns
många statliga och kommunala byggnadsverk
som regements- och kasernbyggnader, stationshus, kraftstationer, folkskolor och elverk, liksom
fabriksanläggningar, kyrkor, hyreshus och privata
bostäder. Bilderna är monterade i passepartouter
som bär spår av häftstift, vilket tyder på att de har
varit anslagna i någon form.19 De kan mycket väl
ha varit en del av det reklammaterial som företaget
visade på utställningar. Många av bilderna återkommer också i företagets reklambroschyrer.20

Eget reklammaterial
Eterniten var ett helt nytt material då det introducerades på den svenska marknaden. Mycket
av reklammaterialet från tiden är av upplysande
karaktär eftersom det var viktigt för företaget att
förmedla kunskap om eternitens möjligheter och
hur man hanterade materialet för bästa resultat.
Syftet var att slippa kritik baserad på att köparen
hade använt en felaktig monteringsmetod, otillräcklig övertäckning etc.
Företagets reklam- och marknadsföringsmaterial
består generellt av tre olika kategorier: priskuranter,
det vill säga produktförteckningar med priser,
handledningar med detaljerade beskrivningar hur
man exempelvis går tillväga vid takläggning med
eternitskiffer eller korrugerade plattor och slutligen den rena reklamen. I det tidiga marknadsföringsmaterialet dominerar de två förstnämnda
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ﬁgur 2: Takläggning på NK:s verkstäder i Nyköping. Tidigt 1900-tal.
Bilden ur Skandinaviska Eternit AB:s arkiv.

grupperna. Handledningarna innehåller dock
vid sidan om information om handhavandet ofta
också testresultat, utsagor från nöjda användare
och fotograﬁer på uppförda objekt.21

av utlåtande försvinner i reklammaterialet från år
1938, med något enstaka undantag − så sent som
1954 ﬁnns ett uttalande från en gammal välkänd
kund i Åhus (se ﬁg. 3).22

Omdömen från användare
Redan i det tidiga reklammaterialet från 1908 och
närmast framåt ﬁnns utsagor från nöjda kunder.
De framhåller lämpligheten vid svåra klimatförhållande, exempelvis Svenska Turistföreningens
fjällstation i Kebnekaise och Porjus Kraftverk,
eller vid andra svåra påfrestningar, exempelvis
inom industrin. Här ﬁnns välvilliga uttalanden
från Sundsvalls Cellulosa aktiebolag, som uppger
att de har använt materialet som imhuvar över torkmaskiner, medan Vedevågs Bruks nya Aktiebolag
har brukat det till en stor kåpa över en ﬂamugn i
manufaktursmedjan. Kyrkvärdar och ordföranden
i brandstodskommittéer vittnar om materialets förträfﬂighet från brandskyddssynpunkt. Denna typ

Brandhärdigt och underhållsfritt
Eternitens goda brandskyddsegenskaper nämns i
reklammaterialet, men kanske inte i den utsträckning som man skulle kunna tro. Det ﬁnns inget
material som enbart behandlar brandskyddsfrågan,
utan det nämns som ett argument bland andra. En
del fotomaterial, bilder på hus som har räddats
tack vare eternittak, brandtester etc. förekommer.
Det ﬁnns dock en annons bland företagets arkivmaterial som var införd i Stockholmstidningen
1940, med texten ”isolera på vinden mot brand”
− en annons präglad av andra världskriget, mot
himlen avtecknar sig ett bombplan.23
Ett annat argument var att eterniten var underhållsfri. Här ﬁnns några rena reklamfoldrar på
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detta tema. ”Skola taken räcka bara i Eder tid −
eller längre?”, ”Giv framtids värde åt Eder gård”
och ”stormsäkert” är några rubriker från foldrar
producerade på trettiotalet med den innebörden.
I den sistnämnda används fyren på Gotska Sandön
som talande exempel.24
Alla fastighetsägare som målgrupp
I det tidiga marknadsföringsmaterialet ﬁnns, i stort
sett, alla typer av byggnader representerade. De
fastighetsägare man vänder sig till är institutioner, myndigheter, företag och enskilda. Företaget
verkar ha ”alla” som sin målgrupp. Ingen speciell
kundgrupp hade ännu utkristalliserats.
I slutet på 1920-talet introducerades den korrugerade plattan och i marknadsföringen av dessa
plattor nämns återkommande att materialet är
särskilt lämpligt för lantbruksbyggnader och industrier. Det är också den kategori byggnader som är
återgivna i mycket reklammaterial från den tiden

och framåt. I reklam för evakueringstrummorna
− de introducerades i början av 30-talet − är det
dock bilder från ”hyreshusvindar” som används
som illustrationer när sådana förekommer.
På 50-talet kom också nya typer av byggnader in
i marknadsföringen av de korrugerade plattorna.
Plattorna har använts till vissa byggnader i Vällingby centrum, som fasadmaterial på scenhuset till
Malmö stadsteater, på utställningsbyggnaderna på
den stora konstindustriutställningen H55 i Hälsingborg 1955 etc.
De nya fasadbeklädnadsmaterialen marknadsfördes också till nya målgrupper. Sidi-plattan framhölls som speciellt lämpad för småhus och villor:
i ett av reklambladen kan man se den händige
familjefadern i blåbyxor hålla upp en modell av
villan klädd med sidi-plattor för den beundrande
familjen.
De större plattorna och skivorna var framförallt
avsedda för större bostadshus, höghus och kontorsbyggnader av olika slag. Från slutet av 1950-talet
kom en ny sorts reklammaterial. Det är broschyrer
som mera vänder sig till byggherrar, ingenjörer och
arkitekter än till den enskilda lantbrukaren eller villaägaren. I något som framstår som ett försök att
möta betongelementen, presenterade företaget en
ytterväggskonstruktion för ﬂerbostadshus, bestående av en träregelkonstruktion med eternit som
utvändig och gipsskiva som invändig beklädnad.
Sjuttiotalets nya produkter, riktades också de i
hög grad till villaägare, där stugpanelen ”bygg-själv”
är det tydligaste exemplet.25
Svenska Invarits marknadsföring
Företaget i Köping har en delvis egen proﬁl i sitt
marknadsföringsmaterial, men beståndsdelarna är
i mycket de samma: prislistor, handledningar samt
reklam. Delar av materialet som handlednings- och
täckningsanvisningarna är helt identiska med sysﬁgur 33: Byggmästare O. Jacobsson på trappan till sin
villa i Åhus är en av de kunder som har förekommit över
lång tid i Skandinaviska Eternits marknadsföringsmaterial. I november 1954 skriver han: ”På begäran intygar
undertecknad, som sedan år 19077 har använt asbestcementprodukter av märket eternit till såväl tak,
som utvändig väggbeklädnad å mångfaldiga byggnadsarbeten, att eternit
eternit-materialet bibehållit sin goda kvalitet och varken spruckit eller vittrats. Bl.a. kan framhållas
täckningsarbeten med eternit
eternit-plattor å egen villa och
verkstadsbyggnad, utförd år 1907,
77, vilka plattor varit
absolut underhållsfria och fortfarande äro prima.”
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terbolagets, med några få layoutmässiga skillnader. Företaget använder till exempel exakt samma
produktfotograﬁer som Skandinaviska Eternit ab i
sina produktkataloger avseende pelarrör och blomlådor.26
Från 1955 har företagen gemensamt reklammaterial. Under ﬂera år hade man också ett gemensamt försäljningsbolag, Eternit Försäljnings ab.

Svenska cementföreningen
År 1926 bildade de svenska cementproducenterna
en gemensam reklambyrå enligt amerikansk förebild. Föreningen arbetade med upplysning och
propaganda för cement och betong i olika former
och för olika ändamål. De gav bland annat ut
handledningar och ritningar för olika användningsområden inom lantbruket.
Skandinaviska Eternit ab var inte medlem i föreningen, men förhållandet mellan företaget och
föreningen verkar ha varit gott. 1928 skrev Viktor
Bährner, som var direktör för Svenska cementföreningen i över 30 år, en längre artikel om eternit
i Byggmästaren. Skandinaviska Eternit ab använde också cementföreningens egna kvalitetsmärke
”cement med blå rand” i annonser och visst reklammaterial. Det är dock ingen av Svenska cementföreningens informationsskrifter som behandlar
eterniten mera ingående. I foldern ”Vad man bör
tänka på innan den nya ladugården uppföres” från
1946 beskrivs eterniten, under rubriken yttertak, i
starkt positiva ordalag.
[…] Att här diskutera alla olika taktäckningsmetoder skulle
föra väl långt, varför vi nöjer oss med att framhålla, att den
svenska eterniten år från år vunnit ökad efterfrågan tack
vare sin stora beständighet, hållbarhet och brandsäkerhet.
Då dessutom eterniten är fullständigt underhållsfri och
minskar risken för kondensation samt genom sin lätthet
endast erfordrar ett undertak av klena dimensioner, står
materialet främst bland taktäckningsmaterial.27

Föreningen gav i början av trettiotalet ut en publikation om cementtakpannor och hade troligen
medlemmar som producerade dessa. Man skulle
här kunna misstänka en eventuell intressekonﬂikt,
men cementpannornas tyngd gjorde att de inte
var särskilt lämpliga för just ladugårdstak. Därför
kunde cementföreningen kanske tillåta sig att framhålla eterniten som det främsta taktäckningsmaterialet för detta ändamål.
26
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Synen på ett nytt material
Hur bemöttes det nya takmaterialet, i press, bland
arkitekter och kritiker? I genomgånget material28
ﬁnns två helt olika hållningar, dels de som är
mycket positiva till det nya materialet och dess
goda egenskaper och höga testvärden vad gäller
till exempel brandhärdighet, vattentäthet etc., dels
de skribenter som är mycket kritiska till materialet
av estetiska skäl.
I tidningen Byggmästaren ﬁnns fyra mindre
artiklar och notiser från perioden 1908−1911. En av
dessa redogör för just tester av materialet, de andra
uppehåller sig kring eternitens utseende och arkitektoniska uttryck. I en av artiklarna refereras ett
dekret från ståthållarämbetet i Tyrolen där man
förbjuder användning av eternit på konsthistoriskt
viktiga byggnader. I ett efterföljande nummer
publiceras ett klargörande att ståthållarämbetet
inte generellt har något emot eterniten utan att
förbudet enbart avser äldre historiskt viktiga byggnader. Den fjärde artikeln gäller kyrkan i Båstad
och en befallning från Kungl Maj:t att den lagda
eterniten ska avlägsnas ”och spåntak eller tak af
gammalt bepröfvadt samt gediget material skall å
kyrkan anbringas.”29
I dagspressen är man mera positivt inställd.
Svenska Dagbladet hade i samband med 1909 års
konstindustriutställning i Stockholm en stor artikel
som beskriver eterniten och alla dess förtjänster:
”den är lätt, stark, elastisk, hållbar, eldsäker, absolut vattentät, isolerande, jämförelsevis billig och
erfordrar varken bestrykning eller underhåll.”30
Artikelförfattaren tar också upp de estetiska
aspekterna:
[…] I estetiskt avseende har emellertid invändningar gjorts
mot eterniten. Det är sant, att den icke har samma luster
som naturskiffer och icke erbjuder lika stora dekorativa
möjligheter som exempelvis det moderna glaserade teglet.
Då undertecknad först såg eterniten utställd (det var i Lund
1907), föreföll det mig som om materialet var af ringa arkitektonisk verkan. Men det var, som jag sedan kom underfund med, mer utställningspaviljonens fel än eternitens.
Taktäckningen var nämligen där utförd i ﬂera färger och
mönster på en mängd små brutna ytor (detta förmodligen
för att koncentreradt visa dess olika användningssätt) och
det hela verkade plottrigt och ledsamt. Jag har sedan varit
i tillfälle att se byggnader med stora lugna takytor täckta
med detta material och intrycket blef ett helt annat. Det
ligger en behaglig, harmonisk ton öfver dessa eternit-tak
och mönstret, vare sig det är vanlig fransk täckning eller
mer pretentiös stil med fjäll eller dylikt, framträder enkelt
och nobelt. Man bör dock undvika färgsammansättningar;

de helgrå taken äro i mitt tycke vackrast. Med tiden får de
oftast en skiftning, som minner om naturskifferns och ger
ytan lif och luster. Ur estetisk synpunkt bör man således inte
ha något att anmärka mot eterniten, förutsatt att den användes rätt. Men detta villkor gäller ju hvarje material, äfven
teglet. Som numera ofta missbrukas på ett sätt, som icke
vittnar om godt arkitektförstånd. Båda materialen har sina
förutsättningar och sin begränsning. Det beror väsentligen
på husets karaktär, hvilket som bör ha företräde. [...] 31

Denne skribent intar en ovanligt balanserad hållning till materialet, vilket man kanske inte kan säga
om konst- och arkitekturkritikern August Brunius
i Hus och hem från 1912. Boken är ett personligt
debattinlägg som enligt honom ska ses som en
översikt och en kritisk granskning av idéer, strävanden och faktiska resultat och inte som en teknisk
rådgivare för husbyggare.32
Takbeklädnaden är ett intressant och kninkigt kapitel i det
svenska landthusets historia. Det ﬁnns äfven här rätt många
material och former att välja på, äfven om man undantar
de af brandstodsbolagen ogillade men vackra spån- och
halmtaken.
[...] Moderna påfund såsom den fula eterniten – fulare
än den svartmålade plåten − kunna tryggt lämnas åsido, då
deras möjliga praktiska företräden aldrig kunna uppväga
deras estetiska brister. Det är emellertid obestridigt, att
eterniten tränger fram öfverallt, och man har hos oss med
knapp nöd afvärjt dess attentat mot gamla vördnadsvärda
kyrkor. På resor i Södern, Sydtyskland och Italien, ser man
med beklämning dess ilsket glänsande ytor, närmast jämförliga med den hos oss nästan alltid öfvermålade galvaniserade plåten, på sina ställen ersätta de härliga gamla
tegeltaken med deras af århundradens sol alstrande färg af
mörka drufvor. Dess praktiska företräden har jag trots all
reklam vågat beteckna som ’möjliga’, då ju ett taktäckningsämnes alla sidor, goda och dåliga, först kunna grundligt
afgöras efter årtiondens erfarenhet.33

I många av de negativa artiklarna används en hätsk
ton, vilket dock verkar ha varit den tidens sätt att
debattera. Inte bara i frågan om eternit är debattläget högt, utan detta gäller i stort sett all arkitektur- och byggnadsdiskussion. Författarna använder
ofta laddade ord. I exempelvis de under 1910- och
20-talen publicerade typritningarna för bland
annat familjehus och lantmannabyggnader kunde
ambitionen beskrivas enligt följande: att ”bryta ned
den rådande smakförbistringen och väcka sinnet
för goda proportioner, för enkelhet och reda.”34
Åsikten att eternit var ful, verkar dock ha varit
relativt förhärskande. Så sent som 1928 kommenterar V. Bährner35 i sin artikel i Byggmästaren om
asbestcementvarufabrikation och plattornas estetiska brister.

En sak, som varit mycket omdiskuterad beträffande asbestcement-plattors lämplighet till takbeläggning, är plattornas
monotona färg och döda utseende. Det kan icke bortresoneras, att denna kritik varit fullt berättigad, helst då man
betänker, att fall förekommit, där byggherren belagt sitt tak
med olikfärgade plattor i mer eller mindre konstiga mönster. Denna kritik beträffande färgen, vilket varit en mycket
allvarlig sak för vederbörande fabrikanter, har emellertid
resulterat i att man efter årslånga experiment lyckats få
fram en varaktig djup rödbrun och något varierande färgton, vilka förläna taket en diskret och behaglig färgton.36

Eternit på Stockholmsutställningen
Stockholmsutställningen 1930 brukar betraktas
som funktionalismens stora genombrott i Sverige.
Gunnar Asplund var utställningsarkitekt och hade
det övergripande ansvaret för den arkitektoniska
utformningen av området och ﬂertalet av utställningshallarna. Trots att intentionen med utställningshallarna var att framförallt exponera de
utställda föremålen på ett positivt sätt, blev det
byggnaderna som kom att diskuteras och som dessutom har gett genklang till eftervärlden.
Gunnar Asplund beskriver själv i ett nummer
av Byggmästaren förutsättningarna för och val av
utformning och material. ”Stockholmsutställningens hallbyggnader ha fått nöja sig med att vara
den tillfälliga ramen kring utställningsföremålen,
som det varit avsikten att få pointerade framför
byggnadernas arkitektur.”37
Eternit och glas var de stora fasadmaterialen på
utställningen. Skandinaviska Eternit AB levererade,
enligt företagets marknadsföringsmaterial, 60 000
−65 000 kvm beklädnadsplattor till utställningen.
Asplund beskriver valet av fasadmaterial enligt följande:
Frågan om fasadbeklädnaden av utställningshallarna är
icke lätt att lösa. Den förr alltid använda gipsspacklingen
på duk liksom vanlig putsning ansågos icke lämpliga, dels
därför att de icke ge byggnaderna en karaktär, som stämmer med deras tillfälliga art och deras primitiva utbildning,
dels och framför allt därför att gipsspackling eller putsning icke kunde företagas vid vilken årstid som helst. Ur
tidssynpunkt var det tvärtom nödvändigt att använda ett
fasadmaterial, som kunde spikas upp t.o.m. mitt i vintern.
Efter diverse prov med sådana material, som kunde godkännas av brandmyndigheterna, valdes eternit, ett material
som visat sig lämpligt, då det icke i avsevärd mån krymper,
sväller eller bucklar sig och då det är lätt att såga och går
att böja (med icke för liten radie). Eterniten uppsattes utan
någon tätning av fogarne annat än vid horisontala utsprång.
Såsom man räknat med har vatten vid slagregn trängt in
genom fogarna på några speciella ställen, där tätning därför
sedermera fått göras − sådant tillhör de risker, man i förbilligande syfte måste ta för dessa tillfälliga byggnader.
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Det är en stor svårighet med eterniten att ﬁnna ett
hållbart färgmaterial att måla den med, cementen i materialet ”äter upp” färgen. Man krävde av färgen att den
skulle vara beständig på eterniten, icke smeta samt täcka
med en strykning. Varken olje- eller vanlig slamfärg duger.
Den tyska ”Keim”-färgen går bra och är också använd på
några byggnader. Efter mycket experimenterande ﬁck man
emellertid fram en sorts svenska slamfärg som relativt väl
uppfyller kraven, men vars bindemedel är leverantörens
hemlighet.38

Utställningskommissarie Gregor Paulsson har i
sin redogörelse över utställningen, som han skrev
1937, inte gjort någon egen kommentar av fasadbeklädnaden utan han har enbart fogat in Asplunds
text, som är citerad ovan.39
Utställningen blev mycket omskriven i samtida
press. Diskussionen kom till stor del att handla om
arkitekturens uttryck − för eller emot funktionalismen. Däremot är det svårt att hitta pressklipp som
mera ingående behandlar materialvalet i byggnaderna. Glaset och glasfasaderna omnämns för att
beskriva byggnaderna karaktär, eterniten däremot
behandlas mer blygsamt.40
När den behandlas så är det ofta lite i förbifarten:
[...] solen skiner på de knoppande trädkronorna på Djurgården, på utställningens grå eternitmassor*, som snart ska
bestrykas med gladare färger, [...]
...just idag tycker jag mig ﬁnna ett gott järtecken på att allt
blir färdigt, glatt och ljuvligt till öppningsdagen; jag upptäckte nämligen den söta fru Zoia Kilbom i välsittande overalls och högklackade lackskor uppﬂugen på en ställning i
färd med att med sitt kolstift på den grå eterniten* skissera upp konturerna av glada mockanjutande utställningsbesökare (fru K. arbetar på att dekorera ett förnämligare
kaffehus) [...]

eller med en generellt negativ uppfattning om eternitens estetiska brister:
Åtminstone i sitt nuvarande, ofärdiga tillstånd verkar hallarnas arkitektur icke sällan en smula torr. Det kan emellertid
förändras, när den slutliga färgen upphäver den tråkiga
materialkaraktären i de omålade eternitskivorna, och det
är därför rättvisast att spara sitt omdöme [...]

När samme skribent några rader längre ned i artikeln beskriver glas- och järnkonstruktionerna i huvudrestaurangens byggnad är han närmast lyrisk.
[...] Här är utställningens stora grepp, här har det nya
formspråket och det nya materialet icke ålagt arkitektens
ingivelse några hämningar utan tvärtom befriat den. I glas
och järn har han här skapat en strålande festlig byggnad av
en helt ny monumentalitet [...]41
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Det ﬁnns dock några artiklar där man mera fokuserar på byggnadsmaterialen. I Sydsvenska Dagbladet Snällposten beskrivs utställningen och de
byggnadsmaterial som har använts.
Järn, glas och betong äro de tre huvudmaterial som man
säga pläga vara karaktäristiska för den nya arkitekturriktning, vilken i dagligt tal kallas funktionalism... Eterniten
breder sig så att säga över det hela [...] Betongen representeras som sagt på Stockholmsutställningen av eternit. De
plana ytor som så lätt åstadkoms med eternitplattorna, ge ju
också en illusion av väldiga betongmurar. Att just eterniten
blev det genomgående väggbeklädnadsmaterialet beror för
övrigt på dess eldhärdighet [...]42

Tidningen Byggmästaren har i arkitektupplagans
utställningsnummer en saklig genomgång av de
nya byggmaterialen, där bland annat eterniten
beskrivs.43 I den allmänna delen av Byggmästaren
ﬁnns dessutom en artikel om cementvaror och
betong på utställningen, det är en positiv beskrivande artikel om dessa material. Den är författad
av signaturen F. W., vem detta är framgår tyvärr
inte. Skribenten konstaterar att cementbetongen är
funktionalismens byggnadsmaterial framför andra
och refererar då till de 60 000 kvm eternit som
har använts. Han passar dessutom på att beskriva
hur materialet är uppbyggt, att det går att få i olika
storlekar och tjocklekar samt att den korrugerade
eterniten är ett billigt, starkt och lätt taktäckningsmaterial. (Fast man ser inte mycket av den på
Stockholmsutställningen.)44
I nästa nummer av samma tidning skriver
civilingenjör Knut Theling om byggnadskonstruktionerna på utställningen; han är inte lika positivt
inställd till eterniten. Hans kritik gäller framförallt
tekniska problem med vatteninträngning mellan
fogar. Det är dock inte bara eterniten som får kritik, han är också mycket negativ till infästningen av
fönsterglasen som också är otät.45 Problemen med
vattengenomträngningen kommenterar Asplund i
sin beskrivning av utställningshallarna, vilket förmodligen kan ses som ett svar på Thelings kritik.
Han tar udden av den genom att mena att det
var en risk man hade kalkylerat med för att hålla
kostnaderna nere.46
En av utställningsvillorna, villa nr 48, ritad av
Hakon Ahlberg, har både tak och väggbeklädnad
av eternit. Den omskrivs ofta i mycket positiva
ordalag vad gäller planlösningar och gestaltning.
Fasad- och takmaterial kommenteras inte.

Skandinaviska Eternit och utställningen
Hur utnyttjade då Skandinaviska Eternit den gratisreklam som utställningens stora användning av
eterniten ändå innebar? Bland egenproducerat
reklammaterialet ﬁnns två olika foldrar med samma
rubrik: ”Bästa skydd för stora värden − eternit.”
Dessa framhåller framförallt brandhärdigheten.47
Däremot har företaget, i jämförelse med andra
materialleverantörer till utställningen, få annonser
i tidningen Byggmästaren under året. Icopal, som
tillverkade den takpapp som användes på utställningsbyggnaderna, har tolv annonser där under
1930, att jämföras med två införda annonser för
eterniten. Masonite som är ett annat av de nya
beklädnadsmaterialen har tjugo annonser i Byggmästaren under samma tid.
Varför denna återhållsamhet? Har den tidigare
negativa synen på eternit fått företaget att lämna
de mera prestigefyllda byggnaderna? Prioriterade
Skandinaviska Eternit numera andra målgrupper
framför arkitekterna och byggmästarna? Mycket
av företagets reklammaterial från denna tid talar
om industri- och lantbruksbyggnader, vilket säkert
speglar försäljningssiffrorna − de relativt nylanserade korrugerade takplattorna blev snabbt en
storsäljare.

[...] Och har alla plötsligt gripits av bacillskräck, eftersom
slät plywood och blank oljefärg stå så högt i kurs? [..].50

Den svenska funktionalismens manifest Acceptera
som utkom 1931 med bland andra Gunnar Asplund
och Gregor Paulsson som upphovsmän, är i stora
stycken en appell för framtiden. Den skulle byggas
av nya material och tekniker och med nya moderna
värderingar som grund.51 De släta ytorna blev en
trend som ﬁck stort genomslag över hela landet,
från 1930-talet och vidare in på 1950- och 60-talen.
Och om man inte byggde nytt blev skivmaterialen
ett sätt att uppnå den släta moderna och lättskötta
ytan. Bondgårdarnas spegeldörrar kläddes med
masonite och äldre bostadshus med träpanel med
sidi-plattor. Det blev en allmän acceptans av dessa
material som även kom eterniten till del.

Eterniten i lantmannabyggnader
Inom lantbruket skedde en kraftig strukturomvandling från 1900-talets början och framåt. 1800talets ladugårdar var oftast små, med växande
ﬁgur 4: Vid Stockholmsutställningen 1930 kläs ﬂertalet utställningsbyggnader med eternit. En annons från
tiden.

Funktionalismen och de släta
ytornas betydelse
Även om det är svårt att hitta formuleringar i pressen i samband med Stockholmsutställningen 1930
som lovordar eterniten, går det inte att förneka
utställningens betydelse. Utställningen innebar ett
genombrott för modernismen och med den följde
en generellt positiv inställning till det nya. Gregor
Paulsson skriver 1928 inför utställningen; ”Vad det
här gäller är att skapa nya former lämpade för den
tid och det nya liv, som leves nu, att göra sig fri
från den stilestetik som passade en gången tid. Förr
började man bygga ett hus utifrån, med stilen, nu
börjar man inifrån, från vad man behöver där...”48
Det funktionalistiska formspråket betonar de
stora, släta ytorna. Detta ﬁck betydelse för skivmaterialen. Tendensen uppmärksammades av ﬂera
skribenter vid Stockholmsutställningen:
[...] Framförallt strävar man efter att ersätta de gamla snickerikonstruktionerna med hela skivor. Man använder olika
slag av ”boards” plywood, masonite etc, liksom även till
väggbeklädnad dörrar och luckor [...]49
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besättningar och maskinernas intåg blev fähusen
för trånga. Många lantbrukare valde därför att
bygga nya ladugårdar. Eterniten, och då framförallt de korrugerade plattorna som introducerades
1927, är ett av de nya material som kom till stor
användning.
Hur framställdes eterniten i litteratur om lantmannabyggnader riktad till lantbrukare och agronomer? Graméns klassiska handbok för lantbyggnadskonst utkom redan 1916 och vid den tiden
fanns endast den till formatet mindre eternitskiffern att tillgå. Materialet beskrivs som ”ett gott
taktäckningsmaterial, och tak härav bliva varaktiga
och behöva intet underhåll. Eterniten är dock jämförelsevis dyr, varför den icke användes i någon
större utsträckning.”52 Gramén behandlar ej särskilt
brandrisk och brandskydd, traktorn var ännu inte
allmän och olika maskinella driftsanordningar var
ej vanliga.
År 1932 gav Samfundet För Hembygdsvård
ut Ritningar till lantmannabyggnader. Boken
innehåller typritningar över 16 gårdar i olika storlekar och med olika geograﬁska förutsättningar.
Materialbeskrivningen är sparsam och som takmaterial föreslås genomgående tegel och ibland
eventuellt spån. De enda nya byggnadsmaterial
som rekommenderas är betong och cementsten
(för överputsning).53 Detta är i och för sig inte förvånande då det ingick i hembygdsrörelsens tradition att inta en smakkonser vativ hållning.54
I lantbruksböcker från 1940-talet konstateras att
”korrugerade plattor av asbestcement ha blivit det
dominerande materialet för i första hand större
ekonomibyggnader”.55

Arkitektritade byggnader
Från det tidiga 1900-talet ﬁnns många exempel
på representativa byggnader där eternit har nyttjats som taktäckningsmaterial. Det är stationsoch regementsbyggnader, vattenverk och skolhus,
byggnader som representerar det moderna Sverige.
Längre fram i tiden blir de arkitektritade ”prestigebyggnaderna” där eternit nyttjats färre. Och där

ﬁgur 5: Den korrugerade plattan introducerades 1927
och kom att bli ett populärt taktäckningsmaterial på
framför allt ladugårdar och andra ekonomibyggnader.
Här reklammaterial från 1960-talet.
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den förekommer diskuteras sällan materialvalet. I
Byggmästaren beskrivs de uppförda byggnaderna
oftast av den anlitade arkitekten, vilket gör att byggnader och materialval egentligen inte utsätts för
någon kritisk granskning. Överhuvudtaget verkar
diskussionen om olika byggnadsmaterial och deras
olika uttryck ha varit sparsam.
Vid Stockholmsutställningen uppfördes inga
permanenta byggnader. Det gör att det är svårt
att se om eterniten var ett medvetet val, ett ställningstagande för eterniten som material, eller om
man hade valt eterniten som ett bra och billig
ersättningsmaterial för till exempel betong. I Asplunds tidigare citerade beskrivning av utställningshallarna, betonar han just den tillfälliga karaktären
som en viktig utgångspunkt: byggnaderna ﬁck helt
enkelt inte se för permanenta ut.
År 1936 stod maskinhallen till det nya Tekniska
museet i Stockholm klar. Hallen är invändigt klädd
med eternit (en interiör som för övrigt är intakt).
Skandinaviska Eternit ab har med fotograﬁer på
byggnaden i sitt reklammaterial, men inte heller
den kommenteras i tidningen Byggmästaren.
Malmö stadsteater uppfördes under 1940-talet
med Sigurd Lewerentz, Erik Lallerstedt och David
Helldén som arkitekter. Teaterns scenhus var
ursprungligen putsat, men putsen ersattes 1970

Manner, som arbetade med Lewerentz på 1970talet.58 Hon är dock tämligen vag i sin minnesbild
av det hela när jag försöker få uppgifterna bekräftade.59
I Vällingby centrum utanför Stockholm, som
stod färdigt 1956, kom eterniten till ﬂitig användning, både som fasadbeklädnad och innertak i
tunnelbanestationen och i den anslutande kontorsvåningen. Byggnaden presenterades i Byggmästaren samma år och i artikeln angavs i stort sett på
vilka ytor materialet hade monterats och hur, men
utan att värdera materialet som sådant.60 Många av
de nya stora hyreshusen som uppfördes i förortsområdena till Göteborg, Malmö och en rad andra
städer under 1950- och 60-talen har olika former av
eternit som fasadbeklädnad. Denna typ av bostadshus och -områden är dock i stora stycken anonyma
och är inte av den dignitet att de refereras i den
samtida arkitekturpressen.

Fattiglappar och torparkex

ﬁgur 6: Sidi-plattan, en liten fasadplatta med svagt randigt ytskikt, fanns som mest i sju färger, de första åren
dock enbart i vitt. Sidi-plattan tillverkades vid Svenska
Internit AB i Köping från 1950. Här ett reklammaterial
från 1960-talet.

med vita korrugerade eternitplattor. Scenhusets
baksida bekläddes med vita korrugerade plattor
redan på 50-talet.56 Arkitekternas ursprungliga
intention ska dock ha varit att använda eternitskivor, vilket ska framgå av bygglovsritningarna som
ﬁnns på stadsbyggnadskontoret i Malmö. Anledningen till att de inte monterades var dels materialbrist beroende på kriget, dels att politikerna
i Malmö trodde att byggnaden skulle förfulas.
Vid hanteringen av bygglovsärendet inför eternitbeklädningen 1970, kontaktades arkitekterna för
samtycke. Både David Helldén och Sigurd Lewerentz tillstyrkte förslaget. Särskilt Lewerentz lär ha
varit mycket positiv till att fasaden iordningställdes enligt de ursprungliga tankarna.577 Lewerentz
hade dessutom, enligt en tidningsartikel från 1996,
tänkt sig att eterniten efter hand skulle täckas av
grön mossa. Som källa uppges en kvinna, Mariana

Det som främst har kommit att prägla många
svenskars bild i senare tid av eternit är Sidi-plattan. Fasadplattan kom ofta att användas som
ersättningsmaterial för tidigare träpanel. Men
det ﬁnns även bostadsområden som är ritade för
en ursprunglig beklädnad med Sidi-plattor. Flera
radhusområden i Hässelby Gård, Vällingby och
Skarpnäcks Gård är exempel på detta.
Plattan introducerades 1950 och fanns först
enbart i vitt; från 1954 tillverkades den i ett antal
färger. Under perioden 1950−1976 producerades
över 360 000 ton sidi-plattor. Enligt företaget Invarits uppgifter vägde täckmaterialet för en kvm cirka
8,8 kg. De tillverkade plattorna täckte alltså som
mest drygt 41 000 000 m2 väggyta. Den absoluta
produktionstoppen inföll 1965. Då tillverkades
över 24 500 ton, därefter minskade tillverkningen
från 19677 (ca 19 500 ton) till att vara nere runt
11 000 ton 1970, några år senare var produktionen
halverad.
Sidi-plattorna har i folkmun benämnts som fattiglappar, tattar- eller torparkex, vilket antyder att
de inte hade speciellt hög status. Frågan är när i
tiden de här förklenande namnen började nyttjas.
Man kan anta att det är ganska sena företeelser,
när materialets popularitet allmänt var i avtagande.
Att nästa generation nedvärderar närmast tidigare
generations trender är ju ett känt faktum.
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90-talets nostalgivåg
Under 1990-talet börjar det dyka upp artiklar i dagspressen som tar eterniten i försvar och sätter in
den som en del av 1900-talets historia tillsammans
med funktionalismen, folkhemmets uppbyggnad
och femtiotalets framtidstro.61
Smaka på ordet eternit. Vad tänker du på? 1950-talet?
En nedlagd bensinmack. Smutsgrå fasader? Eller asbest?
Länge, länge, har vi tyckt att hus med eternitplattor är
fula. jättefula! Men titta en gång till. En regnvädersdag
skimrar gråstrimmiga eternitplattor likt ﬂyende åskvädersmoln. Solstrålar mot sandfärgad eternit känns som en het
sommardag. Då är eterniten vacker. Jättevacker.62

Antikvariska synpunkter
Historien har gått varvet runt. Tillräckligt lång tid
har förﬂutit för att ge materialet ett egenvärde −
det har blivit en del av vår kulturhistoria. Eterniten, oavsett om den sitter på väggar eller tak, har
åldrats. Den förr så kritiserade döda ytan har fått
patina och värnas nu av antikvarier.
I informationsmaterial från landsantikvarien i
Malmöhus län avseende skånelängans traditionella
utformning skriver man under rubriken takmaterial följande ”Riv inte bort ett gammalt eternittak.
Det är lätt och åldras vackert. Idag ﬁnns eternit i
nytillverkning utan asbest.”63
Stadsmuseet i Stockholm har också aktualiserat
frågan i samband med renoveringen av Vällingby
centrum. Britt Wisth som är byggnadsantikvarie
vid museet menar att eterniten bara är ett av alla
modernismens nya material som vi måste lära oss
att hantera antikvariskt. Det är viktigt att behålla
sansen och inte renovera bort en hel epoks särdrag.64
Det som dock komplicerar frågan är att det inte
enbart är en fråga om bevarande och bevarandesyn utan framför allt en arbetsmiljöfråga. Eternit
är ett material som sedan 1970-talet är belagt med
särskilda restriktioner i förhållande till miljö- och
arbetarskydd.

Skaderapporterna kommer
Varför förbjöds asbestprodukter? Många av
asbestens i tekniska sammanhang goda egenskaper
beror på att ﬁbern är lång och samtidigt mycket
tunn, samt dess spretiga ändar, men det är också
dessa egenskaper som gör asbesten skadlig. De
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partiklar som frigörs vid bearbetning av mineralen
i obunden form utgör mikroskopiskt små ﬁbrer
som följer med inandningsluften och kan skada
lungorna − speciellt om luftvägarnas egna skyddssystem redan är försvagade på grund av till exempel
rökning.
I medicinska kretsar har asbestens hälsovådliga effekter varit kända sedan länge. Asbestosen,
asbestdammlungan, beskrevs redan 19077 i Storbritannien. En rapport om lungcancer hos personer
med asbestos publicerades i engelska medicinska
tidskrifter omkring 1930, och ett samband mellan
asbestexponering och lungcancer visades vetenskapligt 1955 i England.65
Den allmänna debatten i Sverige kom igång på
1970-talet. Dels motionerade den vänsterpartistiske
riksdagsmannen och socialmedicinaren John Takman i frågan, dels agerade Anders Englund, som
var chefsläkare på Bygghälsan och medicinsk rådgivare för lo. Deras engagemang, remissomgången
av motionen, samt dödsfall i lungcancer vid lokomotivverkstaden Nohab i Trollhättan, ledde till
en intensiv debatt i byggbranschen.66 Debatten
kom att föras, inte bara mellan arbetsgivare och
arbetstagare, utan också mellan konsument och
producent, vilket gjorde att trycket på producenterna blev hårdare än i den traditionella arbetsgivar/arbetstagarsituationen, där arbetstagaren kan
ha en förmåga att rationalisera bort riskerna med
rädsla att förlora arbetet.67
Idag, 30 år efter att i stort sett all hantering av
asbest förbjöds i Sverige är det framförallt mesoteliom, lungsäckscancer, som uppmärksammats i
yrkesskadesammanhang. För att utveckla denna
behöver exponeringen inte ha varit lika kraftig som
vid andra asbestbetingade cancerformer. Sjukdomen har ökat och förväntas inte avklinga förrän
omkring 2010 eftersom den inte uppträder förrän 25−45 år efter exponeringen. Under 1990- och
början av 2000-talet har registrerats i snitt drygt
cirka 100 fall per år bland män.68 För att utveckla
asbestos krävs betydligt högre exponering. Sådan
exponering har inte varit vanlig i Sverige. De yrkesgrupper som främst har drabbats är isolerare, samt
industriarbetare som tillverkat asbestprodukter.69
All asbest som har importerats har givetvis
inte använts till att tillverka eternit. Asbestförbrukningen inom dessa industrier var dock hög, år
1974
7 exempelvis importerades totalt cirka 19 000
74

ton asbest,70 varav förbrukningen i Lomma och
Köping var drygt 10 000 ton. Inom asbestcementindustrin användes framförallt krysotil (vit asbest);
mindre mängder krokidolit (blå asbest) har dock
använts i inblandningar under 50- och 60-talen.71
(Det var användningen av den blåa asbesten som
förbjöds 1976.) Man kan dock inte dra för snabba
slutsatser av dessa siffror, en rad andra faktorer
som tid, luftväxling, intensitet etc. har också betydelse för riskerna.

Efter förbudet
Efter larmrapporterna i mitten på 1970-talet blev
eterniten ett omöjligt material. Den svenska tillverkningen upphörde. I Danmark och Finland satsade företagen på produktutveckling och tillverkar
fortfarande byggnadsmaterial med liknande egenskaper och utseende som eterniten.
Vad var det som gjorde att de svenska företagen
valde att lägga ned medan andra valde produktutveckling? Euroc-koncernen (som moderbolaget
Cementa, före detta Skånska Cement, kom att
heta från 1973) var under 1960-talet och början
av 1970-talet mycket stor inom byggnadsmaterialsektorn. I samband med den drastiskt minskade
byggnadsverksamheten i början av 1970-talet
genomfördes omfattande omstruktureringar och
nedläggningar. Företaget strävade också efter
att bli mindre beroende av byggkonjunkturerna
i Sverige.72 Utvecklingsarbete bedrevs emellertid
för att få fram en lämplig ersättning för asbesten.
Den intressantaste utvecklingslinjen var, åtminstone från 1973, glasﬁber. Arbetena härmed, som
sedermera resulterade i den så kallade Siroc-produkten med användning till exempel i sockelelement, var dock ej så långt framskridna våren 1976,
när förbudet mot att använda eternitprodukter i
nyinstallationer infördes med kort varsel. Eternitindustrin i Danmark och Finland gavs en helt
annan omställningsfrist. Möjligen kan de problem
och svårigheter som följde med de cellulosabaserade ersättningsprodukterna under andra världskriget ha medverkat till att man i Sverige ej i första
hand satsade på cellulosaﬁbrer som ersättningsmaterial.73
Eterniten har funnit i Sverige i snart 100 år. Relativt snart kom eternitskiffern att nyttjas på representativa byggnader: järnvägstationer, regementen

och industrier. De inledningsvis kritiska rösterna
gällde dess brist på estetiska värden. En syn som
även till viss del kom till uttryck i samband med
Stockholmsutställningen då ﬂertalet utställningshallar var klädda med eternit. Så småningom kom
sedan eterniten att accepteras även bland arkitekter
och en ”smakelit”. Delvis kanske beroende på att
eterniten då hade erövrat en tydligare nisch bland
de enklare byggnaderna, framför allt som takmaterial på lantbruksbyggnader och industrier. Under
1950-talet blev eterniten ett vanligt fasadmaterial,
sidi-plattan nyttjades till villor och större fasadskivor till ﬂerfamiljshus. En intressant aspekt som jag
delvis har tangerat är de starka känslor som eterniten har väckt bland experter så väl som allmänhet,
känslor som inte alls har varit lika tydliga kring till
exempel masonite, som ändå är ur ﬂera synvinklar är ett liknande skivmaterial. De nedsättande
benämningarna på Sidi-plattorna är ett exempel.
Vad detta beror på är svårt att säga. En skillnad är
att eterniten framförallt har använts utomhus, och
därmed har blivit mera påtaglig i miljön, än masoniten som i första hand har varit ett material för
inomhusbruk och därmed också mera privat. 1970talets larmrapporter avseende asbestens skadliga
effekter innebar att diskussionen framförallt kom
att handla om arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljöfrågan
har nu kommit lite i skymundan och eterniten ses
stundtals genom nostalgiska ögon.
Den debatt som nu återstår gäller framförallt
hur man hanterar eterniten i antikvariska sammanhang. Detta är en stor fråga som inte bara gäller
eterniten, utan överhuvudtaget 1900-talets alla nya
byggnadsmaterial − nya material som har gett nya
möjligheter, men kanske ibland också skapat nya
problem.

Britt-Marie Börjesgård arbetar som byggnadsantikvarie på Jönköpings läns museum.
britt-marie.borjesgard@jkpglm.se
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Eternite − material, marketing and reception
By Britt-Marie Börjesgård

Summary
This article sets out to describe the history of Eternite, its production and manufacturing methods,
and also to address marketing, how the material
was received and commented on, and what changes took place with the passing of time.
Industrialism engendered a succession of new
materials, among them Eternite, a kind of artiﬁcial
stone made from asbestos and cement. Asbestos,
a naturally occurring ﬁbrous, crystalline silicate
material, served as reinforcement in the slabs,
as well as endowing the material with good ﬁreresistance and thermal insulation properties. The
manufacturing method was practically the same as
for papermaking. Eternite was patented in 1900
and Swedish production at Skandinaviska Eternit
ab began in 1907. The new material was marketed
through art and industry exhibitions.
Two different standpoints were evident in the
contemporary press, one in favour of the new
material and its good properties, the other criticising it for aesthetic reasons. At the Stockholm
Exhibition in 1930, Eternite was used as cladding
for most of the exhibition buildings. This was
not remarked on to any great extent, neither by
the press nor by the companies in their marketing. But the Stockholm Exhibition was a public
breakthrough for Functionalism and its pursuit
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of smooth, uncluttered surfaces, which generally
favoured slab materials.
Eternite was used early on as rooﬁng for many
ofﬁcial buildings in Sweden, but from the 1930s
onwards there are relatively few instances of the
material being used for architect-designed buildings. Instead Eternite achieved a massive impact
as cladding material for ordinary houses and other
small dwellings when the Sidi ﬁbre cement tile
was introduced in 1950. In many cases it superseded older boarding. This slab is perhaps what the
majority of Swedes associate with Eternite.
Asbestos was prohibited in Sweden in 1976 and
production of Eternite phased out. The prohibition
had been preceded by a relatively lively discussion
in the media and Riksdag (Swedish parliament),
especially after it was established that a number of
lung cancer deaths had been caused by exposure
to asbestos.
The nostalgia vogue of the 1990 included Eternite, which to many people clearly symbolised
the Folkhem and the 1950s. The material has also
attracted attention in the heritage preservation
context, because of the antiquarian dilemma which
it poses. Should it be regarded as an original material worth preserving or merely as a hazard of the
occupational environment?

Ökänt och ändå okänt:

Gottsunda-Valsätra
− en stadsdel i Uppsala
av Emilie Karlsmo & Christina Thunwall

som
om konsthistoriker har vi både en och ﬂera
gånger fått bemöta antagandet att det var kyrkan
i Gottsunda som vi ägnat så stort intresse genom
åren. Ritad av Carl Nyrén och invigd år 1980 fördes
den omgående till exempelkartan över en inhemsk
postmodernism. Men det var inte kyrkan utan en
hel stadsdel som vi − först för oss själva − sökte
förstå för att sedan använda och återvända till i full
skala i undervisningen.
Gottsunda-Valsätra är Uppsalas största stadsdel.
Men samtidigt som stadsdelen är 13 000 människors vardag, är den okänd mark för de ﬂesta uppsalabor. Detta är visserligen något som GottsundaValsätra delar med andra ytterstadsområden − här
”hamnar” inte den ﬂanerande på sin promenad,
utan det krävs ett ärende för att ta sig hit. Men
samtidigt som stadsdelen är främmande, är den
också ökänd. För många är säkerligen Gottsunda
liktydigt med miljonprogram, betong och storskalig arkitektur, kanske också med problem.
Under ﬂera års tid har Gottsunda-Valsätras
bebyggelsehistoria ﬁgurerat i vår undervisning i
konstvetenskap vid Uppsala universitet dels på
grundläggande nivå som exempel på 1900-talets
arkitekturhistoria, dels i en tvärvetenskaplig fördjupningskurs inom historisk-ﬁlosoﬁska fakultetens magisterprogram med titeln Folkhemmet
och sedan? Vi har hållit föreläsningar och lett exkursioner; låtit stadsdelen tjäna som utgångspunkt vid
textseminarier, hållit mera populärvetenskapliga
föredrag. Upprinnelsen var att vi själva ville bekanta oss med ett område som vi inte visste så mycket
om. Att det var en viktig del av det ständigt växande Uppsala kände vi till, liksom att det tidvis haft
dåligt anseende. Vi ville pröva den kunskapsmassa

om miljonprogrammet som vuxit fram de senaste
åren på ett konkret exempel. I vår undervisande
vardag är närheten till verkligheten en tillgång. På
samma vis som analysövningen med fördel kan
förläggas till domkyrkan, ville vi kunna presentera
och granska ett modernt bostadsområde.
Valet av Gottsunda/Valsätra skulle visa sig vara
en pedagogisk fullträff. I stadsdelen ﬁnns miljonprogrammets blandning av hustyper. En tredjedel
av det tioåriga projektet, som ju innebar att det
byggdes 100 000 bostäder om året, uppfördes
som småhus och radhus, lika många i låga ﬂerfamiljshus. Den sista tredjedelen ﬁnns i högre hus,
vanligen fyra till åtta våningar höga.1 Då miljonprogrammet avslutades år 1974
7 hade bostadsbristen
74
ersatts av överskott på lägenheter och en massiv
kritik riktades mot satsningen. Istället inleddes nu
ett omfattande småhusbyggande, så också i uppsalaregionen. Men just i Gottsunda-Valsätra fortsatte
byggandet av ﬂerbostadshus. I Uppsala, tycks det,
räcker bostäderna aldrig till. Genom stadsdelens
”årsringar” kan man följa planering och byggande
under en räcka av år: förändrade omständigheter
och skiftande ideal kan avläsas.
Utrymmet medger inte någon uttömmande presentation av GottsundaValsätra. I rundvandringen
som följer stannar vi till lite längre endast vid några
få utvalda områden. Syftet i det följande är av mera
pedagogisk och ämneskritisk art. Vi vill föra ett
resonemang om hur ett bestämt exempel, i full
skala, kan användas, i historieskrivning, undervisning och folkbildande verksamhet. Hur förmedlar
man ett stadsdelslandskap i form av mark, hus och
vägar? Och hur låter sig mera generella analyser
och modeller tillämpas på det lokala? Vi menar
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Det moderna Gottsunda-Valsätras beståndsdelar
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F

att det är av central betydelse att de här årens
bostadsbyggande behandlas lika ”rättframt” som
när man inom konst- och arkitekturhistoria tar
upp den långsamt växande förindustriella staden,
stenstaden eller för den delen 1940-och 50-talens
folkhemsbyggande. Att sätta in miljön i dess historiska och estetiska sammanhang, att lyfta fram
karaktäristiska drag i husens gestaltning och gruppering liksom i utemiljöns utformning, och att ägna
intresse åt bostädernas planer och standard borde
vara det givna tillvägagångssättet också när man
ägnar sig åt epoker och bebyggelse som ännu inte
”hallstämplats”.2

Gottsunda-Valsätra
Gottsunda-Valsätra ligger en dryg halvmil från
Uppsalas stadskärna på mark som tidigare hörde
till Bondkyrko församling, inkorporerad med staﬁgur 1: Det moderna Gottsunda-Valsätra. Teckenförklaringar till kartan.
1. Valsätra, självägda villor byggda 1968−1970
2. Södra Valsätra, hyresbostäder i tre- och sexvåningshus,
1969−1971
3. Norra Gottsunda, hyresbostäder i tre- och sjuvåningshus
samt radhus, 1970−1974
7
74
4. Valthornet, hyresbostäder i två, tre och fyra våningar samt
radhus, 1976−78
5. Musikern, hyresbostäder i två våningar och radhus,
1976−78
6. Sopranen, hyresbostäder i två våningar och radhus,
1976−78
7. Fiolbacken, bostadsrätter i två- och sexvåningshus, 1976
8. Serenaden, bostadsrätter i tvåvåningshus, lägenheter och
radhus, 1975−1977

den 1947. Med sina idag drygt 13 000 invånare har
stadsdelen en befolkning något större än Uppsalas
innerstad.3
Huvudparten av byggnaderna i Gottsunda-Valsätra kom till under den korta tiden 1967−1983.
Som i alla ytterområden innehåller de framför allt
bostäder. Totalt rör det sig om drygt 5 0004, fördelade på 13 grupper − enklaver. Den först byggda, i
nordost, består av omkring 400 friliggande villor,
de övriga innehåller ﬂerbostadshus och radhus. De
enklaver som uppfördes åren 1967−74
7 , inom ramen
74
för miljonprogrammet, har ett stort antal bostäder,
från 400 till som mest 1 400. Åren 1975−1983 byggdes färre bostäder, från 200−300 ner till 50 i varje
enklav. Anders Diös svarade för de självägda villorna och den allmännyttiga bostadsstiftelsen Uppsalahem producerade de många hyreslägenheterna.
Från 1975 byggdes också bostadsrättslägenheter av
hsb och Riksbyggen. För den sista enklaven, de
självägda radhusen i området Gitarren, återkom
Diös som byggherre.
Det moderna Gottsunda-Valsätra upptar en yta
på ca 2,3 x 1,5 km. Valsätras villor och radhus, Södra
Valsätras hyreshus och Gottsunda Centrum ligger
på tämligen ﬂack mark. I villaområdet skapar nya
trädplanteringar utefter säckgatorna visuella
avgränsningar som inte fanns i det tidigare odlingslandskapet. För övrigt ger den starkt kuperade
marken med sina kvarlämnade träd och buskar
omväxling och skiljer enklaverna från varandra.
Samtidigt som terrängen och vegetationen skapar
en omfamnande rumslighet bidrar den till att det
är svårt att uppfatta mer än ett område i taget och
att hitta mellan dem.

9. Stråken, bostadsrätter i två- till femvåningshus, 1980−81
10. Dirigenten och Flöjten, hyresrätter + ett fåtal bostadsrätter,
två till fyra våningar, 1981−1982
11. Cellisten, bostadsrätter i två- till femvåningshus, 1981
12. Gitarren, självägda radhus, två våningar, 1980
A Gottsunda Centrum med service- och pensionärslägenheter, invigt 1974
7 . Centrums utbyggnad pågick en bit in på
74
1980-talet
B Gottsundagipen. Öppet rekreationsområde mellan Södra
Gottsunda och det moderna Gottsunda-Valsätra
C Södra Gottsunda. Bebyggt med fritidshus på 1920-talet.
Förtätat och nybebyggt med stora villor sedan 1990
D Norra Gottsundas villaområde. Bebyggt med småhus på
1920-talet. Förtätat med villor på 1970-talet
E

Stadsdelen Norby

F

Stadsdelen Sunnersta

En vandring i stadsdelen5
Den som besöker Gottsunda-Valsätra kommer
oftast först till Gottsunda centrum. De först byggda enklaverna, småhusområdet och ﬂerfamiljshusen i Södra Valsätra, ligger i nära anslutning till
centrum. Väster om Hugo Alfvéns väg, uppe på
höjden, ligger enklaven Norra Gottsunda. Här gör
vi vårt första stopp − området är representativt
såväl för bilden av miljonprogrammet som genom
sitt verkliga, blandade innehåll, och därför extra
intressant.
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ﬁgur 2: Den första etappen i det moderna Gottsunda-Valsätra utgörs av villor, grupperade
i fyra områden om vardera hundra småhus. De byggdes åren 1967−1970 med Anders Diös
som byggherre. De många korta säckgatorna slutar alla i en vändplan. Husen ligger tätt på
små tomter och till vart och ett hör ett eget garage. Varje del har sin utformning och standard, fasaderna är klädda med tegel, vit puts, plåt- eller träpanel. Taken är dels platta och
papptäckta, dels som här sadeltak med tegelpannor. foto: Christina Thunwall 2003.

Norra Gottsunda
Allmännyttiga Uppsalahem var byggherre till Norra
Gottsunda. Arkitekten hette Sven Jonsson och det
uppfördes 1970−1974
7 .6 Närmast vägen och den
74
branta stigningen radar elva sjuvåningshus upp
sig som en vägg mot den steniga och obebyggda
Stenhammarsparken och de lägre trevåningshusen.
Alla är egentligen lamellhus − friliggande, avlånga
huskroppar med två eller ﬂera trapphus. De höga
(fem våningar eller mer) brukar kallas skivhus
medan de låga kallas lamellhus.7 Längst i väster ligger längor med radhuslägenheter. Parkeringsdäck
i två våningar är utplacerade på ﬂera håll inom
området. Terrängens stora nivåskillnader ger ett
mycket varierat intryck. På kartan är det tydligt att
husen är vinkelrätt utlagda − det uppfattar man
knappast när man rör sig på marken. Sparade träd,
mest tallar, bildar avskiljande kulisser mellan hus
och husgrupper.
Skivhusen har sju våningar och är källarlösa.8
Bottenvåningen är klädd i brunt fasadtegel men
fasaderna domineras av lodräta band av gult tegel
balanserade av fönsterbröstningarnas och balkong40
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räckenas horisontaler i brun korrugerad plåt. Gult
och rött tegel är för övrigt det vanligaste fasadmaterialet i miljonprogrammets hus.9 De utskjutande
trapphusen är klädda med kakel och tillsammans
med balkongerna och fasadelementen ger de
accenter åt den storskaliga och tämligen enformiga bebyggelsen. Från början hade skivhusen ingen
markerad avslutning upptill utan tegelbanden
fortsatte ända upp. Trapphusens utformning låter
balkongerna ligga i liv med fasaden. Balkongens
frikostiga mått ger ett vindskyddat hörn, men
bidrar samtidigt till att vardagsrummet innanför
blir ganska mörkt.
Miljonprogrammets vanligaste lägenhet var
trerummaren;10 av de 668 lägenheterna i Norra
Gottsundas skivhus var hälften på tre rum och
kök. Låt oss se på en sådan. Den har knappt 75
kvadratmeters golvyta men är ytterst funktionell
med många kvaliteter.11 Den är genomgående och
har balkong. Alla rum nås från hallen, det neutrala
utrymmet. Inget rum är alltså genomgångsrum –
något som senare blivit rätt vanligt i mindre välstuderade lägenhetsplaner. Lägenheten är djup, men

ﬁgur 3: Inﬂyttningen i allmännyttiga Uppsalahems
Norra Gottsunda inleddes 1970. Husen är ritade av
Sven Jonsson. Här ett av de elva sjuvånings skivhusen
i gult tegel. Bottenvåningen är klädd i brunt tegel och
bruna balkongfronter utgör kontrasterande accenter.
Våningshöjden var den maximala för att det skulle
räcka med en hiss per trapphus.
foto: Emilie Karlsmo 2001.
ﬁgur 4: I Norra Gottsundas skivhus dominerar trerumslägenheterna över tvåor och fyror. Här en vanlig plantyp
som också förekommer i låghusen liksom i Södra Valsätras skivhus, ritade av samma arkitekt, Sven Jonsson.
Ytan på 74,6 kvm är ytterst funktionellt disponerad med
många kvaliteter. Den är genomgående med balkong
och alla rum nås från hallen, det neutrala utrymmet.
Lägenhetens relativa djup balanseras genom att badrum, kapprum och klädkammare placeras i planens
mörka mitt. Köket är ett s.k. parallellkök med rymlig
matplats. De båda sovrummen kan möbleras på ﬂera
olika sätt.

genom att placera badrum, kapprum och klädkammare i mitten har de negativa effekterna av det till
stor del undvikits. Köket är ett s.k. parallellkök,
med en väl utrustad smal köksdel och en bredare
matplats framme vid fönstret. I de båda sovrummen kan sängarna ställas på ﬂera olika sätt.
De tre våningar höga lamellhusen i rött tegel
grupperas kring stora öppna gårdar. Fasaderna kännetecknas av en tidstypisk repetitiv rytm: tvåluftsfönster, vädringsdel, träpanel. Den sistnämnda är
målad i grått och ger entréerna en vertikal accentuering. Till skillnad från de gula tegelhusen är
balkongerna här utskjutande och består av vita
betongelement med fronter i vit plåt (se omslagsbilden). Marklägenheterna har antingen balkong
eller uteplats. Tvättstugor och garage är inrymda i
separata byggnader. Lägenheterna är företrädesvis
genomgående, ofta två lägenheter per trapplan.
Respektive lägenhetsförråd nås från en dörr i det
egna trapphuset. Ett mindre uteförråd ﬁnns också
på balkongen.
Längst ut i väster, närmast snårskogen mot den
stora öppna Gottsundagipen, ligger ett sextiotal
hyresradhus på fem rum och kök (ﬁg. 5). De följer
den lätt ojämna skogskanten och har mycket saklig
och enkel utformning med platta tak och slutna
entréfasader. De är klädda med gult fasadtegel och
brun träpanel. Åt baksidan ﬁnns både altan och
balkong. Den lilla planteringen framför entrén har
lågt staket och grind. På bottenvåningen ﬁnns, som
brukligt i tidens radhus, kök och vardagsrum, på
övervåningen fyra mindre rum.
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ﬁgur 5: I Norra Gottsunda uppfördes också 60 hyresradhus om fem rum och kök. Byggnadsvolymernas skarpa vinklar och de svagt sluttande pulpettaken bildar en skärm mot buskskogen som
avslutar enklaven västerut. foto: Emilie Karlsmo 2001.

Centrumanläggningen
− stadsdelens mötesplats betjänar hela
sydvästra Uppsala
I takt med att Norra Gottsunda stod klart, färdigställes också Gottsunda Centrum. Det invigdes
under högtidliga former av ﬁnansminister Gunnar
Sträng i november 1974
7 . Centrum hade behandlats
74
i en särskild del av Uppsalas Generalplan 69. Vid
den här tiden räknade politiker och planerare med
en befolkning på 25 000 personer i Gottsunda år
1980.12 Redan i mitten av 1970-talet var man dock
på det klara med att 13 000 invånare vore ett mer
realistiskt mål; så blev det ju också. Oavsett invånarantalet var dock meningen att centrumanläggningen skulle bli stor − den skulle inte bara betjäna de
boende i Gottsunda-Valsätra, utan också angränsande stadsdelar. Eller uttryckt på ett annat sätt:
befolkningen i hela sydvästra Uppsala ﬁck utgöra
underlag för centrumanläggningen.
Den 300 meter långa centrumbyggnaden, orienterad i norr-söder och huvudsakligen en våning hög
är belägen på ett öppet och plant område.13 I början
var fasaderna klädda med ohyvlad, stående locklistpanel i blå färg och de hade solskärmar av röd
korrugerad plåt. Vid 1990-talets mitt ersattes panelen av ljust tegel och plåtmarkiserna försvann, och
senare har också glasade lanterniner tillkommit.14
42
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I skrivande stund pågår en ny ombyggnad.
Centrums absoluta förutsättning, parkeringen
med 450 gratisplatser, breder ut sig väster om
centrumkomplexet. En del av anläggningen är
avdelad för handel, matställen och tjänster, den
andra, längst i söder, inrymmer lokaler för kultur
och sport såsom biblioteksﬁlial, teater, fritidsgård
och sim- och sporthall. Centrumlängan kan liknas
vid ett inverterat stadskvarter. Innegatan vidgas
här och där till små öppna platser. En tvärgående
länga mitt i den avlånga byggnaden leder till landstingets byggnad med vårdcentral och folktandvård.
Härifrån når man också inomhus fram till tio femvåningsbyggnader omedelbart öster om centrum
med servicebostäder och äldreboenden. I anslutning till centrum ﬁnns också kyrkan, kontorshus,
två skolor och ett daghem.
Nu har vi bekantat oss med några av förortens
mest typiska beståndsdelar, skivhus, lägre hus i
rött eller gult fasadtegel, en jätteparkering och ett
innehållsrikt centrum. Vi beﬁnner oss i ett område
präglat av grannskapstänkande.

Samhällsplanering
för bilar och barnfamiljer
Ett grannskap är avskilt från staden, antingen
genom natur eller traﬁkleder. Grannskapet har

gärna en skola som dimensionerande element
− det är med andra ord planerat för en befolkning som innehåller så många barn som fyller en
skola, vanligtvis en låg- och mellanstadieskola, och
andra gemensamhetsanläggningar. Det kan röra sig
om 5000 personer och kanske 2000 lägenheter.15
Gottsunda-Valsätra tänktes från början byggas upp
som tre grannskapsenheter, var och en med sin
låg- och mellanstadieskola.16 I en tidigare fas var det
tänkt att det utöver centrum skulle ﬁnnas enklare
livsmedelsaffärer på gångavstånd utspridda i stadsdelen men genom att Gottsunda Centrum kom till
förrycktes hela grannskapsidén.
Sociologerna Mats Franzén och Eva Sandstedt
tog i sin nu klassiska avhandling i sociologi från
1981 upp frågan om bostadsbyggandets politiska
och stadsplanemässiga aspekter.177 De visade övertygande att 1960-talets byggande hade sina rötter i
principer som formulerades i idén om grannskap
på 1940-talet och tidigare, tankar om hur bostadsområdet − på behörigt avstånd från staden − kunde
främja mänskliga relationer och gemenskap med
inte minst den hemarbetande kvinnan som viktig
faktor; en annan var utformandet av kollektiva
mötesplatser. Den stora skillnaden 40- och 60-talen
emellan var, utöver kvinnans nya roll på arbetsmarknaden, att bostadshusen växte i storlek och att

biltraﬁken svällde. Därmed blev också planeringen
mera storskalig.
Arkitekten Anna-Johanna Klasander har på
2000-talet delvis fortsatt i Franzéns och Sandstedts
spår, och är uppfriskande konstruktiv när det gäller
vad man kan göra med det beﬁntliga.18 Utgångspunkten är att förorterna med sina grannskapsenheter är livsmiljö för en stor del av befolkningen.
I sin analys av de arkitektoniska och framför allt
de stadsbyggnadsmässiga uttrycken liknar hon de
olika beståndsdelarna vid grammatikens satsdelar. Stadsvävens grundläggande element: gatan,
byggnaden och den öppna ytan är visserligen
desamma i förorten, skriver Klasander, men bara
på en abstrakt nivå − de fungerar inte så bra vid
konkreta jämförelser.19 Vägnätets trädstruktur är
betydligt mer svårläst än den gamla stadens rutnät
och de öppna ytorna motsvaras i en förort som
Gottsunda-Valsätra av naturmark, ofta bevuxen
både med buskar och träd och är därmed allt annat
än öppen. Klasander talar tidsenligt om läsbarhet,
om att kunna få vinkar om vad som kan förväntas
av ett stadsparti. Detta är inte minst viktigt för den
som besöker en plats för första gången. Den som
bor eller arbetar på en plats blir van, tillägnar sig
den och vet genom erfarenhet, behöver inte gissa
och ana eller känna sig osäker. Men första gången

ﬁgur 6: Gottsunda Centrums absoluta förutsättning är parkeringen med 450 gratisplatser. Den
ursprungligen 300 meter långa anläggningen har byggts ut och förändrats ﬂera gånger sedan
tillkomsten 1974. Den från början rätt enkla arkitekturen har gjorts ljusare och mer omväxlande med lanterniner, överglasningar och markerade entréer. På så sätt liknar den centrumanläggningar från senare år. foto: Christina Thunwall 2003.
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betyder det mycket hur ett område är planerat.
Förhållandet mellan entréer och gångvägar − vad
man kan sluta sig till genom placeringen av olika
element − är exempel på det. Så kan det vara förvirrande om entrédörrarna ser ut som dörrarna till
förråd eller soprum.
Något måste här också sägas om traﬁkförbindelserna. Med tanke på sin storlek och trots närheten
till Dag Hammarskjölds väg har Gottsunda-Valsätra
alltid haft, och har fortfarande, dåliga vägförbindelser med övriga Uppsala. Kungsängsleden som förbinder de sydvästra stadsdelarna med industriområdet öster om Fyrisån blev dock verklighet 1982.20
Men en bra bilväg mellan Ultuna och Gottsunda
saknas alltjämt. De viktiga infarterna till Gottsunda
kommer från Vårdsätravägen. Värt att notera är att
de gamla stugområdena från 1920-talet som utvecklats till välmående villaområden inte knutits ihop
med de moderna bostadsområdenas traﬁksystem.
De har alltjämt Vårdsätravägen som sin enda förbindelse med Gottsunda Centrum, Uppsala och
omvärlden.

Miljonprogrammets avslutande:
kritik och outhyrda lägenheter
Det intensiva byggandet av nya stadsdelar väckte
också en massiv kritik. Så här i efterhand framstår
tydligt medias makt och inﬂytande. Övertygelsen
om den problematiska förorten, menar vissa, säger
mera om förväntan än om verkligheten.21 De negativa rösterna kom främst utifrån med anonymitet,
omänsklig storskalighet och passivitet som ledord.
I den mån mera positivt klingande ord yttrades
av de boende, kunde detta uppfattas som uttryck
för den lilla människans förmåga till anpassning.22
Miljonprogrammet genomfördes med stor effektivitet, de sista åren kom många nyproducerade
lägenheter att stå outhyrda långa tider, något som
ytterligare spädde på kritiken. Den ekonomiska
uppgången under hela efterkrigstiden hade stegrat befolkningsprognoserna och därmed det beräknade bostadsbehovet i landets kommuner. Också
i Uppsala hade ju antalet invånare i exempelvis
Gottsunda-Valsätra kraftigt överskattats. När efterkrigstidens långa högkonjunktur nu gick mot sitt
slut ﬁck de höga siffrorna skrivas ner. Från 1970talet och framåt bidrog vidare devalveringen, möjligheten att skriva av lån, och inte minst det förhållande att allt ﬂer hushåll hade två inkomster till att
44
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allt ﬂer ﬁck möjlighet att bo i eget hus − för övrigt
den boendeform som i Sverige alltid har värderats
högst. Just så avslutades också miljonprogrammet,
med ett intensivt byggande av småhus.23
Hur mycket man än de senaste årtiondena har
velat ändra på sakernas tillstånd så är inte förorten
stad − och kan inte heller bli det − den är något helt
annat. Det byggande som tog vid efter miljonprogrammet har dock annan karaktär och skala.

Också i Gottsunda-Valsätra
märks de nya idealen
De enklaver som byggdes efter 1974
7 i Gottsunda74
Valsätra innehåller som redan nämnts mycket färre
lägenheter. Hushöjden överstiger till en början inte
två våningar och det blir vanligt att varje bostad har
egen ingång. Likaså ﬁnns en ännu tydligare strävan
än tidigare att anpassa bebyggelsen till terrängen
och att behålla den ursprungliga vegetationen; stor
omsorg är också lagd på utemiljön. Husen ligger
tätt. Fasadmaterialen är varierade, starkt lutande
sadeltak är vanliga. Balkonger och förråd används
för att skapa omväxling, rumslighet och avskildhet
lägenheterna emellan.
En nyhet är att det nu byggs bostadsrättslägenheter i hsb:s och Riksbyggens regi. hsb Uppsala
blickar tillbaka på sin insats i samband med sitt 60årsjubileum och framhåller att det krävde visst mod
att bygga i Gottsunda och att de bidragit till att höja
statusen för stadsdelen.24 De tre områdena Fiolbacken, Serenaden och Stråken (med tillsammans
560 lägenheter) har mycket olika karaktär men är
faktiskt alla ritade av J. Knautz på hsb:s arkitektkontor. Fiolbacken är stramt modernistiskt, Serenaden
pittoreskt och gyttrigt medan Stråken från 1980−81
innehåller bebyggelse med skulptural och expressiv
verkan som förstärks av huskropparnas olika höjd.
Fasaderna har olika material i starka färger: plåt,
betong och trä i vitt, orange och grönt De högre
husen har stora balkonger och högst upp terrasser;
de lägsta husen har loftgångar och det ﬁnns minst
en balkong eller uteplats per lägenhet.
Uppsalahem fortsatte att producera bostäder i Gottsunda också efter 1974
7 . I Dirigenten
74
och Flöjten, från 1981−1982, tillämpades ett nytt
planmönster, småskaligt och svårt att överblicka.
1,5 −2,5-våningshus samt fem fyravånings punkthus
innehåller allt som allt 382 lägenheter grupperade
kring tio trånga gårdar där mycket av ursprunglig

ﬁgur 7: I Gottsunda fortsatte byggandet av ﬂerfamiljshus efter miljonprogrammets avslutande 1974. Denna
bebyggelse har en annan och mindre skala. Husens
utformning är, som detta exempel från kv Dirigenten
visar, rikt varierad. Runt den tämligen trånga gården
växlar antalet våningar mellan en och tre. De branta
takfallen är tillbaka. Varje lägenhet har egen entré, och
genom en liten förplats är den privata zonen markerad.
Matell arkitekter ab genom Pertti Bengtsson och Robert
Martin 1981−1982. foto: Emilie Karlsmo 2001.

ﬁgur 8: Trerumslägenhet på 72,1 kvm i kv Dirigenten.
Jämförd med trerummaren från Norra Gottsunda (ﬁg.
4) gör denna plan ett okonventionellt intryck. De båda
4
sovrummen är inte helt igenom rätvinkliga. Det mindre
kan bara ha sängen på ett sätt. Något som kan stå för
minskad trångboddhet − här bor bara en person. Tidigare var det självklart att två barn skulle kunna dela
rum. Vardagsrummet är genomgångsrum både till det
lilla sovrummet och till det minimala köket. Här blir det
svårt att få plats med ett matbord. Den här planen hade
varit otänkbar under miljonprogrammet. Den obetydligt, men ändå, minskade bostadsytan anger också att
vi beﬁnner oss bortom det stora projektet.

terräng och vegetation har bevarats. Pertti Bengtsson och Robert Martin på Matells arkitektkontor
har svarat för utformningen. Två av gårdarna med
sammanlagt 81 lägenheter byggdes som bostadsrätter för att främja en blandning av boende med
olika ekonomi inom enklaven.25 En sådan ambition kunde ju redan ses i Norra Gottsunda där
hyresradhusen erbjöd rymligare bostäder som en
motvikt mot de många tvåorna och treorna i ﬂerbostadshusen.
Man kan röra sig mellan de trånga gårdarna
genom passager eller valv och ständigt uppleva
nya perspektiv: ett slags programmerad överraskning. På gårdarna ﬁnns såväl sparade tallar,
planterade björkar som lekplatser och tvättstugor,
ibland också en skuggande pergola. Fasaderna är
klädda i tegel i olika toner − en färg för varje gård,
från gult till rosabrunt och rött. Husen får liv inte
bara av de olika takhöjderna, utan också av branta
takfall, burspråk och ytterdörrar i olika mättade
bht 51/2006 leva och bo
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ﬁgur 9: Självägda radhus i kv Gitarren, byggherre Diös, arkitekt NOARK, 1979. Röda stugor med
vita snickerier avslutar det moderna Gottsundas utbyggnad. På minimala tomter ligger husen
antingen med gavlarna mot gatan eller i sammanbyggda längor. foto: Christina Thunwall 2003.

färger. Utomhusbrevlådorna är viktiga markörer.
Det lilla vinkelräta planket vid entréer och cykelställ ger insynsskydd åt markplanets lågt liggande
lägenheter. Persiennerna i fönstren vid passagerna
är ofta neddragna, något som markerar ett behov
av avskildhet.
Lägenhetsplanerna varierar några teman. De
större lägenheterna har två plan. Somliga rum är
trekantiga, aparta ytor svåra att möblera. Formerna
betingas av gårdarnas oregelbundenhet och lägenheternas ringa storlek. ”Byggarna var irriterade
över de trånga ytorna − det var komplicerat att
arbeta med dessa små mått.”26 Planen för en trea
om 72 kvm hade varit otänkbar för 1970-talets
lägenhetsnorm. Det ena sovrummet som bara går
att möblera på ett vis kan endast nås från vardagsrummet; köket är tämligen litet och kvadratiskt;
hur man än ställer matbordet kommer det i konﬂikt
med köksarbetet. Ett väl utrustat badrum hör till
varje lägenhet och förråd och klädkammare har nu
oåterkalleligen ﬂyttat in i själva bostaden.
De självägda radhusen i kvarteret Gitarren från
1980 får bli vårt sista stopp. På så vis exempliﬁeras
också det sena 1970-talets intensiva byggande av
radhus och småhus. De ligger mellan Orkestervä46
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gen och det några hundra meter breda grönbälte
som skiljer Gottsunda från den välbärgade villastadsdelen Sunnersta. Det innehåller 53 tvåvånings
radhus ritade av noark. Husen har minimala tomter
och ligger mycket tätt, samlade till smala gatustråk.
Parkeringar och garage är placerade vid infarten.
Arkitekturen är enhetlig − röd panel, rejäla sadeltak, fönstren är små, stående rektanglar avdelade
på tvären, fönsterfoder och knutar är vita. Övervåningens fönster vilar på ett smalt våningsband,
också det vitt. Variation har skapats genom att
husen ömsom ställs ett och ett med gavlarna mot
gatan och med lägre förråd emellan, ömsom i sammanbyggda längor utmed gatan. Återkommande är
lösningen att förråden binder ihop huskropparna.
Asfalten kryper nära, men de små egna täpporna
väger kanske upp gemensamma grönstråk. Garagen och parkeringarna bildar samtidigt ett slags
ingenmansland mellan Orkestervägen och de röda
husen.

Förändringar
Gottsunda med alla sina årsringar erbjuder en
provkarta på skilda formspråk. Efter den sakliga,
strama och storskaliga modernismen följer lekfull-

het och variation som exempelvis i Dirigentens
tegelhus med sadeltak och omväxlande vinklar och
i Gitarrens röda radhus med vita knutar. Underhåll och förändringar som de äldre husen genomgått är också intressanta att iaktta. Både estetiska
och funktionella krav har medfört nya inslag och
ombyggnader.
En påtaglig förändring i Norra Gottsunda är
uppförandet av 26 smålägenheter på ett parkeringsdäck som aldrig utnyttjats fullt ut. Denna förtätning, ett lokalt exempel på ”inﬁll”, stod färdig
2003 och var ett led i Uppsalahems satsning på att
förbättra boendemiljön i området.27
Också förändringar i det lilla säger mycket om
nya förhållningssätt. Norra Gottsunda har genomgått en uppfräschning och kompletterats på olika
sätt. På de höga skivhusen har de tegelklädda banden som förut sträckte sig ända upp till takkanten
nu försetts med en brun bred avslutning som knyter an till de mellanliggande bruna plåtpartierna.
På så sätt bildas ett sammanhängande brett band
som löper runt hela husen. Det som modernismen
i sin mera vardagliga tappning kritiserades för - hus
utan början eller slut − har nu åtgärdats. I området
med lamellhus i tre våningar har grindstolpar i sten
ställts ut. Med tanke på att förbipasserande har
full insyn i markplanets fönster kan säkert dessa
rumsliga markeringar ge en välbehövlig känsla av
revir och entré. Andra exempel är gatuskyltar i blå,
gammaldags emalj, franska fönster och spaljéer.
Balkongernas plåtdetaljer har målats om, dels i vitt,
men också med accenter i rött och gult, något
som både skapar variation och identitet. Tilläggen
andas omsorg och intimitet. Att radhusen närmast
Gottsundagipen genomgående har egna brevlådor
(brevinkastet ﬁnns kvar i ytterdörren) är en förändring i samma riktning.

Miljonprogrammet
och dess fortsättning i konst- och
arkitekturhistoria
Det torde idag råda en tämligen samstämmig uppfattning om att det ﬁnns en kontinuitet mellan det
svenska bostadsbyggandet direkt efter kriget och
det som skedde i betydligt större skala 20-talet
år senare. Att de värderas olika är dock tydligt.
Just den ”negativa värderingen” av arkitekturens
estetik och gestaltning kan ha hämmat konst- och

arkitekturhistoriker; för det är just denna kår som
senare än andra − arkitekter, etnologer, sociologer
för att nämna några – har gripit sig an miljonprogrammet.28 Till detta hör också den mer eller mindre givna ”eftersläpningen”; 1980-talet såg en rad
publikationer om det svenska folkhemsbygget. På
denna ”kanonisering” av, till att börja med främst
1930- och 40-talens bidrag, följde några år senare
ett stort intresse för 1950-talet. Vid 1990-talets mitt
började man så smått också tala om kvaliteterna
i 1960-talets bostadsbyggande.29 Av litteraturen
från senare år vill vi särskilt framhålla antologin
Rekordåren − en epok i svenskt bostadsbyggande
(red. Thomas Hall) från 1999 som en mycket god
kunskapskälla.30 Titeln syftar på åren 1961−1975;
miljonprogrammet innebar inte något helt nytt −
bostadsbyggandet befann sig redan i ett intensivt
läge när det inleddes. Boken ger en nyanserad bild
av skedet. Den slår hål på de envisa föreställningarna om människoﬁentlig betongöken och om
höghus utkastade i skogen.
Att byggnadshistorikerna tog till orda först när
bebyggelsen ställde krav på upprustningsåtgärder,
hör givetvis också hit − så som andra forskare verksamma i andra fält tidigare reagerat på behovet av
sociala insatser. Till sammanhanget hör att hela
80% av den svenska husmassan har tillkommit efter
1945. Att det som var så nyss börjar bli historia,
och att 1960- och 70-talens bostadshus och -miljöer enligt gällande lagstiftning omfattas av samma
antikvariska skydd som äldre arkitektur, kan ibland
väcka förvåning. Men kravet på varsamhet gäller
alltså numera all bebyggelse.31
Till bakgrunden hör de s.k. turn-around-förändringar som en del hus genomgick på 1980-talet.
Denna första våg av omdaningar av det moderna
bostadsbeståndet ägde företrädesvis rum i stadsdelar där höga förväntningar ställdes på ”omgörningens” betydelse för attraktivitet och trivsel. Det
förekom att hela våningsplan lyftes bort och att
geometriska skivhus ﬁck en mera livfull verkan
genom fönsterspröjs och burspråk, och den grå
betongen kunde få en ny varm ton i pastell. Greppet ﬁnns också i vår stadsdel: ”Galaxen”, ett av
skivhusen i Södra Valsätra, ett ﬂerbostadshus med
vanliga lägenheter byggdes om till servicehus med
äldreboende och förvandlades till oigenkännlighet med husknutar, burspråk, fönsterspröjsar och
fasadplåt i cremefärg och lindblomsgrönt. Fasabht 51/2006 leva och bo
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derna visar upp variation och rytm; här tillfördes
allt det som man då ansåg att 1970-talets arkitektur
saknade. Galaxens vårdboende som beställdes av
Uppsala kommun ritades av Allark ab och stod
klart 1993.32 Föga förvånande hånas idag sådana
radikala ingrepp; intresset för 1960- och 70-talens
bostadsarkitektur ser annorlunda ut; nu ﬁnns
också en annan kunskap. År 2004 gav Riksantikvarieämbetet ut handboken Förändra varsamt,
en skrift med ambitionen att framhålla de många
kvaliteter som ﬁnns i den här typen av bebyggelse
innan de förvanskas på grund av bristande kunskaper och uppskattning.33
Hur märks då de nya rönen om man sträcker sig
utanför speciallitteraturen? I Att bygga ett land från
1998 som tar upp hela 1900-talets svenska arkitektur skriver exempelvis arkitekturhistorikern Claes
Caldenby att miljonprogrammets höga hus är en
schablon, och att det vanligaste miljonprogramshuset var ett trevånigt ﬂerfamiljshus i ett medelstort
eller mindre samhälle.34 Något sådant märks dock
inte i den rikt illustrerade boken. Här ﬁnns däremot några riktigt storskaliga områden; Rosengård
i Malmö får dock varken årtal eller arkitektnamn,
och fotograﬁet överensstämmer med den emblematiska bilden av miljonprogrammet: det är svartvitt och taget från luften. Föreställningen om de
höga husen tycks skymma sikten. Vad som också
tydligt framstår, är att det ”typiska” inte är så roligt
att uppehålla sig vid.
På så sätt kan det lokala exemplet, här Gottsunda-Valsätra, få en än vidare betydelse. Det nära
och vardagliga visar sig vara mera representativt än
”berättelsens” miljonprogram; historieskrivningen
måste omvärderas.

Att göra fullskalestudier
Genom åren har vi gjort återkommande utﬂykter
till stadsdelen, under alla årstider. Oftast har vi
tagit buss nummer 7 till Gottsunda Centrum och
sedan strövat till fots genom olika enklaver. Stadsdelen är så vidsträckt att vi aldrig fått med alla
områden vid ett och samma besök. Då vi har cyklat
har vi utnyttjat det ﬁnmaskiga nätet av gång- och
cykelvägar som skapar förbindelser inom stadsdelen och knyter samman Gottsunda-Valsätra med
det övriga Uppsala.
Vårt sätt att röra oss här är inte alldeles själv48
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klart − stadsdelen är som alla grannskapsenheter
konstruerad för bilen.35 Kanske skulle planerarna
tycka att det vore rättvisare att bedöma stadsdelen
ur bilistens perspektiv. Men traﬁksepareringen,
som är helt genomförd i stadsdelens samtliga
enklaver utom i Valsätras villaområden, är ju i och
för sig ett uttryck för gåendes och cyklisters och
inte minst lekande barns rätt att röra sig utan att
hotas av snabba och hårda bilar. Kanske var traﬁksepareringens främsta syfte att garantera bilisternas
framfart, att befria dem från irrationella och långsamma störningsmoment? Beteckningen ”traﬁkanter” var ju för övrigt under 1960-talet förbehållen
bilister. Först senare kom den att innefatta också
fotgängare och cyklister.36 Men lika väl som bilisterna skulle ha en snabb och fri framfart var ett viktigt inslag i grannskapsplaneringen att bostädernas
närhet skulle vara trygg framför allt för barnen −
detta innebar bilfrihet. Grannskapen var anpassade
både till bilen och till barnfamiljerna.37
En paradoxal effekt av traﬁksepareringen ur
den gåendes perspektiv är att bebyggelsen blivit
mycket utspridd, avstånden blir avsevärda både
inom enklaverna, men framför allt mellan dem.
Gottsunda Centrum ligger egentligen inom rimligt gångavstånd endast för de boende i själva centrumanläggningen och enklaven strax bakom. De
gående har samtidigt med säkerheten fått lång väg
till olika nyttigheter som butiker och skolor. Att
centrum kom att anläggas inte endast för stadsdelen utan för hela sydvästra Uppsala förändrade
alltså förutsättningarna för de boende i Gottsunda-Valsätra. De ﬁck i och för sig ett rikt utrustat
centrum på ganska nära håll men det skedde på
bekostnad av så gott som all närservice på bekvämt
gångavstånd.
Traﬁkplaneringens konsekvenser blir tydliga när
man vistas i ett område − på ett helt annat sätt än
när man läser planer och studerar skrifter. Det är
också tacksamt att få känna igen sig och få ord på
ordlösa erfarenheter som man delar med många.
Just detta har varit en viktig gemensam upplevelse
i vandringarna som varit så betydelsefulla i vår
undervisning. Svårigheten att orientera sig, det
frikostiga inslaget av naturmark och bebyggelsens
utspridning är allt företeelser som hänger samman
med varandra och är kopplade till modern förortsplanering. Det är ont om platser där man får
överblick så att man kan orientera sig. Centrum är

den största öppna ytan, det ligger förhållandevis
lågt och man ser inga bostadsområden härifrån.
Det är inte lätt att leta sig fram i Gottsunda-Valsätra. Cykel- och gångvägarna har inga namn. Ett
gatu- eller vägnamn fungerar ofta som adress för
ett helt bostadsområde. Så har också orienteringskartor i allmänhet satts upp vid entrén till varje
enklav. Typiskt är att de ﬁnns i anslutning till parkeringsplatserna, där bilisterna anländer till området.
Detta förhållande ger också signalen till den främmande ”inkräktaren” att detta är privat område.
Funktionssepareringen, bara bostäder koncentrerade för sig, ger lätt den effekten. Här ﬁnns många
människor men inget offentligt rum.38
Att objuden gå in i en modern bostadsenklav
kan kännas lika otillåtet som att gå in på gården i
ett slutet innerstadskvarter. Men om varje enklav
kan uppfattas som avskild och privat så ﬁnns
också en intern ordning med vissa mer offentliga
delar och andra som är mer privata. Så brukar
entrédörrarna vara placerade mot enklavens vägslinga medan uteplats och balkong ofta ﬁnns på
motstående sida, trädgårds- eller skogssidan. In i
skivhusen kommer man antingen från det nät av
gångvägar som genomkorsar enklaven eller från
de gårdsbildningar som uppstår där hus ligger tre
eller fyra kring en gräsplanterad ruta. Det är inte
kristallklart vad som är allmänt eller privat här.
Och avskildheten i ett område med många ﬂerfamiljshus är ju inte densamma som i ett villaområde
med självägda hus.

Ord, kropp och rumsligheter
Länge har det saknats en vedertagen terminologi
för att tala om moderna bostadsområden. Och
ord är viktiga, inte bara för att göra beskrivningar
utan för seendet som sådant, vare sig det gäller
att förmedla generella drag eller enskilda detaljer.
När man talar om traditionella stadsmiljöer däremot använder man sig av till synes självklara, sedan
länge vedertagna termer som axialitet, gator, ”rum”
och torg. Ordbristen beror dels på att moderna förortsområden hittills inte har beskrivits och karaktäriserats i någon nämnvärd grad. Men när så sker
skiner ofta den omedvetna referensen igenom: Den
täta staden och mer traditionell arkitektur. I stället
utgår karakteriseringen från det som inte ﬁnns: här
ﬁnns ingenting som ”lockar fantasin”, det saknas

”rytm”, ”gränser och komplexitet”.39 Denna brist
på ord beﬁnner sig dock i förändring. Termer som
riktigare, och enligt vår mening också mer neutralt,
beskriver samma arkitektoniska grammatik håller
på att vinna mark. Formuleringar om en planering
utan trottoarer och riktiga torg, eller om hus som
saknar sockel och markerad takstol kan skrivas
annorlunda − traﬁkseparering, parallellställda hus
och geometriska huskroppar med plana tak − just
så som stora delar av bebyggelsen i Gottsunda-Valsätra är utformad.40 Eftersom begreppen är viktiga
förmedlande instrument, har vi också lagt oss vinn
om att ﬁnna de rätta orden.
När vi tillsammans med studenterna satt ord
på våra intryck har vi också utsatt våra egna förutfattade och ibland välmenande uppfattningar för
granskning och omprövning. Traﬁksepareringens
konsekvenser har vi så att säga fått in på kroppen; vi
kan intyga hur de vinkellagda huskropparna genom
sin stora skala inte alls åstadkommer de rumsskapande kvaliteter som man kan få intryck av vid en
första blick på områdeskartan. På samma vis har
vi kunnat konstatera betydelsen av markörer som
förstärker det privata som planteringar och brevlådor − vi kan märka det i vårt eget sätt att röra oss
i enklaverna. Men vi har också kunnat konstatera
hur 1980-talets jämförelsevis omväxlande arkitektur
samtidigt inneburit trånga gårdar och insyn, och
med ritningar i handen har vi lärare kunnat visa
på försämrade planlösningar.
Vi har gått runt i enklaverna, inte just så som
den funktionsseparerade och rationella planeringen förutsatt, utan vi har tvärat över skogsmarken
mellan dem, och trots att vi varit utomstående har
vi följt vägslingor reserverade för de boende. På så
sätt har vi kunnat uppfatta att stadsdelen består
av en mängd ytor och markplättar avskurna från
varandra av traﬁkhierarkins vägar, tunnlar och parkeringsplatser. Terrängens karaktär och de kvarlämnade träden har nyckfullt och ibland charmfullt
bidragit till bostädernas inramning. Diskrepansen
mellan husens regelbundna gruppering på pappret
och oöverskådligheten på marken har blivit tydlig.
Avslutningsvis kan konstateras att det har slagit
väl ut att använda sig av detta konkreta exempel i
undervisningen. Från dem som inte varit här förut
har vi ofta fått höra att de kände igen sig; det ”såg
ju ut som hemma”! Det okända/ökända visade sig
bht 51/2006 leva och bo
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ﬁgur 10: Gottsunda kyrka, ritad av Carl Nyrén, invigd 1980. Arkitekten ville skapa en motvikt
mot centrums amerikanska karaktär. Basilikaformen med takfall på olika nivåer, klockhuset med
kyrktupp och den rosa träpanelen förenar onekligen tradition och fantasifullhet i sann postmodernistisk anda. foto: Emilie Karlsmo 2001.

vara en tämligen lugn stadsdel, något vanligt. De
förväntade höghusen fanns ju där, men också låga
ﬂerfamiljshus, småhus och radhus. Och nästan
ingen betong, utan rött eller gult tegel, och massor av grönt. Men detta var förstås något som de
som bodde här redan visste.

Hur var det då med kyrkan?
Gottsunda kyrka stod klar 1980. Församlingen
hade bildats 1974
7 , utbruten ur Helga Trefaldighets
74
församling. Arkitekten, Carl Nyrén, hade ambitionen att bryta med omgivningens köpcentrum av
”amerikansk” karaktär.41 Nog ser kyrkan lite bortkommen ut bakom den stora parkeringsplatsen,
men onekligen spännande. Materialet är rosa trä,
komponenterna en fristående klockstapel och ett
stort komplex rymmande kyrka och församlingslokaler. Den högresta kyrkokroppen är en basilika;
skeppen anas i taklandskapet, klockstapeln har
rentav en gammal hederlig kyrktupp. På en och
samma gång ﬁnns här fornkyrklig tradition, gammal svensk träbyggnadstradition och lekfullhet.
På många vis markerade Gottsunda kyrka något
50
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nytt i svensk arkitektur vid ingången till 1980. Att
kyrkan får illustrera Nationalencyklopediens korta
artikel om Gottsunda är väl också riktigt. Fast från
vår utgångspunkt är det inte annat än ironiskt då
ingenting i byggnaden är representativt för stadsdelens mångfacetterade bebyggelse. Gottsunda är så
mycket mera och något helt annat än en berömd
kyrka.
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Noter
1. Sonja Vidén redogör ingående för epokens bostadsproduktion i ”Rekordårens bostadsbyggande”, Rekordåren:
en epok i svenskt bostadsbyggande, Thomas Hall red.,
Stockholm 1999 s. 31−58.
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An Uppsala district
by Emilie Karlsmo & Christina Thunwall

Summary
For several years now, the Gottsunda-Valsätra district of Uppsala has been made a subject of study
in the teaching of art history. The authors have
judged it worth while presenting what to many
people is an alien but also notorious place in a
direct and at the same time neutral manner, viewing it in relation to important studies of the Million Homes programme (1965−1974) published in
recent years.
What makes this district specially interesting is
that the construction of multi-family housing had
a direct sequel here after 1974, whereas in most
other places the production petered out or was
superseded by the construction of single-family
dwellings. Gottsunda-Valsätra plainly illustrates
the drastic transformation of housing production
in terms of both scale and design: from large scale
to small units of greatly varying character. At the
same time there are also good opportunities here
of seeing how the Million Homes programme
itself included dwellings of different kinds and
sizes and that the traditional image of nothing but
tower blocks is a misrepresentation. Three-storey
blocks with red or yellow facing brick were the
commonest type of building during this period.
The somewhat far-ﬂung Gottsunda-Valsätra district
is held together by the road system and the terrain with its abundant vegetation, which in turn

helps to screen the different housing enclaves off
from each other. The district incorporates many
elements of neighbourhood planning, a point
to which special attention is paid. Similarly, the
authors comment on criticism of Million Homes
programme developments and the new ideals of
housing construction that were launched some
way into the 1970s. Changes connected with refurbishment over the past 10 or 15 years are touched
on. Among other things, the buildings have been
provided with marked entrances and semi-private
zones. Finally the authors discuss the value of seeing an environment with one’s own eyes and, for
example, being confronted with the consequences
of trafﬁc separation, not only from the motorist’s
point of view. The words and concepts employed
on the subject of modern suburban development
reﬂect an unfamiliarity with taking the suburb’s
innate preconditions as the starting point. Often
they express a feeling of deprivation − regret that
the suburb is not like the self-contained stone
city. Students usually come away from the district
like Gottsunda-Valsätra with positive impressions.
Those who have not been here gain an impression
of tranquillity and normalcy. Those already familiar
with the place know of course that the prejudiced
image conceals a manifold reality.
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Suddade spår
− om rivningarna av bostäder i små tätorter
av Maria Andersson

Inledning
Finns
inns det något fulare
fulare, något tristare och ointressantare än ett litet modernt svenskt samhälle?
Så skrev författaren och hembygdsvännen KarlErik Forsslund i början av 1900-talet. Detta synsätt
har på många sätt häftat sig fast. Den lilla tätorten
har varken varit tillräckligt urban eller agrar för
att tilldra sig något intresse ur bebyggelsehistorisk
synpunkt. I polariseringen av stad och land, där det
moderna och nya kopplades till staden och det traditionella kom att höra landsbygden till, hamnade
den lilla tätorten mittemellan. Likafullt har det
moderna Sverige på många sätt tagit form i de små
och anspråkslösa tätorter som vuxit fram vid t.ex.
en fabrik, en järnvägsstation eller en kyrka. Från
skogsarbetet kom arbetskraften att centraliseras till
tätorter med sågverk, vattenkraftverk eller andra
industrier. Länken mellan arbete och boende var
stark fram till privatbilismens genomslag och det
föll länge på arbetsgivarens lott att ordna bostäder.
De patriarkala brukssamhällenas ofta välordnade
boende kom att övergå i baracker, kaserner, andra
arbetarbostäder och egnahem (Gårdlund 1955:367
f, Ramberg 2000:152, Nilsson 2000:35).
När allmännyttan byggdes upp på 1950-talet stod
inte längre arbetsgivaren för bostadsförvaltningen
och dess kostnader, vilket gjorde skilsmässan lätttare för industrin vid nedläggningar och omlokaliseringar. Den geograﬁska länken mellan arbete och
bostad försvagades. I den offentliga sektorn och
inom service och handel uppstod så småningom
nya möjligheter för kvinnor att få arbete, något som
i sin tur ändrade hela familjesituationen. Som ett
led i folkhemmets rationalisering av ”det sociala”
ingick utvecklingen av ett modernt boende. Det var
inte minst genom boendet som den moderna människan skulle formas: ett ljust, rationellt boende för
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alla var ett viktigt politiskt mål. Folkhemstiden satte
tydliga spår i de mindre tätorterna med kommunalkontor, telegrafer, centrumhus och allmännyttiga
hyreshus (Berg/Hansen 1991:24, se Berglund-Lake
i detta nummer). Samtidigt ökade konsumtionen
och varuutbudet, caféer, konditorier och affärer
öppnade.
Det var denna mix av industriella och välfärdspolitiska strukturer och senare villabyggandet som
utgjorde den lilla tätortens signum (Berg/Hansen
mﬂ 1989:42). Industrin och järnvägen lade ofta en
grund under 1800-talets sista decennier, ibland i
anslutning till tidigare bebyggelse, ibland i väglöst
land (t.ex. Grötingen i Bräcke kommun). Drygt 50
år senare kom välfärdsinrättningarna att rationalisera produktionens sociala liv och folkhemmet
uppstod. Den ökade välfärden under efterkrigstiden yttrade sig i en ökad konsumtion, vilket
gjorde handel och service till den kanske viktigaste funktionen i den lilla tätorten, inte minst
för den omgivande landsbygden. Under perioden
1950−1975 expanderade många små tätorter med
hyreshus, villabyggande, ﬂer offentliga inrättningar
som skolor och ålderdomshem, för att sedan, i
takt med lågkonjunktur, avfolkning och välfärdssamhällets gradvisa nedmontering, sakta förändras
åt ett annat håll. Den industriella omvandlingen
med rationaliseringar och omlokaliseringar slog
hårt mot de mindre tätorterna. Arbetstillfällena
försvann, befolkningen minskade och den offentliga sektorn blev kraftigt nedskuren. De allmännyttiga hyreshusen stod tomma och avvecklades sedan
under 1990-talet i stor skala.
Historien om de små tätorterna blev därmed en
historia om uppgång och fall. Men de är därmed
inte tillbaka på samma punkt som före moderniseringen, tätorten är inte förvandlad till landsbygd

eller by igen. Industrisamhället och välfärdssamhället satte spår i invånarnas medvetande. I deras dagliga platsuppfattning spelar fortfarande tätortensom-den-var en viktig roll, men det är en roll som
i offentligheten kommit i skymundan och nästan
beskrivs som en barlast. Hur tar vi hand om den
lilla tätortens kulturella arv på ett sätt som tar tillvara människors erfarenheter och minnen, istället
för att se dem som rester efter en besvärlig parentes
i historien? Med utgångspunkt i avvecklingar av
allmännyttans bostäder i två mindre tätorter ska
den här artikeln diskutera varför kulturmiljövården
varit relativt frånvarande i fråga om hanterandet av
små tätorter och utforska på vilka sätt man skulle
kunna arbeta med dokumentation av dessa orter
med hjälp av samtalsvandringar, intervjuer och analyser av invånarnas ”mentala kartor”.
De lokala exempel som kommer att diskuteras
här är Gällö i Bräcke kommun och Svenstavik i
Bergs kommun, båda i Jämtlands län. Dessa båda
orter var föremål för en dokumentation utförd av
Jämtlands läns museum under 2004, inom ramen
för projektet ”Från folkhem till bostadsakut −

aspekter på välfärdssamhällets kulturarv”. I projektet genomförde etnologen Pia Berg Stugholm
intervjuer och samtalsvandringar, vilket resulterade
i en rapport. Föreliggande artikel är baserad på
den rapporten samt på ett fältarbete i Gällö som
artikelförfattaren genomförde för Jämtlands läns
museums räkning under april 2006 i samarbete
med Mittuniversitetets etnologistudenter.
Fokus i denna artikel ligger på Gällö, en ort med
i dag 700 invånare. Gällö var från början en bondby
som kom att präglas av skogsarbete i mycket hög
utsträckning, liksom de ﬂesta byar i liknande områden. Orten ﬁck ett uppsving på 1880-talet med
järnvägens ankomst och etableringen av sågverket
i direkt anslutning till samhället (ﬁg. 1, 2). På 1950talet byggdes kommunalkontor i samband med
kommunreformen 1952 och de första stiftelsehusen uppfördes efter huvudgatan (ﬁg. 3, 4, 6). Ett
ﬂertal affärer och rörelser startade under samma
tid. 1960-talet och början av 1970-talet präglades
av ytterligare expansion med ﬂera hyreshusbyggen
och en ny skola. Villabyggandet har också satt tydliga spår i Gällös bebyggelse under den här tiden,

ﬁgur 1: I området runt sågverket på Ön (som var en ö innan sågverket
anlades och band ihop den med fastlandet) fanns tidigare kaserner för sågverksarbetarna.
På det här fotot från 1912 syns också ett parti av Gällö som fortfarande hade karaktären av bondby.
Uppgifter: Gunnar Bengtsson, Gällö. foto: Jämtlands läns museum (JLM).
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ﬁgur 2: Stationshuset i nära anslutning till sågen var en
plats för intensiv verksamhet. Ändå tycks alla stanna
upp och posera inför kameran, från pojken i smala
byxben till (för)mannen i blanka skor, väst och hatt.
Bakom stationshuset skymtar några stora villor, den
till höger beboddes av en kronojägare. Det var bakom
dessa villor som de första stiftelsehusen byggdes på
1950-talet. Den här bilden är från 1920
1920, en period då
åtta exportsågverk fanns i trakterna kring Gällö och
då invånarantalet var som högst i Bräcke kommun.
Skogen (skogsarbete, sågverk och ﬂottning) var den ovedersägligt största näringen här liksom på många andra
orter på Norrlands landsbygd vid den här tiden, men
redan i slutet av decenniet lade de ﬂesta sågverken ned.
Uppgifter: Sven-Erik Svensson, Stavre. foto: JLM.

både äldre villor och monteringsfärdiga hus (t.ex.
Bräckehus och Gullringen) är vanligt förekommande.
Idag präglas orten fortfarande av sågverket och
ålderdomshemmet, som länge varit ”den klassiska kombinationen” mellan könen när det gäller
arbetstillfällen, men orten är inte helt beroende
av sågverket, utan har alltid haft en mer mångsidig
näringsstruktur (intervju 060403). Arbetstillfällena
är dock få, och befolkningen har minskat kraftigt
de senaste 10−20 åren. Bl.a. av den anledningen
har en hel del hyreshus rivits av det kommunala
fastighetsbolaget, Bräcke Teknik. Totalt har inom
kommunen rivits drygt 200 lägenheter och man
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har haft en vakansgrad på 18% (Berg-Stugholm
2004:11).
Även Svenstavik i Bergs kommun har präglats
av jord- och skogsbruk, samt närheten till järnvägen och riksvägen mot Östersund. Senare kom
olika industrier att prägla näringsstrukturen, bl.a.
en större möbelfabrik. Sommaren 1954 planerades ett kommunalt stiftelsehus i Svenstavik, som
skulle inrymma polisstation, kommunalkontor, tre
affärslokaler (bland annat damfrisering och manufaktur) och åtta lägenheter, tänkta för en rektor,
en kommunalkamrer, en lärare, en byggnadskontrollant samt en fjärdingsman. Redan i den detaljerade planeringen åskådliggörs kombinationen av
boende, offentlighet och handel som en kärna i de
mindre tätorterna. På 1970-talet upplevde orten ett
uppsving eftersom den utsågs till centralort i den
nya storkommunen Berg. 1978 byggdes hyreshus
på Viol- och Ängesvägen, huslängor i två våningar
belägna strax bakom centrum och det är bland
annat dessa hus som avvecklats och varit aktuella
för rivning. Totalt 80 lägenheter ingick i kontraktet med Statens Bostadsnämnd (sbn) från 2003,
för kommunen i sin helhet, och vakansgraden var
närmare 10% (Berg-Stugholm 2004:30ff). I Bergs
kommun har man dock valt att sälja de hus som

avvecklats i ytterområdena och lägga husen på Violoch Ängesvägen i ”malpåse”, vilket var ett alternativ
inom ramen för avtalen med sbn. I skrivande stund
är förhoppningen att de ska kunna användas som
äldreboende och ﬂyktingboende (uppgift Krister
Guttormsson). Intervjuerna som ska analyseras här
är dock gjorda i samband med utrymningen, då
rivning fortfarande var en aktuell fråga.
Rivningar och avveckling av kommunala stiftelsehus i mindre tätorter har varit en vanlig företeelse i Sverige de senaste åtta–tio åren. Orsaken är
övertalighet av lägenheter, vilket delvis var en del
av efterdyningarna av den ﬁnans- och fastighetskris som uppstod under 1990-talets första år (sbn
rapport 2006: 11). Det var mot slutet av 1990-talet
som situationen blev ohållbar för ﬂera kommuner,
och staten inrättade 1998 en särskild myndighet,
Delegationen för stöd till vissa kommuner med
bostadsåtaganden, allmänt kallad Bostadsdelegationen, för att hjälpa de kommunala bolagen att
ﬁgur 3: Det som numera utgör Gällös centrala delar
med skola, Folkets hus och affär hade en annan karaktär på 1950-talet. Delar av gårdsbilden i mitten ﬁnns
kvar i hembygdsföreningens ägo och bildar en egen
”ö” bland dessa moderna byggnader. På bilden har byn
ännu karaktär av bondby, men kommunalhuset i nedre
högra hörnet skvallrar om nya ambitioner.
foto: JLM.

sanera sin ekonomi. Hjälpen bestod till en början
av möjligheten att söka ekonomisk ersättning för
rivningar för att åstadkomma balans på den lokala
bostadsmarknaden. 2002 ersattes myndigheten av
Statens Bostadsnämnd (sbn) som verkade fram till
årsskiftet 2005/
5 2006 (ibid: 17, 20). Omfattningen
5/
av rivningarna varierar över landet, men generellt
kan sägas att kommuner i Norrbottens och Västerbottens län har varit särskilt hårt drabbade, tillika
några bergslagskommuner och delar av sydöstra
Sverige, samt överlag kommuner med färre än
12 000 invånare. Bräcke har haft relativt omfattande rivningar jämfört med resten av landet (Ibid:
25, 43f, 58f).

Vad rivningarna gör med platsen
Drygt hälften av de hyreshus som rivits i Sverige
under nämnda period har kommit till inom miljonprogrammet (Nilsson 2000:44). Miljonprogrammet kom sig av ett löfte från regeringen att en
miljon nya bostäder skulle byggas mellan åren
1965 och 1975, vilket föranledde en intensiv takt i
byggandet och gav ett resultat som kritiserats för
att vara präglat av dålig kvalitet och ett försummande av estetiska värden till fördel för rationella,
funktionella och tekniska aspekter. Dess betydelse
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ﬁgur 4: Kommunalhuset, senare kommundelskontor, numera med
Svenska Kyrkan som hyresgäster, som det tedde sig en vårvinterdag 2006.
foto: Paulin Norgren/Richard Schoultz, JLM.

som välfärdspolitiskt mål, att bygga bort bostadsbristen och den låga bostadsstandarden, bör dock
inte underskattas. Miljonprogrammet bestod till
en tredjedel av höghus (kanske de man vanligen
förknippar med begreppet), en tredjedel lägre
ﬂerfamiljshus och en tredjedel småhus (Ramberg
2000:145). Det är i första hand de lägre ﬂerfamiljshusen som är aktuella för rivningar i de små
tätorterna. Med andra ord är det inte i första hand
de områden som förknippas med förortens ”poesi”
som är aktuella i vårt fall (se t.ex. Ericsson & Ristilammi 2002). Det är en annan sida av miljonprogrammet som möter oss i orter som Gällö och
Svenstavik.
I Gällö har tio hyreshus rivits under perioden
1998−2005, varav hälften kan sägas härröra från
miljonprogrammets dagar, vilket alltså motsvarar
riksgenomsnittet. Rivningarnas inverkan på samhällets rumsbildning kan vi få en uppfattning om
genom en karta över lokalsamhället, där rivningarna är markerade med kryss (ﬁg. 5). Av den kan vi
utläsa att rivningarna är utspridda i samhället. Att
ﬂera av rivningarna i Gällö ligger längs huvudgatan
gör också att de centrala delarna framstår som mer
öde än de omkringliggande villaområdena (ﬁg. 6).
Det får i sin tur konsekvenser för den lilla tätortens
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själva existensberättigande, att beﬁnna sig i centrum. Själva poängen med tätorter är ju koncentrationen av bebyggelse och funktioner. Det var inte
bara bostäderna som revs, i hyreshusen inrymdes
också diverse servicefunktioner och affärer, ofta i
bottenplanet. Att bo och leva centralt är överhuvudtaget intimt förknippat med att vara modern
och därmed också med förekomsten av den här
typen av små tätorter. Det är en mening som går
förlorad när centrumbildningen inte längre ﬁnns
kvar.
Rivningarna kan lämna utrymme till invånarnas
återtagande av platsen som by, som ett annat socialt rum, eftersom det är just de hus som rivs som
tidigare ställts som motpol till byn:
Ja, när dom första hyreshusen kom till byn så försvann
byandan, tycker jag /… / Då kom det ju mycket folk utifrån
och dom har kanske inte samma känsla för byn.
(”Leif” 040721, e. Berg-Stugholm 2004:21).

Byns förvandling till tätorten Gällö medförde i
”Leifs” ögon en ökad social rörlighet och därmed
ett svagare band till orten. Ett motsvarande uttalande gör oppositionsrådet Karin Paulsson om
Svenstavik, apropå ett möte som Bergs Hyreshus
ab anordnade med anledning av avvecklingen, där
uppslutningen var skral:














ﬁgur 5: De hus som byggdes i början av 1950-talet
och även de som byggdes i början på 1960-talet ligger
i ortens centrala delar, längs huvudgatan Revsundsvägen, liksom de hus som byggdes 1966 på Ringsvägen.
De sistnämnda utgjordes dock av ett mer sammanhållet
område än de förstnämnda. Hyreshusen som byggdes
1972 ligger samlade en bit ifrån centrum i ett utpräglat
bostadsområde på Mellanvägen. Rivningarna får därmed olika konsekvenser; i de centrala delarna upplevs
de som en förtunning av centrumbildningen, men
ändå inte på något iögonfallande sätt, eftersom bebyggelsen redan var insprängd i äldre blandad bebyggelse.
I ytterområdet kring Mellanvägen uppstår ett vindpinat
glapp mellan den äldre bebyggelsen och de kvarvarande
hyreshusen, som också står inbördes glesare efter rivningarna (rivna hus markerade med kryss). Uppgifter:
Ruth-Marie Öhrn, Gällö.

Ja, när det gäller dom där bymötena som vi kallar det, så
var det minst representation i Svenstavik /… / och det är
inte bara i den här frågan utan så är det oftast − man är
minst engagerad i Svenstavik när det är sådana här offentliga tillställningar /… /Det kanske är så att Svenstavik är
den bygden som man ﬂyttar ut och in i mest och att man
därför inte rotar sig lika som man gör i byarna.
(Karin Paulsson 040928, e. Berg Stugholm 2004:34, se
även s. 39).

De mindre tätorterna kan alltså beﬁnna sig i en
situation där man befolkningsmässigt närmar sig
en by, men där deﬁnitionen ”by” skaver mot invånarnas erfarenheter, eftersom den hör hemma i
en annan ramberättelse (Andersson 2006). I och
med nedmonteringen av välfärdssamhället och den
industriella omvandlingen har de bärande bjälkarna i de små tätorternas egen ramberättelse brustit.
bht 51/2006 leva och bo
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De är inte längre moderna i ordets bokstavliga
bemärkelse, samtidigt som de är för moderna för
att passa in i landsbygdens intensiva identitetsbygge, där det gamla bondesamhället fortfarande
utgör en mall. I själva den moderna tätortens idé
ligger en ”blank” identitet, en tom plats för den
moderna människan att erövra. Det är en tillfällig
identiﬁkation med glatt yta, utbytbar och med en
inbyggd rörelse framåt/uppåt, mot framtiden. När
rörelsen avstannar, både för individen och samhället, när framtiden uteblir, blir kontrasten för stark
mellan utvecklingsoptimism och stagnation. Spänningen däremellan löses upp av rivningarna, gör
dem legitima i någon mening.
Husen som gjorde byn till en tätort är byggda för
funktion, för den moderna människans tillfälliga
platstagande. De är inte byggda för att saknas av
någon, och därför är det nära till hands att tro att
de heller inte blir saknade.

Vad platsen gör med rivningarna
De ﬂesta av de som har intervjuats i Gällö har
funderat över varför man river. Förklaringarna ser
man i bristen på arbete, vilket i sin tur fortfarande
anses liktydigt med bristen på större industrier. Det
ﬁnns alltså en viss förståelse för att man river:
Ja, det är klart att det går ju inte att ha bostäder stå tomma
inte, och det kostar ju mycket pengar det förstår ju vi som
hade hus förr /… / men det ﬁnns ju inte många lägenheter
lediga här idag och dom räknar kanske med det då − det

är ju mycket gammalt folk som bor här /… / det är ju
pensionärer allihop och det är klart att de dör ju undan för
undan, så att det blir kanske en balans som är bra för då
blir det ju tomt /… / så då tror jag att det med inﬂyttning
och utﬂyttning och med död och så, att det kommer att
stämma bra − ja, jag tror det!
(”Lars” 040719).

Flera andra har uttryckt en oro över att det ska
uppstå brist på lägenheter i Gällö när de blir gamla
och inte orkar med sina hus. Andra har snarare sett
”bostadsbristen” som ett problem för de yngre, att
de inte har någonstans att ta vägen om de vill ﬂytta
hemifrån, men inte lämna orten. Någon anser att
kommunen ger dubbla signaler när man har kampanjer som riktar sig till storstäderna för att få ökad
inﬂyttning till kommunen samtidigt som man river
lägenheter (gruppintervju 060405, fältdagbok M.
Andersson). Det ﬁnns alltså en kritik av rivningarna
som rör förlorade möjligheter för grupper som
äldre, ungdomar och inﬂyttare.
En moraliskt grundad kritik av rivningarna förekommer också, att det är ett resurslöseri. I Gällö
uttrycktes besvikelse över att man skulle riva ”det
ﬁnaste huset”:
Och det här ska dom riva − det ﬁnaste huset − det ska dom
riva. Ja, jag tycker det är det ﬁnaste huset i Gällö. Det var
ju en här som hade ett företag − och han ville ju köpa det
här huset, men det ﬁck han inte för kommunen.
(”Kalle” 040721, e. Berg Stugholm 2004:16).

Att resurserna inte ens togs tillvara i form av återvinning vid de första rivningarna, utan att allt blev
schaktmassor, är också ett argument i den här kriti-

ﬁgur 6: Ett av de stiftelsehus som byggdes på
1950-talet i Gällö, fortfarande inrymmande
bank och en diverseaffär. Längre bort skymtar
ett tomrum bakom
parkeringen, där en förtunning av detta tidiga
centrum ägt rum genom
en rivning. Gaveln på
det tredje huset i den
ursprungliga trilogin på
Revsundsvägen 28 skymtar. foto: Paulin Norgren/Richard Schoultz,
2006, JLM.
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ken, att inte ta tillvara de resurser och möjligheter
som ﬁnns (gruppintervju 060405). Även i Svenstavik fanns den här typen av moralisk kritik:
’Jag tycker det är synd att de river hus som är funktionsdugliga − det tycker jag är fel. För så jävla dåliga är ju inte
kåkarna /… / Det är ju betonghus så dom är ju hållbara.
(”Johan” e. Berg Stugholm 2004:45).

Uttalandet gällde en diskuterad rivning som samtliga intervjuade tyckte var felaktig, eftersom lägenheterna ansågs ”fullt beboeliga” (Ibid). Man kan se
den här typen av kritik som grundad i en moralisk
världsbild, ett spår av en etik som tyst samexisterar vid sidan av marknadens logik om utbud och
efterfrågan. Ur denna moraliska världsbild blir ett
bristande förvaltande av resurser närmast en synd
(Vallström 2002: 94).
Så långt har vi berört reaktionerna bland några
av invånarna i Gällö och Svenstavik, en kritik som
ändå präglas av en viss förståelse. För de hyresgäster som direkt drabbats av avvecklingarna ställer
sig frågan i en annan dager. Ett ord som genomgående används av både boende och företrädare för
kommunerna i Bräcke och Berg är ”tvångsförﬂyttningar” (Berg Stugholm 2004:17, 24, 27, 37, 46).
Att man just använder det ordet kan ses som ett
eko av tidigare erfarenheter från Norrlands inland
av tvångsförﬂyttningar till följd av vattenkraftens
utbyggnad, t.ex. i trakterna av Vilhelmina. Oavsett
om dessa tidigare erfarenheter spelar in eller inte så
var ﬂytten från de lägenheter som skulle rivas eller
avvecklas onekligen ofrivillig och kritik har funnits
mot bristande delaktighet och information:
Vi visste ju ingenting förrän de ringde på dörren /… / inte
ett dugg − för alla dom andra husen här har man ju hört
talas om, Mellanvägen och Almqvistvägen och dom, men
inte det här. Det var ingen som visste nånting om det här
huset /… / tills den där xxx för Bräcke Teknik ringde på
och frågade om jag visste vad det var frågan om /… / Jo,
huset ska rivas, så ni får tänka på att ﬂytta, sa han /… /
Vi tyckte det var konstigt att vi bara ﬁck reda på att vi skulle
ﬂytta. Man hade ju kunnat sammankalla hyresgästerna och
talat om hur det var − att vi måste göra det här och det här
för det står så mycket lägenheter tomma och hur mycket
det kostar.
(”Lars och Tora” 040719, e. Berg Stugholm 2004:27).

En upplevd orsak till känslan av bristande delaktighet var alltså bristen på information och medbestämmande när det gällde rivningarna i Gällö. En
annan faktor som inverkat på de boendes upplevelser kan vara i vilken utsträckning de fått välja sitt

nya boende: i en del fall har hyresgästerna själva
fått välja var de vill bo, även om det brukliga är att
anvisa lägenheter.
En av de intervjuade i Gällö anvisades en lägenhet men valde att bosätta sig bara en liten bit bort
i samma område som tidigare, därför att hon ville
kunna se sjön och därför att hon var ”van vid platsen”. Hon är nöjd med sin nya lägenhet. En av dem
som anvisats en lägenhet och antagit den var bosatt
i de s.k. ”vithusen” (området vid Änges-och Violvägen) i Svenstavik, byggda 1978. Hon hade nära till
jobbet och trivdes bra med lägenheten trots att hon
tyckte hyran var hög mot slutet. Hon var mycket
negativ till ﬂytten och trivdes inte alls i sin nya
lägenhet. Dels upplevde hon att den inte låg lika
centralt, dels hamnade hon vägg i vägg med gymnasieelevernas lägenheter och hade svårt att förlika
sig med deras sena vanor (Berg Stugholm 2004:
46). Frånvaron av valmöjligheter är en trolig orsak
till vantrivseln här, liksom möjligheten att välja upplevdes mer positivt i det förra exemplet. Men valet
av ny lägenhet i närmiljön i Gällö säger oss också
något annat: trots husens ”blanka” identiﬁkation
görs boendemiljön till en plats som man vänjer
sig vid. Den tillfälliga och funktionella karaktären
som så att säga är inbyggd i den moderna bebyggelsen stämmer inte överens med det faktum att
vissa hyresgäster bott i samma område i över 20 år
(Berg Stugholm 2004: 16f, 36f). Det moderna rummet är taget i besittning, förhandlat, kompromissat
och därmed förvandlat till en plats man är van vid,
relaterar till och lever i (se Berglund-Lake i detta
nummer). Det gäller inte bara bostäderna; delar av
den mindre tätorten är på motsvarande sätt inmutade av sina invånare, hanterade med hjälp av deras
mentala kartor. Dessa mentala kartor beﬁnner sig
ständigt i växlande tidrum.
Vid de samtalsvandringar som företogs i Gällö
och Svenstavik framträdde bilder över det samhälle
som inte längre var; en kunskap som lever och
traderas av nu levande människor och som betyder någonting för ortens invånare. I ”det ﬁnaste
huset i Gällö”, ett rött tvåvåningshus i tegel, fanns
på 60- och 70-talen kyl och frysfack att hyra i källaren, i gatuplanet låg ett slakteri och charkuteri
som gick under namnet Gustavssons, på övre plan
fanns lägenheter (ﬁg. 7). Andra verksamheter som
målas upp i det Gällö som fanns är tyg och presentaffärer, Konsum, bageri och konditori, post, tvättbht 51/2006 leva och bo
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ﬁgur 7: ”Det ﬁnaste huset i Gällö”,
Gustavssons på Revsundsvägen 25,
25
inför rivning. Bakom skymtar kommunalhuset.
foto: Pia Berg Stugholm, 2004,
2004
JLM.

inrättning, smedja och Esso-mack. En del av dessa
byggnader ﬁnns kvar, igenbommade eller med nya
hyresgäster, andra ﬁnns ”bara” i minnet (Berg Stugholm 2004:16). Men minnet skapar ett speciﬁkt
tidrum, som vid direktkontakt med platsen faktiskt bildar Gällö som en rumslig vision, utan att
den visionen nödvändigtvis omgärdas av nostalgi.
Det är ett levande historiskt rum, som på ett sätt
skymmer sikten för Gällö idag. Den fungerar som
ständig måttstock, vilket gör att Gällö-idag hela
tiden förlorar, som rumsbildning. En ung kvinna
jag samtalade med pekar och visar hur det såg ut
vid hyreshusen nära affären innan rivningen: ”Det
var liksom en kringbyggd gård”. Gården blev öppnad, rumsbildningen ändrad, men den kvarstår i
minnet.
På motsvarande sätt ﬁnns det kartor av ett Svenstavik innan. Svenstavik växte till sig som samhälle
relativt sent, men det är samma historier om det
moderna samhällets utveckling som möter oss här.
”Evy” ﬂyttade till orten 1973 och beskriver hur den
tedde sig då:
Ja, rena, rama bondbyn /… / Genomfartsvägen genom byn
gick här utanför affären. Vägen som går genom centrum
idag där borta, den fanns inte då /… /Hon som bor granne
med mig här ﬁck lov att göra sin egen väg när dom byggde
sitt hus /… / Dom som har sina gårdar på andra sidan 45:an
här − deras jordbruksmark gick ända ner till Storsjön /…/
så när jag kom hit så har det ju byggts allting, det som är vid
sjukhuset, för det fanns ju ingenting där eftersom det bara
var åkrar och ängar /… / och det här huset (en del av centrumbyggnaderna där bl.a. en matvaruaffär är inhyst idag)
det fanns ju inte utan det var bara en stor gräsplätt /… /
och bredvid var det bara en stor asfaltparkering /… / där
borta på andra sidan ån till vänster så låg det en lanthandel,
och det var Ivan Jonsson som hade den och han var farfar
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till Kurt som har dagens ica
ica-affär här borta i centrum.
(”Evy” 040927, efter Stugholm- Berg 2004: 40).

Sättet att berätta, att vara på plats och peka ut var
saker och ting låg, hur de kom till, vilka sociala
relationer som hör till vilken plats, blir en ﬂerskiktad historia i tid och rum, hela tiden utgående från
individens mentala karta, individens för-givet-tagna
eller vardagliga rumsuppfattning som verbaliseras
på plats om någon frågar. Den mentala kartan
handlar om genvägar, minnen, människor, stråk
som man kan gå halvt i sömnen (Högdahl 2003:32,
Berg & Hansen 1991:53). Det handlar också om att
namnge sin omgivning efter den kartan. ”Evy” har
själv en affär i en gammal skogshuggarbarack som
uppfördes i centralorten 1954, allmänt kallad ”skithuset”, vilket är en del av Svenstaviks treenighet
i folkmun: Tingshuset, Klinikhuset och Skithuset.
Tingshuset är från 1928 och Klinikhuset byggdes
1952, med tandklinik, BB och hyresbostäder (Berg
Stugholm 2004:40). De ovan nämnda ”vithusen”
hör också till den här typen av ord för hantering
av den nära miljön. Invånare i en tätort känner
inte alltid till gatunamnen, men den här typen av
benämningar fungerar. På motsvarande sätt fungerar namngivningen av geograﬁska områden som
ett sätt att viktiggöra sociala gränser och förändring
av dem. Ett exempel är benämningen ”Fattigstranna” strax utanför Gällö, som sedan döptes om till
Guldkusten (gruppintervju 060405).
Om man frågar de boende ﬁnns alltså en ingående kunskap om området från olika tidsperioder,
kunskaper som borde kunna tas tillvara på ett eller
annat sätt. De mentala kartorna i konkret mening:

nedtecknande av kartor och berättelser om platser ur de boendes perspektiv, kunde också vara
föremål för kulturmiljövårdens intresse, både som
föregripande, inför samhällets framtida utformning, och som ”minnesbank”, ett smidigt sätt att
dokumentera samhällen efter vad deras invånare
anser betydelsebärande. Fotograﬁer och samtalsvandringar skulle räcka långt för att fästa berättelserna vid platserna. Ett annat tänkbart arbetssätt är studiecirklar, något som uppstod i Gällö på
hembygdsföreningens initiativ inför vårt fältarbete.
Cirkeln med det skämtsamma arbetsnamnet ”Gällös uppgång och fall” resulterade i detaljerade listor
över det Gällö som fanns, uppdelat i olika decennier, men också en beskrivning av allmännyttans
byggande och rivande, samt en beskrivning över
”min skolväg” på 1960-talet. Vid det följande fältarbetet i Gällö gjordes försök att lämna ut engångskameror till skolungdomar, inspirerat av Elisabeth
Högdahls arbetssätt i avhandlingen ”Göra gata”
(2003, ﬁg. 8). Genom sådana minidokumentationer inför några rivningar kunde man ganska enkelt
ge åtminstone ett symboliskt erkännande av de
platser där livet ägde rum för många människor
som idag tycks bortglömda, och samtidigt bidra

till att dokumentera ett kulturarv som satt sin prägel på en betydande bit av Sverige.

Kulturmiljövårdens tystnad
Avslutningsvis tänkte jag diskutera varför det varit
så tyst hittills inom kulturmiljövården när det gäller
rivningar i mindre tätorter. Rivningarna föranleder
ingen upprörd debatt om spolierade kulturhistoriska värden. Förklaringarna till denna tystnad är
många och behöver egentligen sökas i hela uppbyggnaden av folkhemmet och den svenska nationella varianten av moderniteten. Här kommer jag
bara att antyda några grundläggande konﬂikter
som kan tänkas ligga till grund för att den här
typen av industrisamhällets bostäder i mindre tätorter för närvarande inte betraktas som ett kulturarv i ofﬁciell mening.
Till att börja med föddes själva tanken om ett
kulturarv som ett svar på det hot som industrialismen ansågs utgöra mot ”äldre” kulturformer. Att
överhuvudtaget betrakta industrisamhället som ett
kulturarv bär alltså med sig en historisk paradox
(Anshelm 1993, Aronson 2005, Beckman 2005:
146). Det intensiva intresse som till en början ägna-

ﬁgur 8: ”Utsikt från hyreshuset”, engångskamera och rubricering använd av ung hyresgäst.
Rivningsytan bildar ett glapp mellan miljonprogramsområdet och den äldre villabebyggelsen. I
det blå huset bodde tidigare två andra hyresgäster på Mellanvägen, ett syskonpar som då delade
huset med sin mor och kvinnans man och som nu delar en trea med egen ingång (fältdagbok M.
Andersson). I skrivande stund planeras ett bygge av ett nytt ålderdomshem här på Mellanvägen,
troligen mitt i glappet. foto: Johannes Nylund, 2006
2006, JLM.
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des åt industrisamhället inriktade sig mot miljöer
som visserligen kan betecknas som industriella,
men som härrörde från tiden före själva industrialiseringen, t.ex. miljöer som uppstod i anslutning till
bruken. En avsevärd förnyelse av vad som räknas
som kulturarv överhuvudtaget har ägt rum under
senare år, både vad gäller typ av objekt som ålder
på objekten (Beckman 2005). ”Kulturarviseringen”
av industrisamhället har dock ganska så ensidigt
fokuserat dess produktiva sida, fabriksbyggnader,
anläggningar, det vill säga manligt deﬁnierade
arbetsområden. Det man kanske hellre borde
kalla välfärdssamhällets kulturarv i meningen
boende, omhändertagande, offentlig service, hela
den sociala rationaliseringen av individens liv, har
lämnat färre spår i kulturarvsdiskussionerna kring
industrisamhället, som det till syvende och sist
är oupplösligt förenat med (Jönsson/Svensson
2005, Svensson 2005). Efterkrigstidens boendemiljöer har visserligen uppmärksammats av t. ex.
Ulfstrand/Mellander-Rönn (2005), men det var
då fråga om ett område i närheten av en storstad.
Inom urbanforskningen ﬁnns miljonprogrammet
och annan modern bebyggelse, medan de miljöer
vi möter i mindre tätorter som Gällö och Svenstavik fortfarande är sedda över axeln.
Det är också lättare i storstaden att se bebyggelsen som kulturarv eftersom den hela tiden
ersätts av något. Platsen fortsätter att ha sin vikt
i offentlighetens ögon, den är del i en pågående
process, en utveckling av något nytt. Det förgångnas död är själva förutsättningen för att något ska
betraktas som ett kulturarv (Aronsson 2005: 19f).
Den utveckling som sker på landsbygden, å andra
sidan, det intresse som tilldelas ”det lantliga” är till
stora delar anti-urban. Betonandet av det regionala
kulturarvet, och kanske i än högre utsträckning det
lokala, har i hög grad handlat om landsbygdens hus
och byar, med det förindustriella samhället som
given ram. Här blir resterna efter industrisamhället
snarare en besvärlig parantes som man inte vet hur
man ska hantera. Invånarna kanske anser att det är
ett arv de vill glömma, förespråkar att riva de gamla
”fula” industrierna och byggnaderna (se Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 43). Tystnaden efter både
industrier och människor blir tydligare i tomma
byggnader. Platsen är, i offentlighetens ögon, inte
av något intresse för samhällsomvandlingen heller, ingen verksamhet står direkt och väntar. Kvar
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blir det tomma utrymmet, en plats för närmast
sörjande, en gravkulle:
Vet du − det där var tidigare en ﬂerfamiljsfastighet som
byggdes 1967. Men huset revs –01, det mesta schaktades
bort, men stora delar blev i alla fall kvar och täcktes hjälpligt
över. Och idag ser det ut som en kulle bara. Man skulle
nog sätta ett kors på kullen, tycker jag.
(”Tobben” 040922, e. Berg Stugholm 2004: 27).

Ändå var det kanske i de små tätorterna på landsbygden som den svenska industrialiseringen ﬁck
sin mest särpräglade form (Gårdlund 1955:442).
Det var också här som folkhemsbygget blev och
förblev tydligast, dels eftersom inte omvandlingstrycket varit så hårt, dels för att moderna samhällen
på landsbygden, inte minst Norrlands landsbygd,
hade en tradition som ett slags laboratorier för det
moderna. Samhällen som Laver i Norrbotten eller
sågverkssamhällena längs norrlandskusten byggdes
upp mer eller mindre från grunden och gjorde därmed modernitetens planeringsvisioner verkliga på
ett sätt som inte var möjligt i beﬁntliga bebyggda
miljöer. Ska dessa avtryck bara suddas ut, som om
den samhällsform som byggdes i industrins och
välfärdens namn bara var en parentes i det idylliserade ”livet på landet”? Utan att ens ”sätta ett kors
på kullen”? Då suddar man samtidigt ut mängder
av människors erfarenheter av det moderna samhället, människor som inte utgör någon röststark
grupp i samhället idag. I de mindre tätorterna kan
det förekomma protester, men frågan är vem som
lyssnar. Områdena är redan klart deﬁnierade i den
offentliga debatten, Bräcke kommun, som Gällö
ligger i, är med på den föga ärofyllda tio-i-topplistan över avfolkningskommuner i Sverige. Det blir
i sin tur ofrånkomligen anledningen till att man
måste riva husen. Det står inte inom rimlighetens
gräns att med åberopande av kulturhistoriska värden kunna stoppa rivningarna. Så vad kan göras?
Jan-Evert Nilsson förespråkar en genomtänkt
strategi för rivningarna, efter en långsiktig plan
om hur man vill att samhället ska se ut. Istället för
den politiskt sett frestande vägen att passivt vänta
in tomma hus, ser han en möjlighet att aktivt forma
det samhälle som faktiskt ﬁnns kvar. Utgångspunkten är att rivningarna gör skillnad:
Att riva bostadsområden har lika stor effekt på ortens
fysiska gestaltning som byggandet av bostäderna en gång
hade. Väljer en kommun denna väg /... / blir det viktigt

med en öppen debatt om hur orten ska omskapas (Nilsson 2000: 127).

Ett bra exempel på hur man kan riva strategiskt är
det kommunala bostadsbolaget Faxeholmens rivningar i den lilla tätorten Söderala i Söderhamns
kommun. Där tillfrågades de boende om vilket
område de ansåg skulle kunna rivas. Resultatet blev
att man rev de nyaste husen, trots att det innebar
merkostnader (Hälsingekuriren 9/11 2005). Vad
kulturmiljövården skulle kunna göra har redan diskuterats: dokumentera försvinnandet med hjälp av
invånarnas mentala kartor. Det skulle kunna vara
en början till en dialog mellan invånarnas minnen

och det ofﬁciella kulturarvsskapandet, utan tvekan
till gagn för båda parter. Det skulle också kunna
innebära ett mer demokratiskt och aktivt kulturarvsskapande i s.k. perifera områden.
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Obliterated traces
− housing demolition in small urban communities
by Maria Andersson
Summary
The heritage of small urban communities has been
overlooked in the heritage preservation context.
And yet that is where we can ﬁnd perhaps the clearest traces of two important processes in Swedish
history: industrialisation and the welfare society.
The heritage of industrial society has come to focus
on other phenomena and places than these communities, which are regarded mostly as relics of an
embarrassing historical interlude. The phase-out of
public non-proﬁt housing in two small urban communities in the County of Jämtland is instanced
in an effort to comprehend the importance of the
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small urban community to its residents today and
the importance it possesses (or rather, does not
possess) in the eyes of the public sector. The small
urban community has become neither urban, nor
agrarian, and is stuck between “in-built” optimism
− and thus constitutes a ﬁeld of tension. Concepts
like “village” and “countryside” chafe against the
inhabitants’ experience and, the author maintains,
the loss of its raison d’être as a centre has now
deprived the smaller urban community of a viable
frame narrative.

Skuggbyn
− under ytan på en avfolkningsby
Om stratiﬁering, sociala relationer och överlevnad
av Ann-Kristin Ekman

ﬁgur 1: Gammal vy över Ängersjö. I förgrunden stamhemmanet Åsen,
där endast ett hus återstår idag. foto: i Ängersjö byalags arkiv.

Inledning
Föremålet för den här artikeln är Ängersjö, en liten
by med ett fyrtiotal invånare som kan tyckas vara på
väg att försvinna.1 Det är i varje fall den bild som
med jämna mellanrum förmedlas, både från byborna själva och från omvärlden. I bybornas föreställningsvärld är detta hot alltid närvarande och det är
också något som förmedlas till besökare. Bristen
på människor för att upprätthålla de sociala sammanhangen och den ekonomiska kontinuiteten gör
sig ständigt påmind. Det är också en gängse bild i
kommunala och regionalpolitiska sammanhang, en
bild av glesbygdens små byar och samhällen som
snart kommer att vara tömda på sitt innehåll.
Men vad hittar man om man skrapar på ytan? Jo,
för det första ﬁnns ett socialt liv och ett fungerande

vardagsliv som man behöver beﬁnna sig på platsen
en längre tid för att erfara. Det ﬁnns ett aktivt
föreningsliv i byn, och många är också med i föreningar utanför byn, t.ex. i pensionärsföreningar.
Det är gott om årliga fester t.ex. vid älgjakten och
vid midsommar, sommar- och höstfester vid byns
skogsmuseum, julﬁrande med grannbyn samt ofta
bygemensamma ﬁranden av högtidsdagar.
För det andra är det många ﬂer individer än
de som bor i byn som bidrar till detta sociala liv,
människor som aktiverar byn på olika sätt, t.ex.
bidrar till arbetet i skogsmuseet (som kallas kojbyn
i bybornas mun). Det handlar om återvändande
släktingar, sommargäster utan släktanknytning, personer från grannbyarna och enstaka turister. Här
ﬁnns också bybor i förskingringen som bevakar
bht 51/2006 leva och bo
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sina ekonomiska intressen. För denna utvidgade by
har jag valt benämningen skuggby.2 Begreppet har
uppkommit i våra interna diskussioner kring forskningsmaterialet om byn. Det ger en association till
att byn skuggas av ett större fält av relationer, som
kan vara svåra att upptäcka, men som på olika
sätt är viktiga för och griper in i byns organisation
och handlingsmönster. Begreppet har också valts
för att antyda det ﬂyktiga och svårgripbara hos en
skugga.
Genom det sökljus som satts på byn av det stora
mångvetenskapliga forskningsprojekt som pågått
där under att antal år ﬁnns en bild av byn inte bara
i det omgivande samhället utan också i en större
krets.3 Byn omtalas i forskarvärlden oftast genom
att nämnas vid namn trots att forskningens fokus är
den inre norrländska skogsbygden och byn endast
en representation av dess livsform. Inom den kommun och det län som byn ligger har detta också lett
till att byn blivit känd. Dessutom har byn kunnat ses
i tv genom att 2002 års julkalender ”Nudådalen”
spelades in här. Det ﬁnns alltså konstruktioner av
byn utifrån, som på olika sätt påverkat (eller inte
påverkat) byn, men i varje fall gjort att den blivit
känd och öppnat den för en växelverkan med dem
som studerar eller på annat sätt betraktar byn.
Detta gjorde mig nyﬁken på vad som fanns
bakom föreställningen om att byn är på väg att
dö. Hur går det ihop med förekomsten av skuggbyn, de många föreningarna och sociala
sammankomsterna samt beredvilligheten
att släppa in forskare och ﬁlmfolk i byn?
Jag upptäckte dock snart att byn var både
öppen och sluten, dvs. i vissa sammanhang kontaktskapande, öppen för nya
idéer och ﬂexibel, i andra sammanhang
sluten och ickeﬂexibel med värnande om
integritet och kontinuitet.
Bybornas föreställning om att byn är
på väg att dö och att människor är den
knappa resursen är en utgångspunkt. Mitt
argument är att byn består av många ﬂer
individer än de som bor där och att dessa
på olika sätt bidrar till det sociala livet i
byn och dess kontinuitet. Samtidigt beﬁnner sig dessa också på olika avstånd från
ﬁgur 2: Höbärgning. Fotot taget
på 1950-talet. foto: i privat ägo.
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byns kulturella kärna. Det ﬁnns en inre kärna av
individer som delar något speciellt med varandra,
bl.a. en värdegemenskap kring stamhemman, skog
och arv. En av frågorna i artikeln blir då vad som
utgör byn och vad som är dess kärna. Är det så att
de många individerna med lösare anknytning, de
som utgör skuggbyn, har betydelse för ﬂexibiliteten
och utvecklingen i byn och att byns inre kärna har
större betydelse för stabiliteten och kontinuiteten?
Det är min avsikt att titta närmare på den sociala
sammansättningen av byn, som trots sin litenhet är
mycket komplex, och visa relationernas och nätverkens betydelse i de olika sammanhangen. Att byn
är så liten är snarast en tillgång − det är förhållandevis lätt att få grepp om samtliga individer.
Frågorna kan kanske få sina svar genom en analys av befolkningsstrukturen, dvs. alla som ﬁnns i
byn, även de som bara är där tillfälligt. Det handlar
då om individer som är knutna till olika sfärer
med olika avstånd till de ekonomiska tillgångar och
centrala värden som ﬁnns i byns kärna. Kontinuitet
eller förändringsbenägenhet kan måhända förklaras genom det sociala mönstret kopplat till symboliskt och ekonomiskt kapital. Mot bakgrund av de
diskussioner som förts om ”socialt och kulturellt
kapital” och deras betydelse generellt för utveckling och kontinuitet vill jag gå ett steg vidare och
visa vilka relationer och föreställningar som utgör
grunden i en bygemenskap och i sin tur är viktiga

ﬁgur 3: Midsommarﬁrande vid gammelstugan på Svea i Ängersjö på tidigt 1970-tal.
foto: Gustaf Haglund.

för byns fortbestånd och vilka som har betydelse
för nydaning.
I artikeln gör jag därför ett försök att kartlägga
byns sociala innehåll genom att identiﬁera de människor som bidrar till byns liv. Till min hjälp för att
förstå den sociala stratiﬁeringen har jag använt mig
av en graﬁsk framställning.4 Men innan jag kommer in på de sociala sammanhangen problematiserar jag vad som utgör en liten by idag och hur den
betraktas utifrån och inifrån. Som antropolog har
mitt fokus varit bybornas egna förhållningssätt och
jag har därför vistats i byn i längre sammanhållna
perioder än övriga forskare och deltagit i byns vardagsliv. Jag har arbetat genom att bara ”vara med”,
dvs. med deltagande observation, men också med
intervjuer. Jag har deltagit i det dagliga livet i byn
men också träffat människor i grannbyar, varit med
på olika möten och sammankomster och deltagit i
byns kvinnocirkel. Genom dessa långa fältperioder
i byn har jag försökt förstå vardagens praktik och
tankestrukturer och i det sista avsnittet behandlar jag byn som kulturell enhet, den inre logiken,
värdegemenskapen och dess betydelse för byns
sociala liv samt förhållandet mellan kontinuitet
och förändring. Resultatet pekar, som vi skall se,
emot att byns fortbestånd är beroende av både sin
starka lokala kärna med fasthållandet av lokala vär-

den, vilka har stor betydelse för byns identitet, och
öppenheten utåt, ﬂexibiliteten mot nya idéer.

Vad är en by?
En by kan beskrivas på många sätt, den kan
beskrivas utifrån, t.ex. genom befolkningsstatistik,
näringsgrenar och sysselsättningstal. I regionalpolitiska diskussioner om utveckling lyfts oftast ekonomin och dess utvecklingspotential fram. Men en
by ﬁnns också som en levd plats med sina sociala
relationer, sina interna maktförhållanden, sin historia och ett innehåll som har mening för bymedlemmarna. Hur byborna uppfattar och avgränsar sin
by visar sig i de sammanhang där de gemensamma
värdena kommer fram som markörer.

Forskningsprojektet
och byns ekonomiska utveckling
I forskningsprojektet har en grundläggande hypotes funnits med sedan projektets början. Som forskare har vi kretsat kring frågan om att förutsättningarna för överlevande i en perifer skogsbygd
kräver anpassningsförmåga och öppenhet för
förändringar. Projektets titel är ”Flexibilitet som
tradition” och just ”ﬂexibiliteten” eller bristen på
ﬂexibilitet har varit en av kärnfrågorna för att förbht 51/2006 leva och bo
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stå utvecklingen i skogsbygder. I projektet arbetar
många forskare från de historiska disciplinerna
med antagandet om att ﬂexibilitet, en kapacitet
för omställningar, skulle gälla även under tidigare
tidsepoker. Vi har från olika håll prövat om förmågan till ﬂexibilitet faktiskt skulle kunna betraktas
som ett kulturellt värde, dvs. att det skulle ﬁnnas
en kulturellt organiserad ﬂexibilitet.5 Detta är inget
vi tagit för givet utan snarare utsätter för prövning
i den empiri som växer fram ur de skilda disciplinerna. I ljuset av denna hypotes blir också bybornas förmåga idag att handskas med nya möjligheter
intressant. Men som vi kommer att se i artikeln
ﬁnns det gränser för hur ﬂexibel man vill vara för
att ”utvecklas” och en kulturell integritet man är
rädd om. Så frågan är då vilken sorts ”ﬂexibilitet”
det är vi talar om och inom vilka områden.
Eftersom begreppet ”ﬂexibilitet” är ett av det
mångvetenskapliga projektets nyckelord har jag haft
svårt att frigöra mig från det och inte kunnat undvika att det lagt sig likt ett ﬁlter över mitt tänkande
kring den ekonomiska och sociala organisationen i
byn. De bybor som intresserar sig för projektet är
också de på det klara med att ﬂexibilitet, mångsidighet och nytänkande har positiva laddningar. Men
begreppet ﬂexibilitet är ju faktiskt inget annat än
ett kulturellt konstruerat modeord med en positiv
laddning som står för vår tids informationssamhälle
och likt många vida begrepp är svåra att ringa in
och att tillskriva förklaringsvärde.
Mot vilken bakgrund kan man analysera ”ﬂexibilitet” eller öppenhet för förändringar? Vilka
resurser fanns i byn tidigare och hur har omvärldsfaktorer ändrat förutsättningarna för den ekonomiska överlevnaden i framtiden? Olika ekonomiska
nischer har alltid utnyttjats för överlevnad i randområden som skogsbygder. Inom forskningsprojektet har ännu ett begrepp skapats för att beskriva
den här typen av ekonomiskt mönster: lapptäckesekonomin.
Svaret är att byns möjligheter till överlevnad ändrats dramatiskt sedan efterkrigstiden. De traditionella resurserna, skogsarbetet och småjordbruket,
växlades ut successivt från 1950 och framåt i och
med strukturrationaliseringarna. Ett par av jordbruken gjorde visserligen vissa nysatsningar under
1950- och 60-talen i form av inköp av maskiner
och traktorer samt i vissa fall nyodling, men allt
jordbruk i byn hade försvunnit i början på 198070
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talet.6 Mångsyssleriet, vilket innebar en kombination av förvärvsarbete utanför byn, säsongsarbete
i skogen, självhushåll, bärplockning och jakt, blev
det sätt på vilket man försörjde sig. Kojbyn, det lilla
skogsmuséet, blev som historiskt arv allt viktigare
både som symbolisk och ekonomisk resurs. Utifrån
ekonomiska variabler kan man gott hävda att en
by av den här storleken i glesbygden är på väg att
försvinna.
De strukturrationaliseringar inom jord- och
skogsbruket som ägde rum under 1900-talets andra
hälft har således inneburit att ingen i byn längre
brukar jorden och ingen håller djur. Skogsmaskinerna har tagit över arbetet i skogen och endast ett
fåtal av männen är idag sysselsatta med skogsarbete
på deltid. Inga kvinnor arbetar längre med skogsplantering och något förvärvsarbete för kvinnor
existerar inte inom byn. Skolan är nedlagd, liksom
affären. Det ﬁnns ingen form av geograﬁskt centrum sedan affären i byns mitt, som fungerade som
ett slags informationscentral, lades ner. Utﬂyttningen från byn har varit omfattande.7 I församlingen
fanns på 1920-talet nästan 500 personer, på 1950talet drygt 300 personer, för att idag vara nere på
100 personer. I byn ﬁnns idag endast drygt 40
personer. Av dessa är ungefär hälften pensionärer.
Av det tiotal personer i arbetsför ålder som ﬁnns
i byn arbetar ﬂertalet i centralorten, ﬂera kvinnor
har anställning inom den kommunala omsorgen,
några i lokala företag, medan ett par är sjukskrivna
eller deltidsarbetslösa. De kommunsammanslagningar som skett i ﬂera etapper har gradvis distanserat byn, både geograﬁskt och mentalt, från
kommunens centrum. Tillbakablickandet på byns
”guldålder” är märkbart och det enda som lett till
någon form av sysselsättning i byn på senare år
är rekonstruktionen av det förgångna i form av
kojbyn. Mot den här bakgrunden tycks framtidsutsikterna mörka.
De frågor som ställs om den sociala stratiﬁeringen i byn är förstås intimt sammankopplade med
byns resurser och hur man hanterat dessa genom
tiden. Det ﬁnns samtidigt en tröghet och ett nytänkande i byn som är sammankopplat med byns olika
individer. En fråga har gällt vilka motkrafter/nya
resurser som har funnits att tillgå inom byn och
vilka man faktiskt har utnyttjat. Vilka val har man
gjort? De nya idéer kring kulturturism som funnits i några årtionden har byborna försökt utnyttja,

ﬁgur 4: (t v) Affärsbyggnaden inrymde
under 40 år Kooperativa. ”Torget” framför
var byns samlingsplats. foto: i Ängersjö byalags arkiv.
ﬁgur 5: (nedan) Idag
ﬁnns Ängersjö Allservice i den gamla
affärsbyggnaden
i byns mitt. foto:
Roland Ekman.

men bara till en viss gräns. Det har funnits en
önskan om att få nya människor att ﬂytta till
byn och man har i många fall snabbt velat dra
in nykomlingar i byns verksamhet, men också
dessa bara till en viss gräns. Det ﬁnns kulturella värden som man ogärna förhandlar kring.
Gränsen för byns kulturella integritet blir tydlig
i ﬂera sammanhang som betyder förändring,
t.ex. om de hotar de grundläggande värdena
kring ägoförhållandena i byn, egaliteten eller
byns kollektiva identitet. Det betyder dock inte
att alla alltid är överens om byns ekonomiska
strategier. Samtidigt som man i byn varit snabb
att anpassa sig till nya möjligheter som uppkommit via stat, kommun eller på annat sätt har byns
integritet och lokala ekonomi värnats. Ett sådant
upprätthållande av en integritet kan bli ett slags
motstånd i periferin.8

Byn som kulturell enhet
Men en by är också en plats som står för det hem-

vanda, för kontinuitet och trygghet. Då närmar
man sig byn genom att se på den som en kulturell gemenskap, där delad historia, delad kunskap
om platsen och dess människor utgör grunden för
delaktighet.9 På ett sätt är det naturligtvis riktigt
att de gemensamma kunskaperna och uppfattningarna skapar en stark grund för platsgemenskap
och ett lokalmedvetande. Det handlar om byn som
bht 51/2006 leva och bo
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upplevt centrum för de människor som bor där,
om meningen i livet och vad som är viktigast för
dem som bor kvar. För dem är de sociala sammanhangen, de sociala relationer man kan bygga
och upprätthålla av avgörande betydelse. Men individerna i byn är få. Hur hanterar man vardagen
mot bakgrund av den förutsättningen, hur resonerar, tänker och känner man? Är det måhända
inte enbart de synbara ekonomiska och politiska
omvärldsfaktorerna utan det alltmer uttunnade
sociala nätverket som gör att byborna ger uttryck
för att byn är på väg att försvinna? De sociala sammanhangen har betydelse för hur man uppfattar
sin morgondag.
Även om kulturbegreppet som bundet till plats
fått mycket kritik under senare år och det lokala
ansetts vara påverkat till största delen av inﬂuenser utifrån, har andra hävdat dess betydelse.10 Ulf
Hannerz menar att det lokala, platsen, fortsatt har
en stor betydelse, inte minst genom det vardagliga
och det praktiska, det delade förhållningssättet,
”face-to-face”-relationerna, som ofta också är långsiktiga, och inte minst den ”sinnliga” och verkliga
upplevelsen av det lokala i smak, doft och känsla.11
Allt detta gör byn fortsatt viktig som en källa till
kontinuitet.
Värdegemenskapen i byn uttrycks genom kollektiva ritualer och många gemensamma fester och
ﬁranden. Men också några byggnader och platser i

och runt byn har större symbolvärde än andra. Allt
detta är viktigt för kontinuiteten och för upprätthållandet av de sociala relationerna.12 Minst fyra
årligen återkommande fester förekommer: en sommarfest i kojbyn, midsommarfest på byns fäbodvall, fester under älgjakten på hösten samt en julfest tillsammans med grannbyn. Flertalet ﬁranden
av jämna födelsedagar, bröllop och dop är också
bygemensamma tillställningar. I dessa gemenskaper
ﬁnns en förhållandevis stabil kärna av individer och
byn hålls samman genom dessa ritualer.
I byn ﬁnns tre byggnader som kan sägas utgöra
centrala byggnader, två som används kollektivt,
den nedlagda skolan som byalaget har köpt samt
Folkets hus. Den tredje byggnaden är den centralt
placerade Oppigården, ett gammalt stamhemman
där ﬂera av byns släkter bott. Det ﬁnns också
två platser av betydelse utanför byn. Den ena är
kojbyn, en plats som är öppen för turister men
också fungerar för fester av olika slag, den andra
är vallen (Öjungsvallen), den gamla fäbodvallen
där byns stamhemman har sommarhus, och vilken
inte är tillgänglig för andra än bybor.13 Kojbyn ligger på väg in mot byn och de ﬂesta besökarna
åker inte in den sista biten till byn. Vallen ligger
på motsatt sida, bort från byn mot storskogen och
för att hitta dit måste man passera byn och åka in
på enskild väg. Både kojbyn och vallen kan tolkas
som en sorts helgade platser.14 Båda ligger utanför

ﬁgur 6: Kolmilan
i kojbyn är en av
sommarens höjdpunkter. foto:
Bertil Larsson.
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ﬁgur 7: Stamhemmanet
Oppigården.
foto:
Ann-Kristin
Ekman.

ﬁnns kvar på vallen ägs av gamla Ängersjöbor eller
ättlingar till dessa. Gränserna är dock ﬂytande, det
kan hållas mycket interna jaktfester i kojbyn liksom
offentliga friluftsgudstjänster för hela församlingen
på Öjungsvallen.16

Fokus på sociala relationer

ﬁgur 8: Svevallen, en av fäbodarna på Öjingsvallen.
foto: Barbro Larsson.

själva byn och är del av det större rummet som
utgör Ängersjös omgivning och båda har rituella
och återkommande inslag, som årsfester, midsommarﬁrande och arrangemang kring älgjakten. Båda
platserna associeras med myter och historia. Att
vallen hålls undan för turister och utomstående
pekar mot att den kanske ännu mer kan tolkas
som betydelsefull och helgad plats. Den uppfyller
kriterierna för mer internt hållna evenemang med
en snävare krets av släktingar och vänner än de
evenemang som hålls i kojbyn med hemvändare,
sommargäster och turister.15 Samtliga hus som

I en analys av de mekanismer som styr byn vad
gäller befolkningsutveckling, ägande, ekonomiska
transaktioner, social organisation och genusrelationer, men också kollektivt arbete, tillhörighet till
byn och kulturell gemenskap är det viktigt att förstå
organiseringen av de sociala relationerna, relationer som kan vara både stabila och föränderliga. Jag
har därför valt att lägga artikelns fokus på social
stratiﬁering och sociala relationer.
Under ytan i byn hittar man, som nämnts, många
ﬂer individer som situationellt räknas till byn: släktingar, hemvändare, sommargäster och andra. Det
ﬁnns i byn en beredskap att knyta nya kontakter och
skapa nya sociala relationer, och samtidigt en ﬂexibilitet gentemot nya idéer som kommer utifrån, att
snabbt anpassa sig till en ny situation i omvärlden.
Men där ﬁnns också en stabilitet och kontinuitet
som i många sammanhang gör att byborna motsätter sig förändring. Denna samtidiga förändringsbenägenhet och tröghet kan man bättre förstå genom
att strukturera byn i olika sfärer av individer med
olika avstånd till byns kärna. Ägande och koppbht 51/2006 leva och bo
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lingen till skogen som centralt värde står för kontinuiteten och stabiliteten eller trögheten om man
har ett utifrånperspektiv på utveckling. De värden
som uttrycker kontinuitet är samtidigt symboliskt
viktiga. Men det sociala systemet inom byn är samtidigt ﬂexibelt på så sätt att byborna hela tiden kan
skapa nya konstellationer efter nya förutsättningar.
Det ﬁnns inga låsta mönster, vilket jag återkommer
till längre fram. Tröghet/kontinuitet och förändringsbenägenhet/ﬂexibilitet är två sidor av samma
mynt, och positivt eller negativt, beroende på om
ser det inifrån eller bedömer det utifrån.

Som ringar på vattnet
med kärna i ägandet: den sociala
stratiﬁeringen
Om man vill komma åt den sociala stratiﬁeringen
kan man gå in från ﬂera håll. Man kan utgå från
en kärna bunden till stamhemman och ägande och
genom cirklar placera individer från deras avstånd
eller inblandning i byns ekonomiska intressen. Man
kan också följa individuella nätverk och se hur en
individ bygger upp sin sociala och ekonomiska vardag. Man kan följa dem som ﬂyttat ut och se i vad
mån de också är återvändare eller sommargäster
och i vilken mån de har ekonomiska intressen i
byn i form av utboägande. En följdfråga är då om
dessa betraktas som eller betraktar sig själva som
bybor. Man kan även kritiskt granska betydelsen av
den kulturella gemenskapen som genom till exempel släktskap och delad kunskap om byns historia

och dess människor binder ihop dess medlemmar.
Dessa angreppssätt hör naturligtvis ihop, och jag
börjar med att strukturera materialet.

Byn som cirklar
Ett sätt är att tänka sig byn som cirklar, en inre
kärna av bybor som kan deﬁnieras enligt olika kriterier. Genom ett omfattande arbete med hushållen, idag och bakåt, har jag funnit några större
släktgrupper som åtminstone ekonomiskt utgör
kärnan i Ängersjö. De är också knutna till stamhemmanen och kanske är det dessa stamhemman
som är den ekonomiska och kulturella resurs som
man värnar mot utomstående, det som gör byn
ickeﬂexibel, men likafullt bidrar till dess kontinuitet.177 Bilden kompliceras av att många individer
ﬂyttat/ﬂyttar runt i byn, på ett annat sätt än det
man ser längre neråt Hälsingland, där obrutna led
av familjer ﬁnns på många släktgårdar.18 Det gäller
t.ex. för den symboliskt vikiga Oppigården, som jag
redan nämnt. Ett av stamhemmanen är undantaget,
där har samma släkt bott länge.
En sådan tolkning innebär att man ser den sociala skiktningen i byn som främst ekonomisk. Vem
som är bybo kan i så fall differentieras i cirklar, där
den innersta innebär anknytning till en släkt med
stamhemman. Här ﬁnns en stabil kärna av släktingar och sedan överlappande och ﬂytande nätverk
som man anknyter till situationellt. I byn ﬁnns en
kulturell värdekoncenus och långsiktig reciprocitet
i den innersta cirkeln, där man alltid har varandra

Sommargäster
4

1. Ägande, släktskap,
ekonomiska intressen
2. Boende, delaktighet
3. Boende, ej delaktighet
4. Ättlingar och släktingar

3

2

Forskare

1

Turister
”Ofﬁciella”
personer

ﬁgur 9: Den ekonomiska och sociala kärnan i byn utgörs av cirkel 1 och 22, och där
ﬁnns intresset för byns inre angelägenheter. Skuggbyn utgörs av cirkel 4 samt de små
cirklarna. Cirklarnas storlek är inte korrelerade med det faktiska antalet personer i
varje cirkel.
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att tillgå, trots konkurrens och konﬂikter.19 Som vi
ska se är byn, trots sin litenhet, ytterst komplex,
vilket gör den så spännande. Nya konstellationer
av individer kring olika frågor uppstår hela tiden
och där en gammal släktkonﬂikt i en situation kan
omöjliggöra ett samarbete, kan den i en annan
situation vara helt betydelselös.
Innersta cirkeln (1) deﬁnieras efter släkttillhörighet och ägande. Det ﬁnns en inre kärna där man
håller ägandet intakt. Vid studier av historiska källor i byn visar sig släktlänkar ﬁnnas i de ﬂesta fall
av köp.20 Med väldigt få undantag är dessutom alla
inﬂyttare och återvändare släkt, släkt till släkten
eller har någon annan form av tidigare relation.
Släktlänkar är mycket viktiga för ekonomiska transaktioner, arv och köp.
Stamhemmanen är en av nycklarna för att förstå
hur byns medlemmar väljer sina handlingsmönster.
I byn ﬁnns några få ”släktgrupper” knutna till stamhemmanen att räkna med, och som det följaktligen
blir viktigt att tillhöra eller räkna härstamning ifrån.
I cirkeln ﬁnns de som äger, men också de som är
relaterade till dem som äger stamhemmanen. Här
ﬁnns yngre individer i byn, barn till dem som bebor
hus och stamhemman, som väntar på sin tur att få
ett bra boende. Det är, trots att det står hus tomma,
inte lätt att hitta en bostad i byn för det fåtal unga
som vill etablera sig.
Det går att urskilja tre större släktgrupper, som
jag kommer att benämna primära släktgrupper,
som hålls ihop genom egendomar och arv, och
bland dessa egendomar är stamhemmanen speciellt viktiga, inte minst för att de genom att ingå i
byns gemensamma historia, är kollektivt betydelsefulla. Mellan dessa släktgrupper ﬁnns något olikartade sätt att se på byns utveckling.
A. En släktgrupp som bebor ett av de största stamhemmanen och där skogsinnehavet är omfattande, men som har få medlemmar boende i
byn.
B. En släktgrupp, vars medlemmar härstammar
från äldre stamhemman, men idag bor mer
spritt i byn och består av många familjer i
olika generationer. I släktgruppen ﬁnns sedan
en kort tid tillbaka den symboliskt viktiga Oppigården.
C. En släktgrupp liknande den under B. som kan
anknytas till ett par andra av stamhemmanen.

Denna grupp karaktäriseras av många utﬂyttare
och återvändare.
Dessa av mig identiﬁerade primära släktgrupper
sammanfaller med de resultat som Christopher
Lagerqvist, doktorand i ekonomisk historia och
som ingår i det större forskningsprojektet, kommit
fram till. Han har genom intervjuer identiﬁerat tre
olika försörjningsstrategier inom de areella näringarna som han valt att benämna:
a. Den specialiserade skogsbrukaren.
b. Den satsande kombinationsjordbrukaren
c. Den motsträvige kombinationsjordbrukaren21
Dessa försörjningsstrategier, som är analyserade
genom motsatsparet specialisering och mångsyssleri, passar väl samman med mina slutsatser om
de olika sätt som de tre större primära släktgrupperna i byn, vilka bott där under lång tid, sett på
förändring och hanterar förändring idag. I samtliga
dessa grupper ﬁnns den traditionella landsbygdsekonomin, där jakt, bärplockning och ﬁske utgör
inslag.
I den första släktgruppen (A) hittar man den
specialiserade skogsbrukaren (a), som helt inriktat sig på att sköta skogen professionellt. Denna
släktgrupp innehar idag tillsammans det största
skogsinnehavet, ca 1 000 ha skog, av alla i byn och
har hållit ihop sin egendom under mycket lång
tid. Innan skogen blev det mest värdefulla kapitalet innehade denna släktgrupp även det största
jordbruket i byn, dvs. man har i båda fallen kunnat
försörja sig på jorden och skogen som enda försörjningskälla. Huvudmannen i den här släktgruppen
idag har även försörjt sig genom skogsarbete åt
bolag, medan hans morbror som tidigare var den
som höll ihop hemmanet, försörjde sig helt på
den egna skogen. I mitten av förra seklet, då byn
var betydligt större fanns både café och gästgiveri
på gården. Konditorkonsten lever kvar genom gårdens äldsta kvarvarande kvinna.
I den andra släktgruppen (B) hittar man den
satsande kombinationsjordbrukaren (b). I den här
gruppen fanns byns sista mindre jordbruk, men
här har man också en period försökt sig på fåravel och sågverksverksamhet. Den äldste mannen i
gruppen nysatsade på 1970-talet, bl.a. genom inköp
av maskiner och genom att ropa in skog på en aukbht 51/2006 leva och bo
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tion. Här hittar man idag även stuguthyrning, bl.a.
inriktad på skoterturism. I gruppen hittar man ﬂera
personer, både män och kvinnor, med del- eller
heltidssysselsättning utanför byn, bl.a. skogsarbete,
samt den enda person i byn som på senare år haft
ett arbete där, nämligen som kyrkovaktmästare på
deltid, alla exempel på mångsyssleriet eller lapptäckesekonomin. Inom denna grupp återﬁnner
man huvudsakligen en av de två utvecklingsdiskurser som råder i byn.
Slutligen ﬁnns i den tredje släktgruppen (C)
den försörjningsstrategi som Lagerqvist kallar den
motsträvige kombinationsjordbrukaren (c), som
karaktäriseras av ett uthålligt bibehållande av det
traditionella mångsyssleriet. Det egna småbruket
och säsongsarbeten samt bärplockning ﬁnns med
i strategin. Denna släktgrupp är mycket blandad. I
något fall ﬁnns skogsinnehav på några hundra hektar och innehav av ett gammalt stamhemman, men
här ﬁnns många personer med lönearbete i skogen
eller inom offentliga sektorn. Flera av gruppens
personer deltar i byns utvecklingssatsningar, men
ﬂera är också tämligen osynliga i sociala sammanhang. Lagerqvist menar att denna strategi också
utmärks av traditionalism, dvs. att slå vakt om det
man har.
Nästa inre cirkel (2), som också tillhör kärnan i
byn, består av alla som bor i byn och som faktiskt
är delaktiga på något sätt, är ”med”, kommer på
sommarfester, kalas etc.
I cirkel (2) ﬁnner man många personer som verkligen utgör en form av social kärna i byn, några som
bott här mycket länge och några en kortare tid.
Många av dessa personer är eller har varit drivande
i byalaget och kojbyns utveckling. Men gemensamt
för dem är att de inte i första hand associeras till
de primära släktgrupperna i cirkel (1).
Det är emellertid på ﬂera sätt mycket otydliga
gränser mellan cirklarna, t.ex. mellan cirkel (1) och
cirkel (2). I cirkel (2) ﬁnns t.ex. en person som på
senare tid köpt ett gammalt stamhemman, men
som saknar släktanknytningen till byn. Här ﬁnns
några, både äldre och yngre som har släktanknytning till de primära släktgrupperna, men inte aktivt
upprätthåller dessa kontakter. Här ﬁnns byns pensionerade lärarinna, som bott i byn i ett halvt sekel.
Här ﬁnns också ﬂera pensionärer, däribland ett
äkta par som varit mycket aktiva i byns utveckling
under många år. Dessa bebor ett hemman som
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inte tillhör stamhemmanen utan nyodlades under
slutet av 1800-talet, med tillhörande fäbod på vallen. Ett par yngre personer glider alltmer mot nästa
cirkel (3).
Nästa cirkel (3) innehåller de som bor i byn
men har andra intressen än att engagera sig i byns
angelägenheter. Här ﬁnns ﬂera äldre personer som
aldrig är med i bygemensamma aktiviteter. Några
yngre personer engagerar sig inte heller i det sociala livet i byn, i något fall är den ena maken med
och den andra inte. Här ﬁnns även några personer
som visserligen ursprungligen kommer från någon
av grupperingarna i cirkel (1), men som sällan eller
aldrig deltar.
Så kommer cirkel (4), skuggbyn, som består av
många individer; ättlingar, släktingar och sommargäster, vilka vistas i byn temporärt. Den kan delas
upp i:



en sfär av släktanknutna utboägare som aldrig
vistas i byn,
en sfär av släktingar som kommer tillbaka som
sommargäster eller hälsar på, där innehållet i
relationerna främst är socialt, men också kan
ha ett ekonomiskt innehåll, t.ex. arv eller köp.

I den första sfären, alltså utboägarna, ﬁnns bl.a.
de som behållit skogen från två av stamhemmanen. Ytterligare en person, vilken som utﬂyttad är
skogsentreprenör, kan räknas in i denna kategori.
En följd av utboägandet är att de personer som
äger skog och byggnader i byn inte ﬁnns där under
långa perioder och på så sätt tappar delaktigheten
och den värdekoncensus som ﬁnns i byns innersta
cirkel.
I den andra sfären ﬁnns många individer. Flera
av ättlingarna i släktgrupp A, syskonbarn och syskonbarnbarn till den gamla kvinna som nu ensam
bebor stamhemmanet kommer ofta på besök, inte
minst vid älgjakten och som sommarboende på
vallen. Här ﬁnns också många mer avlägsna släktingar i samtliga släktgrupper som kommer tillbaka
främst under sommarmånaderna. Det faller sig lätttast att säga att deras vistelser främst är av tillfällig
och social art, men det framkommer i ﬂera fall
att man gärna skulle vilja ha ett mer permanent
sommarboende i byn. Under mitt fältarbete träffade jag efter ﬂera år fortfarande på individer som
jag inte visste fanns i byn under sommaren. I min
fältanteckningsbok läser jag:

Jag stod i köket i skolan (där jag lagar mat vid mina vistelser). Plötsligt kom en ung man för att låna skolans tvättmaskin. Han visade sig vara från Stockholm, barnbarn till
en avliden kvinna i byn. Han hyr ett hus på vallen. Han
berättade också utan omsvep att han köpt en tomt av kommunen vid Folkets hus mitt i byn, men egentligen hellre
ville bo på vallen. Jag har aldrig förut hört talas om att
kommunen sålt tomter i byn, ingen hade berättat det för
mig. Mannen berättade att han varit här i byn sen han var
barn. Han hade en liten familj med sig och var därför på
skolan för att tvätta.

Det är alltid många besök och sommargäster i byn
varje sommar, kanske ﬁnns periodvis dubbelt så
många som normalt i byn. Alla dessa kan deﬁnieras
in i skuggbyn och merparten räknar släktskap med
byn. Det är värt att påpeka att något som skiljer en
liten by på landsbygden från en större ort är just
att man har många släktingar där man bor. Det är
en dimension som måste beaktas och hanteras av
byborna.22 För byborna har cirkel (4) också ett historiskt innehåll som tillhör det gemensamma medvetandet, den delade kunskapen om byns förﬂutna
och människorna i det förgångna.
Slutligen ﬁnns fyra små cirklar som jag lagt
utanför den stora cirkeln, som också alla tillhör
skuggbyn. Här ﬁnns en cirkel med boende somﬁgur 10: Fiske, jakt och bärplockning är viktigt i byn.
Här ﬁlear Barbro Larsson vintergädda i f.d. fäxkammaren. foto: Ann-Kristin Ekman

margäster utan tidigare släktanknytning och en
med tillfälliga besökare och turister. Personer från
båda dessa kategorier kan man ﬁnna på de sommarfester som anordnas i kojbyn, dvs. i de externa
sammanhangen. Jag har också valt att skapa en
cirkel med forskarna, dvs. oss själva, av den anledningen att forskarna sammantaget funnits med i
byn under en mycket lång tid. Många har etablerat sociala relationer med olika bybor, och många
uppfattas också som resurspersoner för byn. Här
ﬁnns även en sista liten cirkel skapad för ”ofﬁciella” personer som t.ex. företrädare för kommunen
eller andra organisationer, som på olika sätt har
kontakter med byn och också uppfattas som resurspersoner. Inom dessa små cirklar ﬁnns individer
som på olika sätt har (eller inte har) kontinuerlig
kontakt med bybor.
Vilka tillhör då skuggbyn? Svaret är förstås att
det inte ﬁnns någon skuggby som enkelt går att
avgränsa. Nätverken som upprätthålls med det
omgivande samhället kan vara både långsiktiga
men också kortlivade, de kan vara mer stabila
eller situationella, det viktiga är att inse att de
förändras och omformuleras. Här ﬁnns kontakter med personer utanför byn, både privat men
också kollektivt genom t.ex. byalaget. Innehållet
i relationerna är oftast av social art, men en del
har ekonomiska betydelser för invånarna i byn.
Det kan röra sig om möjligheter till ﬁnansiell eller
personell hjälp till kojbyn, det kan röra sig om
uthyrning, både privat och genom byalaget eller
Folkets Hus-föreningen. Det som är viktigt att förstå är att kunskapen om vilka människor som ﬁnns
i skuggbyn, vilka nätverk som är upparbetade, gör
att byborna kan använda sig av dem vid behov.
Skuggbyn blir en resurs.

Den inre logiken
I följande avsnitt vill jag återknyta till byns ringa
storlek och föreställningen om människor som
knapp resurs samt den samtidiga öppenheten och
slutenheten. Här ﬁnns en värdegemenskap kring
ägandet och skogen men samtidigt råder inom
byn även olika uppfattningar om dess utveckling.
Den sociala organisationens (inklusive släktskap)
bindning till stamhemman, skog och arv är stark
och framför allt kopplad till cirkeln i mitten, byns
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kärna. Om man ser detta utifrån och i ekonomiskt
rationellt perspektiv kan man säga att det är ogynnsamt för byn att nästan alla transaktioner hålls
inom byn, att det visar brist på ﬂexibilitet. Få nya
individer kan etablera sig i byn och framför allt gäller det unga människor. Men det sociala systemet
är samtidigt ﬂexibelt på så sätt att människorna
inom byn hela tiden skapar nya samarbetskonstellationer efter nya förutsättningar. Närheten och tätheten i de sociala förhållandena gör att man samlas
kring sakfrågor. Denna ﬂexibilitet och öppenhet
utåt har lett till ﬂera nysatsningar genom åren, kojbyn är kanske det bästa exemplet.

Värdegemenskapen
Det ﬁnns alltså en värdegemenskap i byn kring skogen som tillgång, skogen som det centrala värdet
i både vardagsekonomin och de stora ekonomiska
frågorna, samt om hur man tänker runt alla former av ekonomiska aktiviteter och transaktioner,
speciellt transaktionerna av egendom, mark, hus
och skog. Skogen som centralt värde slår igenom i
dagens vardagsekonomi för både kvinnor och män
och även i berättelserna om hur livet gestaltade sig
förr. Kvinnors och mäns syn på skogen som resurs
både överensstämmer och skiljer sig åt.23
Byideologin styr oftast byns affärer. I ett mer
långsiktigt perspektiv har det att göra med skogens förändring från förra sekelskiftet till idag. De
familjer som investerat i skog har klarat sig bäst.
Stamhemmanen är statuspositioner i denna värdegemenskap och därför blir arv, köp och delningar
viktiga och känsliga affärer för byn. Exemplen är
många. En kvinna, barnfödd i byn, sålde på äldre
dagar sin skog till en familj med släktanknytning
till byn, som hon trodde skulle förvalta skogen
utifrån byns värderingar. Av olika omständigheter
avverkades skogen ganska snart. Den äldre kvinnan
blev mycket besviken över vad som skett. Det var
inte vad hon tänkt sig när det gällde förvaltningen
av skogen. Ett annat exempel är den redan nämnda
symbolladdade Oppigården i byns mitt. Den har
stått tom ganska länge och ﬂera förslag på hur man
skulle kunna använda den har varit uppe. Ett var
att ordna kafé och någon form av försäljning. Ett
annat var att bygga om den för den forskargrupp
som skulle vistas i byn i perioder under ﬂera år.
Inget av dessa förslag förvekligades dock utan gården, som är avstyckad och inte knuten till skog,
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köptes av en kvinna i släktgrupp B. Att hon ﬁck
köpa Oppigården faller sig helt naturligt om man
känner till släktförhållandena samt värdegemenskapen kring stamhemmanens centrala roll i byn. De
ﬂesta delningar och köp har hållits inom byn, till
största delen i den innersta cirkeln.
Det ﬁnns en inre logik i byn som generellt innebär att resurser behålls och endast omsätts i mindre
grad. Ett exempel på det är att byalagets vinster
inte alltid omsätts för att öka vinsterna för byn
som helhet, vilket kan ses som ett icke-ﬂexibelt
mönster. Det kombineras med att det funnits en
ovilja att ta in folk utifrån till arbetet i kojbyn. En
utbildad guide hade kanske kunnat öka på inkomsterna. Men kojbyn är symbolladdad, den är inte
bara en resurs utan en resurs med särskild mening
för bymedlemmarna, en historia som är personlig
och som man bevakar. I det skenet blir det viktigt
vem som berättar historien.24 Den interna lokala
ekonomiska diskursen innefattar även en knapphetsﬁlosoﬁ, som ärvts av tidigare generationer,
med föreställningen att eftersom det inte går att
öka inkomsterna, så måste man minska utgifterna.
Det visar sig mest i den lilla vardagsekonomin där
det gäller att ta vara på och att spara. Man eldar
med ved, man jagar och ﬁskar. Tyg blir mattrasor,
kvinnorna väver, stickar och syr och de plockar
bär i stora mängder. Den norrländska fattigdomsbakgrunden genomsyrar tänkandet, man har varit
fattig.
Den ekonomiska försiktigheten har inneburit
att byborna anpassat sig efter nya förutsättningar, varit ﬂexibla i det ekonomiska tänkandet. De
har lärt sig att manövrera de nya möjligheter som
kommit, bidrag från kommun, stat och eu. Många
små nysatsningar sker med bidragspengar. Synen
på bidrag och penningekonomi gör att pengar blir
en slags symbol som man måste hantera i mötet
med världen utanför byn, ett nyckelbegrepp i ett
samhälle som levt i en ekonomi med mångsyssleri
och självhushållning. Den interna kontrollen över
det som kan genera pengar blir viktig och i det sammanhanget är byalaget och kojbyn en maktfaktor
som skall sättas i relation till andra utvecklingssatsningar. Ett faktum som man inte får glömma är att
det alltför ofta fattas människor inom byn för att
ta vara nya möjligheter. Utvecklingsidéerna handlar
därför inte bara om pengar utan också i hög grad
om att det fattas människor i byn för de arbetsupp-

gifter som en satsning drar med sig, helt enkelt om
att människor är den knappa resursen. Detta märktes mycket tydligt under de år då forskningsprojektet vistades i byn. Byalagets medlemmar hushållade
för projektets medlemmar och det var ofta ett tufft
arbete att samordna arbetsinsatserna.

Komplexitet och
egalitet
Under min vistelse i byn bildade jag tillsammans
med byns kvinnor en kvinnocirkel, där vi diskuterade kvinnornas plats i skogen och skogsarbetet,
och som slutligen ledde till färdigställande av det
torp som sedan ett par år ﬁnns inom kojbyn och
som framställer den kvinnliga vardagen. Vid dessa
möten, som pågick under ett par år, deltog ett
ﬂertal av byns kvinnor, både unga och gamla, liksom inﬂyttade och även sommarboende. Cirkeln
präglades av uppsluppenhet och historieberättande, men kom att uppfattas på ﬂera olika sätt, vilket visar på den komplexitet av relationer och den
mångfald av uppfattningar som samtidigt kan råda.
Byns män gjorde sig ibland lustiga över cirkeln,
forskarkollegorna såg den som en metod för datainsamling, några av byns äldre kvinnor som ett
substitut för den avsomnade syföreningen, medan
andra var mer målinriktade i arbetet mot torpets
färdigställande. Men de sociala skiljelinjerna som
fanns mellan kvinnorna försvann inte genom denna
kvinnliga organisering utan visade sig genom olika
uppfattningar i olika situationer. Speciellt var byns
äldre kvinnor mycket bestämda i sin syn på byns
kvinnliga historia, och samtidigt känsliga för de
inﬂyttades utifrånsyn och generaliserande åsikter
om vad som skulle visas i torpet.25
Att skogsbygder skulle vara relativt jämlika samhällen är ett omdiskuterat påstående, men likväl
har vi i projektet ofta diskuterat våra olika material
från den utgångspunkten. I grova drag kan man nog
hävda en relativt större egalitet än i många andra
samhällen organiserade efter andra ekonomiska
förutsättningar, utan att mena att detta inneburit
att man levt i en idyll utan fattigdom, ekonomiska
och sociala klyftor eller konﬂikter. Den egalitära
ideologin märks i de viktigaste lokala värdena, t.ex.
hur en människa ska vara. Att ingen tillåts växa
sig för stark märks i synen på entreprenörer. Den
ojämlikhet som ﬁnns i byn är mycket mer sammansatt än endast beroende av hur ”rik” man är.

Ägandet är centralt och en av faktorerna i basen
för individens samhällsställning och status. Vissa
stamhemman har dock mer symbolvärde än andra;
ett stamhemman därför att det lyckats hålla ihop
sina markresurser bäst, ett annat därför att det är
ett hemman som ﬂera av släkterna och familjerna
relaterar till.
Enligt vissa maktresursteorier, som ﬂera av forskningsprojektets projektmedlemmar arbetat med,
uppstår lätt konﬂikter i relativt egalitära samhällen,
men samtidigt ﬁnns det en förmåga att lösa och
hantera dessa.26 Flera av forskarna i projektet har
sett att det i inre Norrlands skogsbygder har existerat rivalitet och konkurrens i olika tider.277 Social och
ekonomisk rivalitet är förbunden med egalitet och
uppkommer lättare i icke-hierarkiska samhällen där
man beﬁnner sig på samma nivå i samhällsorganisationen och kan också ses som ett bevakande av det
”begränsade goda”.28 Ett slags konﬂiktberedskap,
men också förmågan att lösa konﬂikter tycks kunna
”gå i arv" i vissa samhällen.29
Den lokala värdegemenskapen i byn inrymmer
också idag olika uppfattningar, konkurrens och
rivalitet. Det gäller framför allt utnyttjande av de
resurser som ﬁnns att tillgå i anslutning till byn, nya
resurser som kommer in och olika uppfattningar
om byns utveckling. I det följande ska vi se lite
närmare på hur dessa faktorer hör ihop.

Utvecklingsstrategierna och
de situationella grupperingarna
För att förstå de olika utvecklingsstrategierna i byn
måste man ha den sociala och ekonomiska bakgrunden i minnet. Konﬂikter i bygemensamma
frågor och konkurrens om inkommande resurser
hanteras främst genom de föreningar som ﬁnns i
byn. Idag ﬁnns och ett par större föreningar samt
några mindre. Dessutom ﬁnns situationella grupperingar som förändras i takt med nya behov. De
två stora föreningarna är byalaget och Folkets Husföreningen, den förra med en utvecklingssyn som
är historieorienterad och den senare med en mer
modern utvecklingsinriktning med skoterturism och
utbyggnad av uthyrningsstugor. Båda dessa grupperingar försöker använda de nya resurser som kommer in till byn.
Det ﬁnns en konkurrens eller rivalitet mellan
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ﬁgur 11: Byns kvinnocirkel församlad i den gamla skolbyggnaden. foto: Roland Ekman.

dessa båda grupperingar som har pågått under lång
tid. Enligt byborna har denna konﬂikt funnits länge
men det är svårt att få en förklaring till rivaliteten.
De interna förklaringsmodellerna ligger både på
det individuella planet och refererar till släktskap

ﬁgur 12: Forskningsprojektets ledare Ella Johansson
i samspråk med byns pensionerade lärarinna Reseda
Engqvist under ett möte i skolan. foto: Roland
Ekman.

och på det strukturella som handlar om ekonomisk
tävlan.
Man kan dock konstatera att konﬂikten rört sig
fram och tillbaka, ibland varit tydlig, ibland ned80
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tonad. Den tycks dock ha ändrat karaktär från en
släktkonﬂikt till att omfatta en konkurrens mellan
de olika utvecklingsstrategierna för byn. Konﬂikten
har alltså omformats under åren och är mer komplicerad än att det skulle röra sig om två distinkta
halvor i byn. Rivaliteten har därför inte ett, utan
snarare två fokus, ett med arvsproblematik i grunden och ett med konkurrerande utvecklingsstrategier. Men ursprungskonﬂikten anses vila på gamla
grunder. Samtidigt är det viktigt att förstå att rivaliteten ingår i den gemensamma lokala kulturen och
att det därför också ﬁnns en bygemenskap under
vad som uppfattas som motsättningar.
Folkets Hus-föreningen är den äldsta och bildades redan på 1930-talet medan byalaget bildades
1972 som ett svar på kommunsammanslagningarna. Byalaget kom i mångt och mycket att föra
byns talan och den man som blev den förste byalagsordföranden blev mycket framgångsrik i sin
politiska gärning både i byn och i kommunen.
Han var också den man som starkast drev på den
historiska forskningen i byn och färdigställandet
av kojbyn. Som entreprenör medverkade han till
att det fördes in stora externa resurser i byn vilket hotade den balans som upprätthölls av den
interna rivaliteten. De ﬂesta i byn, från alla grupperingar, har dock på något sätt varit delaktiga
i arbetet eller engagerade i kojbyn. Det går även

att lägga en generationsaspekt på de olika strategierna. Tills idag har många äldre, idag pensionärer, varit de mest drivande i byalaget och kojbyn,
medan de unga är mer kluvna till satsningen.30
Även om byalaget och Folkets Hus-gruppen
upprätthåller konkurrensen i byn är inte grupperingarna fasta. Det ﬁnns otaliga exempel på detta,
exempel på relationer och umgängen som motsäger att det skulle vara skarpa gränser mellan grupperingarna. Kanske handlar det därför om enskilda
dispyter som får spela in när det passar? Många
relationer är tillfälliga gemenskaper skapade kring
en fråga, aktivitet eller intresse. Relationerna konstitueras och upplöses ständigt och individerna är
inte inordnade i någon en gång för alla förutbestämd ordning.31 I byn upplevde jag det ibland som
en kortlek med ständigt nya givar.
Omställningsförmågan i sociala relationer innebär också en hjälp med att hantera ett vardagsliv där
släktskapsrelationerna är mycket täta.32 Släktskap
tonas ner, det är det situationella och de individuella preferenserna som råder. Den stora ﬂoran av
föreningar; byalag, Folkets Hus-förening, idrottsförening, tvättstugeförening, ﬁskevårdsförening, kan
även tolkas som ett sätt att underkommunicera statusskillnader och bortse från det faktum att man
ofta räknar släktskap med varandra, på samma sätt
som man gjorde i skogskojorna förr i tiden.33 Man
formaliserar relationerna. Andra tolkningar är att
föreningen som form är en av traditionen belagd
god arbetsform för att klara gemensamma arbetsuppgifter och ha råd med nya dyra investeringar.
Man har länge i byn värnat om differentieringen
och mångfalden i antalet föreningar, men helt nyligen sammanfört några av dem.
Byns sociala gränser är töjbara och innefattar
ofta personer i skuggbyn. Man skiljer mellan byssbor och de som inte är det, men någon klar avgränsning för tillhörigheten är inte särskilt framträdande.
Men det har vid upprepade tillfällen märkts att det
är med sorg man ﬁnner sig nödsakad att ta in
”nya” i sitt kollektiva arbete i byn, att inte klara av
uppgifterna inom byn, medan man samtidigt sätter
stor tilltro till dem som väljer att ﬂytta till byn eller
vistas där tillfälligt. Eftersom det ständigt fattas
människor till uppgifter i byn blir förväntningarna
på nyinﬂyttade mycket stora. Nya idéer välkomnas
och prövas, men får inte avvika för mycket från de
gängse bygemensamma synsätten.

Forskningsprojektet och
ﬁlminspelningen
Vid ett ﬂertal tillfällen har byn mött en penningekonomi med nya storskaliga resurser. Skogsprocesserna under 1900-talets första skede är ett
exempel. Mötet med forskningsprojektet samt
den ﬁlminspelning av tv:s Julkalender som ägde
rum 2001 är sena exempel. Vid dessa möten har
det uppstått påfrestningar på den relativa egaliteten. Den sammanhållning som existerar, trots de
interna rivaliteterna, rubbas av nya resurser att hantera. Den interna demokratin stöter på svårigheter
att hantera stora externa resurser och dessa kan
då leda till nya konﬂikter. Både forskningsprojektet
och ﬁlminspelningen har varit utlösande faktorer
för att förstärka den pågående rivaliteten i byn mellan byalaget och Folkets Hus-föreningen. Båda har
givit upphov till situationer där man haft möjlighet
att få in stora resurser i byn och hanterandet av
detta har inte alltid varit lätt. Samtidigt har det varit
uppenbart att det inte bara handlar om pengar utan
också om makt och synlighet. Men det har också
lett till många nya kontakter och externa relationer
med personer i skuggbyn, som kan bidra till byns
fortlevnad.
Upprinnelsen till forskningsprojektet var de
arkeologiska utgrävningar i byn som tog sin början under 1980-talet. Byalagets dåvarande ordförande hade omfattande externa kontakter, d.v.s. ut
i skuggbyn, och blev en drivande kraft i initieringen
av det nu pågående forskningsprojektet som kom
igång under 1998. De utgrävningar som pågått
tillhör det som byborna själva är intresserade av
och som ger dem en historia − en identitet − ett
bevis för att platsen funnits länge. Arkeologernas
arbete är synligt och mycket påtagligt Resultaten
handlar också om en historia som är så avlägsen att
den inte hotar bilden av det förgångna. Att samlas
kring sin lokala historia är ofta en stark sammanhållande faktor. Byn har varit utvald och byborna
har känt sig synliggjorda, utan att det fördenskull
betyder att alla nödvändigtvis är intresserade av
byns historia.
På ett olyckligt sätt kom dock forskningsprojektet, genom sitt nära samarbete med byalagsordföranden, till en början att associerats med den
ena falangen av byn, nämligen byalaget och den
utvecklingsdiskurs i byn som framför allt driver
det historiska arvet i turismen. På ett övergripanbht 51/2006 leva och bo
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de plan kom forskningsprojektet och byalaget att
utveckla ett beroendeförhållande.34 Projektmedlemmarna var beroende av husrum och mat under
sina vistelser i byn och för att detta skulle vara möjligt köpte byalaget en barack, som har fungerat som
forskarstation. Denna placerades vid skolan, vars
kök använts till matlagning, liksom skolsalarna fått
fungera som matsal och möteslokal. Inkomsterna
har gått dels till byalaget, men också som ersättning
till enskilda bybor som bidragit med sitt arbete i
samband med forskarnas konferenser. Byalaget har
haft kostnader, inte minst med uppvärmning av
husen vintertid. Både kollektiva eller individuella
ekonomiska strategier har således varit involverade. Men man kan ändå som helhet uppfatta att
forskningsprojektet setts som en kollektiv strategi
för överlevnad.
Man kan konstatera att en hel del inkomster
kommit byn till godo under de år som forskningsprojektet pågått, men också att de forskningsresultat som hittills kommit fram inte utnyttjats i någon
högre grad. De resultat som man kunnat göra något
av är det som kommit i dagen genom de arkeologiska utgrävningarna. Fornminnen har märkts ut
och ﬁnns också angivna på skyltar i bykärnan. Det
gäller även vissa skogskojor. Samtliga dessa forsk-

ningsrön passar också in i bybornas historiebild och
korresponderar med det arbete man lagt ner i sitt
historiska skogsmuseum, kojbyn.
Under mitt fältarbete inträffade ytterligare en
större händelse som påverkade byn. Vintern 2001
spelades tv:s årliga Julkalender in här.35 Det var
återigen via kontakter i skuggbyn, genom att inspelningsledaren ﬁck ett förslag från centralorten att ta
sig en titt på byn, som projektet kom till stånd.36
Det innebar att byborna än en gång måste förhålla
sig till en påverkan utifrån precis som med forskningsprojektet. Filmfolk och kända skådespelare
invaderade byn under ett par kalla vintermånader
och byns mest centrala byggnader förvandlades
från tomma hus och nedlagd affär till en levande
miljö igen. Tomma hus, som av byborna uppfattas
som ett negativt vändes plötsligt till något positivt.
Även i samband med detta fanns möjligheter till
inkomster för byn och de enskilda hushållen och,
vilket också var tilltalande, möjligheten att själva
få medverka som statister i produktionen. Det var
främst företrädarna för Folkets Hus-föreningen
som förde förhandlingar med ﬁlmprojektet. Projektet hyrde hela undervåningen på Folkets Hus.
Det fördes även förhandlingar om boende och
mat, men valet föll på hotellet i centralorten i stäl-

ﬁgur 13: Under TV:s ﬁlminspelning användes många av husens exteriörer. Här stamhemmanet
Turgårn. foto: Barbro Larsson.
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let. Kanske hade detta varit en alltför stor satsning
för byn, inte minst vad gällde personella resurser.
Filmprojektet ledde ändå till betydande inkomster både kollektivt till föreningen och individuellt
genom olika uppdrag, bl.a. transporter.
Alla utomhusscener spelades in i byn under kalla
och snörika vinterdagar i februari och mars. Jag
ville gärna vara med om ﬁlminspelningen och återvände till fältet lagom till att ﬁlmfolket anlände.
Den kväll jag kommer ordnas ett möte på Folkets hus med
ﬁlmteamet. Inspelningsledaren håller i mötet. Ytterligare
tre personer från ﬁlmteamet är där. Fler bybor än vanligt
är samlade. Många familjer från alla grupperingar i byn är
där. Det är, helt naturligt, många barn närvarande. Här
ﬁnns även några inﬂyttade, några släktingar som inte bor i
byn, samt ett par som är sommarboende i byn. Jag noterar
speciellt att de yngre familjerna är där, däribland en familj
som annars håller sig borta en del. Allt som allt var 28
personer närvarande. Hela mötet har en positiv prägel,
byborna är förväntansfulla och verkar känna sig delaktiga
i det som sker.
Filminspelningarna drar igång samma vecka. Filmteamet
har installerat sig i Folkets hus. Den stora samlingslokalen
har blivit klädloger och här ﬁnns också ett pingisbord för
barnen. I andra utrymmen ﬁnns sminkloger. Filmteamet
äter sina från hotellet medhavda matlådor och vilar i huset.
Den annars så stillsamma byn sjuder av liv. Byborna blandas med kända skådespelare, ﬁlmare och tekniker. Det är
kallt under inspelningarna, mycket kallt även för svenska
förhållanden. Temperaturen letar sig vissa dagar ner under
30 minusgrader. Byns centrum lyses upp av starka strålkastare och under kvällstimmarna får byn ett övernaturligt
skimmer över sig med rimfrostklädda träd och stjärnklar
himmel. Det är tyst och stilla under tagningarna, folk står i
grupper och tittar på. Byborna är ute i omgångar och följer
inspelningen, framför allt byns barn. Under några dagar
är forskarna där och hinner också titta på. Filmfolket får
mycket lugn och ro. Det är få från andra byar som kommer och tittar. I många scener, bl.a. en som åskådliggör en
julmarknad och en som handlar om en snögubbetävling,
får byborna agera statister. I hemmen pågår intensiva diskussioner om klädval inför staterandet. Filminspelningen
pågår, med några kortare avbrott, under två hela vintermånader. När inspelningen börjar närma sig sitt slut bjuder
byn ﬁlmteamet till en fest i skolan. Det bjuds på traditionell
mat − älg och hjortron − och en av Sveriges mest kända
skådespelare håller tal och tackar byn.

Förändringsdynamik i förlängning?
Det råder ingen tvekan om att de ﬂesta bybor
har varit mer eller mindre involverade både i den
forskning som pågår och i den ﬁlminspelning som
ägde rum. Vad gäller forskningen har det framför
allt inneburit att informanterna har blivit informerade informanter, de är helt på det klara med att
de medverkar till hela forskningsprojektets resul-

tat. Detta har skapat en reﬂexivitet hos byborna.
Många tidningsartiklar har handlat om byn, mest
i lokalpressen, men också i riksmedia. I Svenska
Dagbladets kulturdel fanns 2002 en tresidig artikel om livet i byn. Där kan man läsa hur en yngre
kvinna resonerar kring forskarna: ”Vi måste ta vara
mer på dem. De har så mycket idéer, det handlar inte bara om Ängersjö”. I samma artikel ger
en äldre man uttryck för en farhåga: ”Men det är
svårt i en sådan liten by, några av oss kan lätt bli
för starka.” Kanske sammanfattar dessa båda citat
väl uppfattningarna om utveckling och överlevnad
i byn. Somliga, speciellt de yngre, anser att man
måste våga satsa på nya saker. Det andra citatet ligger närmare synen på entreprenörer och vad som
blivit effekten av de projekt som kommit in i byn.
Det har inte hänt så mycket.
När det gäller forskningsprojektet som del av
den historiskt orienterade utvecklingsdiskursen
ﬁnns idag inga synbara följder. Förutom platserna
för de arkeologiska utgrävningarna kan man inte
skönja några spår av forskningen. Byalagets satsning på boende och mat till forskarna har inte
följts upp av uthyrning i någon större skala av de
anskaffade lokalerna och det ﬁnns inga möjligheter
att äta i byn förutom kolbullar i kojbyn.
Inom den andra utvecklingsdiskursen i byn ﬁnns
en försiktig satsning på skoterturism, men det sker
mycket småskaligt. Efter ﬁlminspelningen ordnade
man en fotoutställning på Folkets Hus. Man skyltade även upp husen efter deras roller i Julkalendern och satte en skylt med namnet Nudådalen vid
huvudvägen. En kort tid fanns möjlighet att dricka
kaffe på Folkets Hus och köpa lokalt hantverk,
men efter någon sommar dog verksamheten ut.
Kanske hade här funnits möjlighet till en större
satsning på turister, speciellt barnfamiljer, den första sommaren efter Julkalendern.37
Sammanfattningsvis kan man konstatera att de
möjligheter som uppenbarat sig i form av externa pengar använts för överlevnaden i byn, d.v.s.
inkomster till den lokala småskaliga ekonomin,
både kollektivt och individuellt. Det handlar om
utveckling till en viss gräns där värden som egalitet, kontinuitet och upprätthållande av byns kulturella gemenskap är viktigast. Men framför all
handlar det om bristen på folk − människor som
den knappa resursen. I byn har funnits (och ﬁnns)
exempel på eldsjälar och entreprenörer, men dessa
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har inte alltid uppskattats. Att växa sig för stor är
svårt i egalitära sammanhang. Det gör att sådana
personer blir utsatta för granskning och ifrågasättande.
Entreprenörerna är dock en intressant kategori
både idag och historiskt. En tidig entreprenör,
som diskuterats av två av forskarna i projektet, Ella
Johansson och Bo Persson, är den man som anlade
en rad ”industriella” anläggningar och moderniteter vid en jordbruksfastighet utanför byn som han
köpte under senare hälften av 1800-talet. Inga av
dessa verksamheter återstår idag, endast byggnaderna. Båda menar att han verkade inom en mycket
traditionell ram, det egalitära jordbrukssamhället.38
Persson menar också att denna entreprenör visade
exempel på ﬂexibilitet genom att utnyttja en nisch
som skogsbolagen öppnat, både vad gäller pengar
och teknik, men i förlängningen saknades den förändringsdynamik som hade kunnat leda vidare just
genom att satsningarna skedde inom den agrara
ramen.39 Den man, byalagsordföranden, som tog
initiativet till den historiska forskningen och till kojbyn samt var starkt drivande i initieringen av forskningsprojektet lever inte längre. Han utmärktes på
ett liknande sätt av en stark drivkraft och ﬂexibilitet
när det gällde att ta tillvara de nya möjligheter som
uppkom. Men idag ﬁnns ingen som tagit vid hans
arbete på samma sätt, ingen förändringsdynamik i
förlängningen. I byn ﬁnns dock idag en kvinna som
under de senaste åren målmedvetet, men försiktigt,
drivit och varit med i ﬂera mindre satsningar inom
båda utvecklingsdiskurserna.
I dagens framtidsplaner slår föreställningen att
folk är den knappa resursen igenom. Kanske var
bristen på människor en svårighet som båda entreprenörerna mötte. I en artikel införd i tidningen
Härjedalen sommaren 2006 är rubriken ”Sista
sommaren för skogsmuseet?” De två medelålders
kvinnor från byn som arbetar i kojbyn under sommaren är betalda av kommunen, men uttrycker i
artikeln att de hyser en oro för framtiden. Byalaget
som äger byggnaderna i kojbyn har varken tid eller
pengar att driva muséet. Kvinnornas förhoppning
är att kojbyn ska få ﬁnnas kvar åtminstone så länge
de äldre som var med och skapade det lever. Nu
står förhoppningarna till kommunens näringslivskontor som, enligt tidningsartikeln, funderar över
en mer långsiktig lösning.
Frågan är om de yngre i byn verkligen vill lägga
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ner arbete, som inte sällan är på frivilligbasis, i
kojbyn. Vad har de yngre för drömmar idag? Hur
ser de på byns utveckling och kopplingen till den
stora världen utanför? Krasst kan man konstatera
att de yngre par som funnits i byn under de senaste
åren på olika sätt har haft problem. Ett yngre par,
båda med rötter i byn, som köpte ett avstyckat
hemman bor inte längre i byn permanent. Ett annat
ungt par med små barn har länge talat om att
ﬂytta. Den unga kvinnan vill utbilda sig. Möjligheterna att utbilda sig vidare om man bor kvar i
byn är förknippade med stora svårigheter, trots
distansutbildningar och Internet. Andra motiv som
betyder mycket för ungdomar är långa avstånd till
aktiviteter som nöjen och shoppingcentra och icke
att förglömma brist på jämnåriga i byn. Men dessa
unga människors aktuella val säger inget om deras
framtida förhållande till de resurser som ﬁnns kvar
i byn, fastigheterna och skogen.

Avslutning
I artikeln har jag velat visa på att en by som är
väldigt liten till sitt invånarantal kan betraktas som
mycket större genom externa relationer och nätverk. Jag har också velat visa på den sociala komplexitet som ﬁnns i byn. Här ﬁnns ett fungerande
socialt liv och periodvis många ﬂer människor än
de som är skrivna i byn. Jag har valt att se byn
genom dess sociala stratiﬁering för att jag anser
att man ofta tappar bort diskussionen om organisering av sociala relationer och dess betydelse för
kontinuitet visavi förändring på landsbygden. Jag
har infört begreppet skuggby för att visa på att byns
storlek inte är given, utan böljar fram och tillbaka
med individer som på olika sätt rör sig ut och in i
byn. De personer som ﬁnns i skuggbyn, utﬂyttade
släktingar och återvändare men också sommargäster och mer ofﬁciella personer, som forskarna och
företrädare för kommunen, har alla betydelse för
byns sociala och ekonomiska liv.
Ett av argumenten i artikeln är att byns individer
beﬁnner sig på olika avstånd från byns kulturella
kärna. Det som utgör byns kärna är den sociala
organisationens (släktskap) bindning till stamhemman, skog och arv. I cirkelns mitt ﬁnner man några
släktgrupper som bott länge i byn och där kontinuiteten i ekonomiska tillgångar och de värdesystem
som omfattar detta är viktig. Kärnan har alltså stor

betydelse för byns kontinuitet. Här kan kontinuiteten förklaras genom det sociala mönstret kopplat
till symboliskt och ekonomiskt kapital.
Samtidigt har jag försökt sätta ﬁngret på begreppet ﬂexibilitet, som vi i forskningsprojektet har
uppfattat som en av skogsbygdens centrala och
dynamiska egenskaper. Att sätta likhetstecken mellan byns kärna och kontinuitet, samt mellan skuggby och ﬂexibilitet är dock en för enkel slutstats
då omställningskapaciteten i relationer gäller för
alla i byn när det gäller att fånga ögonblicket och
dra in externa resurser i den lokala ekonomin, att
snabbt anpassa sig till en ny situation i omvärlden.
Det sociala systemet är ﬂexibelt också på så sätt att
människorna inom byn hela tiden kan skapa nya
konstellationer efter nya förutsättningar.
Men ﬂexibiliteten har gränser. Det sker inga
storskaliga satsningar i byn. Externa resurser, som
ofta är ett resultat av kontakter i skuggbyn, går in i
den lokala ekonomin, de hålls inom den kulturella
kontexten. Det gagnar överlevnaden i byn men
man gör inga stora investeringar. De externa resurser som byn mött genom både forskningsprojektet
och ﬁlminspelningen har inte lett till några bestående verksamheter. Den historieinriktade turismen
och tillbakablickandet tillhör mest de äldre i byn,
medan den moderna inriktningen omfattas av de
yngre. Den rivalitet som förekommer kring dessa
utvecklingsresurser ﬁnns inom den egalitära ordningen och ingår i byns gemensamma kultur. Kanske kan man ändå våga säga att det är de impulser
man får från skuggbyn som leder till nya utvecklingsidéer, samtidigt som den inre cirkeln står för
stabiliteten. Skuggbyn är viktig för byn, inte bara på
grund av nya impulser utan också genom att tillföra
byn människor, som är den knappa resursen.
Förhållandet mellan kontinuitet och förändring
har alltså varit en av artikelns frågor. Min tidiga
upptäckt av att byn var både öppen och sluten,
dvs. i vissa sammanhang kontaktskapande, öppen
för nya idéer och ﬂexibel, i andra sammanhang
trög och ickeﬂexibel med värnande om integritet
och kontinuitet, sammanfaller med det anförande
som professor Sandra Wallman höll vid projektets
slutkonferens i byn sommaren 2003. Där menade
hon att kontinuiteten i Ängersjö kan förstås som en
balanserad version som ständigt är under process
och där kombinationen av öppenhet och slutenhet håller den i ett jämviktstillstånd. Hon menade

också att denna modell utmärks av öppna system
med en stark lokal kärna, där kärnan har betydelse för byns identitet, men där ﬂexibiliteten tillåter
människor att komma och gå och nya idéer att
integreras i byn.40 Vad som eventuellt kan rubba
en sådan balans eller till och med få den att gå
över styr är en fråga som återstår att svara på. Kan
befolkningen till exempel bli hur liten som helst?
Om vi för ett ögonblick återknyter till de tre
olika försörjningsstrategierna ser vi även där skillnader. Det är gruppen med den specialiserade
skogsbrukaren som är den ekonomiskt stabila,
där få förändringar sker, medan det i de andra
två grupperna ﬁnns större förändringsbenägenhet.
Om man ser till släktgrupperna och de tre strategierna kan man ställa frågan: Vem gick det egentligen bäst för? På ett sätt är ju svaret att det är den
specialiserade skogsbrukaren. Här har man hållit
egendomen intakt under väldigt lång tid genom
en släktstiftelse. Men om man byter till ett socialt
perspektiv skulle man kunna säga att den satsande
kombinationsjordbrukaren är den som lyckats bäst
eftersom den gruppen har ﬂera generationer, ﬂest
personer, kvar i byn. Den släkten är den som varit
mest ﬂexibel när det gäller att hitta nya ekonomiska
nischer.
Slutligen har jag en fundering om föreställningen
om att byn är på väg att dö. En framtidstro, även
för en by eller en plats, bygger till stor del på att ett
socialt liv med fungerande sociala relationer skall
kunna upprätthållas. Den ständiga bristen på människor undergräver detta. Men som vi sett i artikeln
ﬁnns det en kärna av familjer med många länkar
ut i skuggbyn och samtidigt en kontinuitet i den
ekonomiska och sociala strukturen. Det kan ses
som ett exempel på den speciﬁka kombination av
kontinuitet och förändring, som blivit allt tydligare
i resultaten från olika tidsepoker i forskningsprojektet. Detta innebär att byn med stor sannolikhet
kommer att fortleva även i framtiden.

Ann-Kristin Ekman, f. 1945, är docent i socialantropologi vid Högskolan Dalarna och tillträdande professor i landsbygdsutveckling med inriktning
mot svenska och europeiska förhållanden vid Sveriges Lantbruksuniversitet, slu, i Uppsala.
ake@du.se
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Tack till Riksbankens Jubileumsfond för ekonomiskt stöd till forskningsprojektet
”Flexibilitet som tradition” samt till Formas för ekonomiskt stöd till projektet ”Släktskap
som social infrastruktur”.
Tack även till medlemmarna i Ängersjöprojektet samt i Högre seminariet i Antropologi
och Sociologi vid Högskolan Dalarna för kommentarer.
Ett särskilt tack till Bo Persson som läst och kommenterat
ﬂera versioner av artikeln.

Noter
1. Ängersjö ligger i Härjedalens kommun, precis på gränsen
till Hälsingland.
2. På engelska skulle man kunna kalla denna utvidgade by
non-localized village community, och bybornas nätverk
eller denna större grupp av människor för the network of
villagers eller the web of villagers.
3. Projektet heter ”Flexibilitet som tradition: Kulturmönster
och näringar i norrländsk skogsbygd under tusen år” och är
ett stort mångvetenskapligt projekt ﬁnansierat av Riksbankens Jubileumsfond. I projektet ingår ämnena arkeologi,
vegetationsekologi, historia, ekonomisk historia, kulturgeograﬁ, etnologi och socialantropologi. Projektet rör hela
skogsbygden där Ängersjö utgör exemplet. En grundhypotes har varit att skogsbygdens samhällen genom tiderna
uppvisar en ”ﬂexibilitet”, ett slags anpassningsförmåga mot
yttre förändringar, som gjort att man kunnat ställa om
sig och överleva genom århundradena. Det gäller naturresurserna, förhållandet till staten och storsamhället m.m.
Kombinationssysselsättningar är och har alltid varit vanliga
sätt att försörja sig. Ett annat tema som vi följt genom
århundradena är att skogsbygden varit ett relativt egalitärt
samhälle där dock inre konkurrens och rivalitet varit förekommande, t.ex. häxprocesserna under 1600-talet.
4. Socialantropologer arbetar främst med kulturella analyser
och tolkningar, medan en sociologisk kartläggning av t.ex.
yrkesgrupper, klasser, nätverk eller släktgrupper utgör en
grund för förståelse av relationerna mellan sådana kategorier och människors egna representationer av dessa (se t.ex.
Strathern 1984).
5. Projektansökan 1998.
6. Lagerqvist 2003.
7. Lagerqvist 2003.
8. Se t.ex. Kjell Hansens diskussion om motsträvighet (Hansen 1998).
9. Se t.ex. Strathern 1981, Cohen 1982, Ekman 1991, Blehr
1994.
10. För kritik se t.ex. Fog Olwig/Hastrup 1997, Abu-Lughod
1991. För avkontextualisering av det lokala och de alltmer
globaliserade inﬂytandena på de lokala sammanhangen se
exempelvis Giddens 1996.
11. Hannerz 1996.
12. Ekman 2002.
13. Vallen består av ﬂera små vallar eller fäbodar, de ﬂesta
namngiva efter sin fastighet i byn, såsom t.ex. Utigårdsvallen, Norrgårdsvallen och Svevallen.
14. I den antropologiska litteraturen används ofta ordet
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15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.

32.
33.
34.

”sacred”, vilket närmast kanske kan översättas med ordet
helgad.
Jämför Boissevain 1992.
Ekman 2002.
I byn ﬁnns idag nio stamhemman. I 1500-talsdokument
nämns sex gårdar, men genom delningar har detta antal
vuxit (se Mogren 1998).
Ekman 1991.
Det liknar en analys som Maurice Bloch (1973) gjorde om
hur man "utnyttjar" folk för att få hjälp med arbetsinsatser.
Det som förbryllade Bloch var att man utnyttjade nära
släktingar i sista hand och distanserade släktingar och ickesläkt i första hand. Diskussionen rörde sig kring begreppen
kortsiktig och långsiktig reciprocitet (ömsesidighet), där
slutsatsen var att den närmaste släkten alltid fanns att tillgå
(långsiktig reciprocitet) och därför utnyttjades sist.
Wennersten 2002.
Lagerqvist 2003.
För en diskussion om släktskapens betydelse i en liten by,
se Ekman 2003.
För ett utförligare resonemang om detta se Ekman 2002
och 2003.
Det handlar således också om att makten över mening gällande en speciﬁk resurs är lika viktig som själva resursen
(jfr Arora-Jonsson 2005).
Jfr Arora-Jonsson 2005.
Det ﬁnns gott om jämförelser även i utomeuropeiska samhällen, inte minst i jägar- och samlarkulturer.
Se t.ex. Johansson 2003, Wallenberg Bondesson 2003.
Ella Johansson ser byggande av storvulna hus som ett
uttryck för hur ”stora män” manifesterade sin rikedom
och Maria Wallenberg Bondesson pekar just på den relativt
egalitära strukturen som viktig för uppkomsten av både
häxhysterin och väckelsen.
Se också Ekman 1991.
En lite giftig kommentar i byn har varit att benämna kojbyn
pensionärsdagis.
Den sociala differentieringen liknar den som Kate Crehan
(1997) beskriver i sin bok om två små ”communities” i
Zambia, där byarna är splittrade i olika konstellationer där
släktskap, ålder, genus och relativt välstånd är betydelsefulla i kollektiv som ständigt förändras.
Jfr Ekman 2003.
Johansson 1985.
En mer eller mindre uttalad intention från forskningsprojektets sida har varit att låta så mycket pengar som möjligt

gå in i byn. Således har vi lagt samtliga projektmöten, då
hela projektet är samlat, i byn.
35. Varje år i december sänder Sveriges television en julkalender, som främst riktar sig till barn.
36. Det var mer eller mindre än slump att byn valdes. Inspelningsledaren berättade för mig att man åkt många hundra
mil för att ﬁnna en lämplig miljö. Någon föreslog att de
skulle ta sig en titt på Ängersjö. Till deras förvåning och
glädje fanns här en sammanhållen miljö där alla byggnader
stämde med manus, vilket inte är vanligt i ﬁlmsammanhang.
Här fanns en affärsbyggnad, där en stor del av handlingen
utspelar sig, en kyrka, ﬂera stora gamla hus samt även ett
eternithus där den lille pojken som är huvudrollsinnehavare
bor med sin morfar. Alla dessa byggnader ﬁnns inom synhåll från byns enda vägkorsning.
37. I Julkalenderns ﬁlm om byn Nudådalen, ett mycket väl fun-

net namn, utspelar sig en historia där en stark man, som i
ﬁlmen bebor Oppigården, vill bygga ett storhotell. Kampen
står mellan honom och resten av byn, med en liten pojke
och hans morfar i spetsen. För mig var analogin med den
verkliga byn tydlig i åskådliggörandet av kampen mellan
kontinuitet och förändring. Filmen fångade också väl ett
nutida levnadssätt även om den utspelade sig i dåtid med
mycket fantasi från barnens värld.
38. Johansson 2003, Persson 2005.
39. Sven Englund, denna tidige entreprenör, byggde upp en
hel miljö med kvarn, såg, elektriskt kraftverk, telefon, en
rad moderniteter för sin tid, vid den fastighet, Nyhem eller
Piggen, som idag ligger vid huvudvägen mellan Kårböle och
Sveg. Han var också engagerad i handelsverksamhet och
drev gästgiveri, bland mycket annat (Persson 2005).
40. Wallman 2003.
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The shadowed village
− beneath the surface of a depopulated village: stratiﬁcation,
social relations and survival
By Ann-Kristin Ekman

Summary
This article deals with a village which, in terms
of head of population, is quite tiny, but which, by
virtue of external relations and networks, can also
be considered far larger. Despite its smallness, and
the widespread view that it is short of people, the
village presents great complexity in its social patterns. One argument propounded in this article
is that the village intermittently comprises a far
greater number of individuals than those who are
registered as residing in it, and that these individuals make a very important difference to its social
life and development. One question discussed is
what makes a village a village in the social sense
and what is the real core of the village. This issue
is analysed in the present article with the aid of a
circle in which different individuals are plotted at
different distances from the core of the village. The
article shows that social bonding with the original
homestead unit, forest and heritage is located in
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the core of the village and has an important bearing on the village continuity. This leads on to the
question of the relation between continuity and
change, between the patterns which are stable
over time and the “ﬂexibility” distinguishing the
village. Flexibility means a capacity for adjustment
regarding both internal and external relations,
and an openness to new ideas for the purposes of
attracting new economic resources into the village.
The conclusion drawn is that the village balances
between a strong local core, of great importance
for its identity and continuity, and outward openness whereby ﬂexibility allows people to come and
go and new ideas to be integrated with the village.
The social pattern and the internal village culture
are of great explanatory value for an understanding
of the complicated relationship between continuity
and transformation over time.

Stockholms stadsmuseum
presenterar en ny museilägenhet
leva och bo i tensta
Idag ligger Tensta ca 20 min med
tunnelbanan från Stockholms centrum. Tidigare var detta jordbruksmark, landsbygd och övningsfält för
militären.
Bostadsbristen var en av de
viktigaste politiska frågorna under
1960-talet och därför blev dessa
obyggda områden nära huvudstaden intressanta när nya förorter
skulle planeras.

visioner i tiden
När Tage Erlander gick ut med
budskapet att en miljon lägenheter
skulle byggas på 10 år hade bostadsbristen i storstadsområdena vuxit
till ett allvarligt problem. Genom
miljonprogrammet ville man också
höja bostadsstandarden i landet. På
Järvafältet skulle innerstadens fördelar kombineras med ytterstadens
bästa sidor. Man eftersträvade en
stadsmässig miljö med hög befolkningskoncentration.
Traﬁksepareringen var en viktig
fråga, traﬁkolyckor där barn var
inblandade inträffade alltför ofta. I
Tensta skulle bilar och människor,
med hjälp av de nedsänkta matargatorna för traﬁken, i stort sett bara
mötas på parkeringsplatserna. Över
dessa gator byggdes broar för de
gående. Gångbroarna var ett medvetet arkitektoniskt motiv i Tenstas
stadsbild. Det berättas att Igor
Dergalin, en av de ansvariga för
utformningen av Tensta, jämförde
dem med broarna i Venedig. Gångtraﬁkanter och båtar i Venedig var
lika skilda åt som gångtraﬁkanter
och bilar i Tensta.

Familjen Arturssons kolonilott
på Järvafältet. Tensta syns i bakgrunden. Ett av de första åren ﬁck
familjen 450 kg potatis och dessutom grönsaker och blommor.
foto: Iréne Artursson.

Idag bor mer än hälften av
Sveriges befolkning i bostäder
byggda efter 1960. Stockholms
stadsmuseum har återställt en
miljö från miljonprogrammets
dagar, dels i byggnadsantikvariskt syfte, dels för att skildra
den miljö som blivit hemma för
många av dem som växte upp
på 1960-, 1970- och 1980-talen.
Invigningen sker i samband
med bo -06. För information
www.stadsmuseum.stockholm.
se
goda bostäder
och rationellt byggande
Den stora utmaningen var att bygga
goda bostäder med billig hyra. Terrängen ﬁck anpassas för modern
byggteknik och all ursprunglig växtlighet togs bort.
Husen placerades tätt intill
varandra. Mellan husen anlades

konstgjorda gårdar med garage
under. Beläggningen var asfalt eller
betong och det planterades buskar
och träd som ﬁck klara sig så gott
det gick i de konstgjorda rabatterna. Träd återplanterades även
utanför gårdarna och har idag vuxit
sig stora. Området ger numera ett
lummigt och grönt intryck under
sommarhalvåret. Dessutom ﬁnns
hela Järvafältets natur inpå knutarna
nu som då.

kämpingebacken 13
− ett nytt museum
I första lägenheten utmed loftgången på 2 trappor har Stadsmuseet
och Svenska bostäder återställt en
lägenhet som den såg ut när huset
var nytt.
Husen i raden där museilägenheten ligger ritades av Bengt Walldén
vid Svenska Bostäders arkitektkontor. De höga trappgavlar som
vänder sig ut mot gatan ser imponerande ut – de ger ett monumentalt
intryck. Området gavs också en
medveten färgsättning. Kämpingebacken 13 ﬁck, liksom husen på
samma rad, en ljus rosa kulör som
idag blekts till en ljusbrun nyans.
Husen uppfördes med loftgångar
av ekonomiska skäl eftersom loftgångshus bara behöver en hiss per
byggnad.
Balkonger, loftgångar och trapphus byggdes av prefabricerade delar
och lyftes på plats av höga tornkranar som löpte på räls. Resten av
huset göts på plats.
Skärmtaken över ingångarna sattes dit som en miljöförbättrande
åtgärd i början på 1990-talet.
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moderna lägenheter för
moderna människor
Huset på Kämpingebacken 13
består av trerummare med kök där
lägenheterna ligger spegelvända
mot varandra. Tre rum och kök var
den vanligaste lägenhetstypen inom
miljonprogrammet. Lägenheterna
utformades så att de var lättmöblerade och lättstädade.
Valet av utrustning styrdes av
detaljerade regler som baserades på
forskning om svenskarnas boendevanor.
Lägenheterna planerades så att
kök och badrum placerades mot
loftgången, medan sovrummen och
vardagsrummet placerades åt andra
sidan. Badrumsfönster placerades
högt upp och försågs med frostat
glas. Efter en tid ﬁck badrumsfönstret även ett dekorativt galler framför
sig. Det har berättats för mig att det
berodde på att dessa fönster med
sin vädringslucka var mycket lätta
att ta sig in igenom. Det var bra om
man glömt sin nyckel, då kunde
man med hjälp av en stol från grannen ta sig in i lägenheten, men
ibland kom det objudna gäster – så
gallren fyller sin funktion.
Kök och toaletter ﬁck blanka
vitmålade tak av hygieniska skäl. I
de övriga rummen sandspacklades
taken vilket gav en yta med struktur. Väggarna i samtliga rum och i
hallen tapetserades med ett abstrakt
mönster av ﬁna linjer. Färgen var
grå med vita ränder i rummen men
i hallen var den svagt gulbeige med
vita ränder.
Golven var däremot olika i de
olika delarna av bostaden. Hall
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Ovan t v: Sven Artursson på Järvafältet
med det nybyggda Tensta i bakgrunden.
Ovan t h: Christian Artursson på loftgången, Kämpingebacken 13.
foto: Iréne Artursson.

och kök belades med slitstarka
vinylhartsplattor, sovrummen ﬁck
linoleummattor, vardagsrummet
ekstavsparkett och badrum och toalett ﬁck våtrumsmattor i plast.
Lägenheterna var stora och ljusa
med härliga badrum och separat
toalett med bidé. Köket var modernt
med kyl och sval. Dessutom fanns
balkong och klädkammare.
För de ﬂesta som ﬂyttade till
Tensta innebar den nya lägenheten
höjd bostadsstandard. Det gällde
både dem som kom från Stockholms innerstad, andra delar av
Sverige och dem som kom ifrån
andra länder. Många bodde tidigare
trångt då de tvingats att bo kvar
med sina föräldrar fast man hade
egen familj med barn. Små omoderna rum i villor runt om i Stockholm
hyrdes ut för höga hyror. Även
inom tullarna fanns många små och
omoderna lägenheter
”Vi ﬂyttade till Tensta för vi
behövde större. Vi var fyra personer i en etta i Solna så vi behövde
större”.

inﬂyttning på
kämpingebacken 13
I januari 1969 ﬂyttade familjen
Artursson från Jönköping in. Det är
deras hem som nu blir museum.
Det var pappa Sven, mamma Iréne
och barnen Chatrine, Christian och
Charlotte.

I Stockholm fanns det arbete och
moderna och bra bostäder, men de
ﬂyttade till en byggarbetsplats:
”Vi ﬂyttade hit mitt i vintern
efter trettondagen och vi kom till
en byggarbetsplats, det var vidrigt,
huset var inplastat det var två
våningar klara. Det var våningen
under oss och våningen vi skulle
ﬂytta in på. Resten var inte färdigt.”
Lägenheterna var ﬁna och de
ﬂesta trivdes trots allt bra. Det
fanns dessutom matkällare, barnvagnsrum, cykelrum och källarkontor med stålnät runt.
Efter ett par år stod Tensta
centrum färdigt med många affärer. Tenstaborna slapp handla i
baracken som från början var det
enda stället att handla mat på. År
1975 kom tunnelbanan och det gjorde resandet till och från förorten
mycket lättare.

andra rum var också viktiga
Från 1950 och 25 år framåt byggdes
det kyrkor lika intensivt som under
medeltiden.
Både statskyrkan och frikyrkan
ﬁck nya gudstjänstlokaler. De som
ﬂyttade till Tensta och tillhörde
statskyrkan gick till Spånga kyrka,
en av Stockholms äldsta kyrkor
och troligen uppförd under sent
1100-tal. För vår familj blev kyrkan
en viktig plats. Dit gick mamman i
familjen och satt och grät när allting kändes för hopplöst. Dit vände
hon sig också som nyinﬂyttad
med frågor om var närmaste skola
fanns. Prästen sa tröstande ord, att
det nog skulle bli bättre snart och
hjälpte till med information om det
praktiska.

Nu ﬁnns medborgarkontoret
som kan svara på de nyanländas frågor men också många olika kyrkor,
moskéer, samfund och organisationer dit man kan vända sig. Där
kan man träffa människor som man
känner samhörighet och gemenskap
med.

museilägenheten i tensta
− en länk i en kedja
När museet på Kämpingebacken
öppnade i augusti i år blev det
en ny länk i kedjan av autentiska
miljöer i stadsmuseets vård. I museibyggnaden, Södra stadshuset vid
Slussen, ﬁnns två autentiska rum
som gjordes om till bostäder i slutet
av 1800-talet när bostadsbristen i
Stockholm vara katastrofal. Nödbostäderna är nu iordningställda som
de kan ha sett ut då. En helt annan
social miljö är Stuckatörens hus på
David bagares gata 10 som stuckatören Axel Notini lät bygga och där
han inredde en paradlägenhet åt sig
och sin familj 1884. I Blockmakarens hus på Stigbergsgatan 21, ﬁnns
två bostäder från tiden kring 1920.
Blockmakaren själv bodde och
verkade i samma rum och så hyrde
han ut undervåningen till en änka
med fem barn.
I Körsbärshagen nära Roslagstull
ligger tre barnrikehus från 19377 där,
tack vare statliga lån till bostadsbyggande, även mindre bemedlade barnrika familjer kunde få en
modern bostad med en hyra de
hade råd att betala. Museilägenheten består av två rum och kök och
ligger på Stickelbärsvägen 7.
Lägenheten i Tensta skildrar en
tid som ligger nära vår egen men

ändå är så annorlunda. Kartboken
från 1960-talet berättar om en
annan värld. I affären kunde man
fortfarande betala med 1-öringar.
Genom intervjuer med tenstabor
och före detta tenstabor har vi skaffat oss ett kunskapsunderlag om
den första tiden i en ny förort. Här
har vi kunnat intervjua de vuxna
som ﬂyttade in i de nya lägenheterna, vilket är en fördel. I några
av de andra museimiljöerna, som
presenterades ovan, har vi kunnat
intervjua de som vistades där som
barn. I vissa miljöer är de personer
som vistades där från början döda
sedan länge.

tensta
en betongförort
Idag bor mer än hälften av Sveriges
befolkning i bostäder byggda efter
1960. Stockholms stadsmuseum
återställer nu en miljö från miljonprogrammets dagar, dels i byggnadsantikvariskt syfte, dels för att
skildra den miljö som blivit hemma
för många av dem som växte upp
på 1960-, 1970- och 1980-talen. Tensta och andra liknande områden
genomgår en ständig förändring.
När området var nytt kom de ﬂesta
inﬂyttarna från Sverige och våra
nordiska grannländer. Idag befolkas
husen av människor från hela värlNedan t v: Jultid i Arturssons kök på
Kämpingebacken. foto: Iréne Artursson.
I mitten: Iréne och Charlotte Artursson
i vardagsrummet på Kämpingebacken.
foto: Sven Artursson.
Nedan t h: Charlotte Artursson i sitt
rum på Kämpingebacken. Pippi Långstrump började sändas på TV 1969.
foto: Iréne Artursson.

den. Även den yttre miljön ändras,
fasader görs om och tillbyggnader
förändrar den ursprungliga arkitektoniska idén osv. ”Betongförorterna” både älskas och hatas
och i debatten om deras framtida
existens ser vi det som synnerligen
viktigt att i en museal miljö kunna
bevara några av de ursprungliga
tankarna om en fungerande bostad
i en välplanerad stadsdel.
Idag kan vi glädja oss åt att
kunna besöka Moa Martinssons
torp och Selma Lagerlöfs herrgård.
Framtidens författare kommer förmodligen från betongförorterna.
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Recensioner
Inga-Lill Aronsson & Birgitta Meurling (red): Det bekönade museet:
Genusperspektiv i museologi och
museiverksamhet, Skrifter utgivna
av institutionen för abm vid Uppsala universitet, Volym 1, Uppsala,
2005, 265 s., isbn 91-631-5547-8.

Utgångspunkten för antologin Det
bekönade museet är att museerna
är en del av samhällets struktur och
att museerna avspeglar samhällets
normer och värderingar. Manligt
och kvinnligt är därvid att betrakta
som kulturella konstruktioner,
inbäddade i samhällets strukturer.
Med denna bok vill de båda redaktörerna, Aronsson och Meurling,
inleda en avkodning av museernas
verksamhet utifrån kön/genusproblematiken samt presentera
köns/genusteoretiska perspektiv
möjliga att anlägga på museernas
verksamhet. I den inledande artikeln ”I museets dolda vrår” förklarar sig redaktörerna bokstavligen
vilja avtäcka det som döljer sig på
museernas vindar, men också mer
bildligt avslöja det som gömmer sig
på den diskursiva nivån.
Aronsson, lektor i museologi vid
Uppsala universitet och Meurling,
docent i etnologi vid samma lärosäte, ställer frågan om inte museerna
dessutom genomgår en strukturell
kris, uttryckt i nedskärningar och
omorganisationer. De sätter en
sådan kris i samband med att museerna är kvinnodominerade organisationer, enligt tanken att där kvinnor
går in, går makten ut. Att enstaka
museer varit krisdrabbade är sant,
men sannolikt har samhället aldrig
lagt så mycket pengar på denna
verksamhet och folk går på museer
mer än någonsin. Däremot ﬁnner
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jag det mer befogat att fråga sig
om museerna kanske snarare står
inför en kunskapsteoretisk kris −
något som boken bara snuddar vid
och där den gott kunde ha dröjt en
stund. Hur ska museerna balansera
mellan historien uppfattad som myt
och historien uttryckt som kropp,
tid och materia? Trots allt måste en
sådan kris vara fruktbar inte minst
ur ett genusperspektiv.
Vad är det då för föreställningar om kön som gömmer sig på
museernas vindar och i den förmedlande diskursen eller som rent av
skapas av intendenter, antikvarier
och konservatorer? Boken ger två
svar. Dels att museer liksom andra
historieförmedlare ger en bild av
samhället och historien utifrån ett
manligt perspektiv, dels att relationerna mellan könen sällan eller
aldrig utgör en utgångspunkt för
kulturarvets urval eller analys. Nu
kan man invända att detta knappast
längre kan betraktas som några
dolda förhållanden, däremot att det
krävs en gigantisk omförhandling av
historieförståelsen både för att kvinnor ska göras delaktiga, och för att
synliggöra relationerna.
Ska museerna skämmas? Knappast, för som redaktörerna erkänner, genusperspektivet har i stort
sett saknats även i den teoretiska
överbyggnaden, museologin. Här
kunde man tillägga att genusperspektivets integration också varierar mellan de olika vetenskapliga
discipliner som förser museerna
med kunskap, och som dessutom
utbildar kommande museimän;
arkeologi, historia, kulturgeograﬁ,
etnologi, ekonomisk historia, konstvetenskap. Först under de senaste
åren har könsdiskursen på allvar
brutit igenom också i den samhäl-

leliga kontexten och i de kulturpolitiska museidirektiven. Dessa
omständigheter är väsentliga, om
man instämmer med redaktörerna
att museerna speglar samhällets
normer och värderingar.
Att skriva om historien utifrån
könsteori och genusperspektiv är en
gigantisk utmaning och museerna
kan inte göra detta ensamma. Enligt
min uppfattning handlar detta inte
endast om att göra nya basutställningar eller införa nya pedagogiska
grepp, utan om den totala verksamheten från kulturarvets och kulturlandskapets urval och bevarande,
från klassiﬁkationssystem, samlingsvård till förmedling. En sådan
omförhandling är kanske först nu
förankrad i museernas samhälleliga
kontext. För detta arbete behövs en
rad strategier och varje bidrag hälsas med tacksamhet. Så och denna
antologi.
Vad innebär då ett genusperspektiv på museer och museiverksamhet
i konkreta termer, frågar sig Meurling och Aronsson. De tänker sig en
process i ﬂera steg från det direkta
synliggörandet av kvinnor, till frågor om varför vi väljer att gestalta
människors liv på ett visst sätt.
Vilka egna fördomar representerar
vi? Slutsteget, uppfattar de som ett
visionärt emancipatoriskt tillstånd
innefattande både besökaren och
museipersonalen. För att påbörja en
sådan process behövs kunskap om
genusteoretiska perspektiv.
Redaktörerna gör inledningsvis
en väl avvägd sammanfattning av de
viktigaste könsteoretiska perspektiven från diskussionen om biologiskt
och socialt konstruerat kön till mer
fenomenologiskt orienterade ansatser. Här önskar jag mig dock att
artikelförfattarna förhållit sig mer

explicit till dessa. Men kanske ger
detta glapp, som är bokens största
svaghet, också en god bild av museernas verklighet. Kunskapen om
teori och perspektiv ﬁnns där, men
hur operationalisera?
Först ut bland artikelförfattarna
är chefen för Strindbergsmuseet,
Katarina Ek-Nilsson som behandlar
musealiseringen av Selma Lagerlöf
och August Strindberg och därvid
lyfter fram hur föreställningarna
om manligt och kvinnligt påverkat
de kulturella representationerna av
dessa båda centrala gestalter ända
in i respektive författarmuseum,
Blå Tornet mitt i Stockholm och
Mårbacka, mitt i Värmland. Den
bild som reproduceras av Strindberg är det modernas och det
urbanas skildrare, Strindberg som
revoltör och därmed ytterst mannen som historiens aktör. Lagerlöf
däremot hänförs till hembygd, till
sagor och tidlöshet. Hon länkas
därmed till synen på det kvinnliga
som något utanför historisk förändring. Och när Lagerlöf tar plats
som ekonomisk aktör i jordbrukets
modernisering måste hon följaktligen förminskas och förlöjligas.
Ek-Nilsson visar hur respektive författarmuseum förstärker och reproducerar den bild som inte minst
litteraturvetenskapen förmedlar av
de båda författarna, men också att
författarna fångades i bilden av sig
själva, genom sin strävan att skapa
eftermälen och minnesmärken. Elegant skrivet av en museiman med
genusredskapen vässade, så att de
inte stör läsaren.
Eva Persson, framgångsrik
utställningsproducent med långvarig
verksamhet, ger en kvinnohistorisk
exposé över utställningsverksamheten. Intressant läsning där man slås
av hur arvet efter sjuttiotalets frejdiga förmedlande satsningar ändå
levt kvar i många museiproduktioner. Persson anlägger ett självkritiskt
perspektiv på sin egen produktion
där hon menar sig ha satt makt
före kön, eller kanske borde man
snarare uppfatta det som klass
före kön. Perssons råd till framtida
utställningsproducenter är att förlita

sig på de feministiska samtidskonstnärerna, ta in regissörer och
kuratorer samt tillåta de subjektiva
tolkningarna av historien.
Konsthistorikern Juliette Leebdu Toits artikel är kanske bokens
tyngsta bidrag eftersom hon utifrån ett museiperspektiv resonerar
om medborgarskap, demokrati
och genusperspektivets politiska
potential. Utifrån de sydafrikanska
museerna, hemvist som Leeb-du
Toit, säger för vetenskap, konst och
historia, visar hon vilken roll dessa
spelar i det fortsatta nationsbyggandet. Trots att den koloniala
minoritetens värdesystem strukturerat museerna, har dessa ändå
lyckats bli föregångare i att avspegla
samhällets multikulturella dynamik.
I skapandet av det moderna sydafrikanska museiväsendet har vikten
av ett integrerande perspektiv med
både ras och kön betonats. Trots de
bästa föresatser tenderar museerna
ändå att framställa kvinnor som del
av ett kollektiv och lyfta fram dem i
termer av ras, religion och kulturella
särdrag, medan männen återges
som individuella aktörer.
Ett liknande anslag om museer,
medborgarskap och svenskt museiväsende hade varit värdefullt. Hur
förhåller sig nation, museer, medborgarskap och genus till varandra
under sjuttiotalets välfärdspolitik,
åttiotalets nyliberala marknadsorienterade och 2000-talets globala
konkurrenspolitik? Här kanske
museologin skulle berikas av statsvetare och historiker.
Graciella Belloni, med bakgrund
från bland annat Tekniska museet,
visar i sin artikel hur man kan arbeta könskritiskt på museer och på de
praktiska problem som ambitiösa
genusmedvetna museimän möter i
sina roller som informatörer, pedagoger, utställare. Belloni ger ﬂera
exempel på hur olika professionella
grupper (även utifrån kommande)
möts i en museiproduktion och
hur var och en bidrar med just sin
förförståelse av kön. Dessa möten,
som kunde vara en styrka, hinner
man dock sällan omvandla till dialog, på grund av tidsbrist. Belloni

ger ändå ett ﬁnt exempel på hur en
sådan dialog kan genomföras.
Maria Ahlsén, Johanna Berg
och Kristina Berg resonerar om
museernas makt över vad de kallar
”Hela Historien” och ger ett antal
nyttiga redskap för kritisk analys
av utställningarnas budskap och
innehåll. Utifrån kategorier som
Ordval, Schabloner, Osynlighet och
Överslätande pekar de på konkreta
möjligheter att nå undertexter och
försanttaganden. Vissa av frågeställningarna knyter an till genus, andra
mer till ett allmänt kritiskt förhållningssätt.
Vera Grahn skriver om Nordiska
museets dokumentation av en hemlös kvinna. Utifrån hur vardagsartefakter omvandlas till museala fakta
resonerar författaren om museiprocessen som en reningsprocess dold
i vetenskapliga termer. I fallet med
den hemlösa kvinnan och hennes
ägodelar uppkom en kamp om
huruvida orent borde förvandlas
till rent när det överskred museets
tröskel. Men också om hur kvinna
och hem närmast krystat fördes
samman, även när hemmet endast
var en tältﬂik. I presentationen av
dokumentationen och föremålsförvärven tilldelades kvinnan en
offerroll, typiskt för modernitetens
tänkande menar Grahn. Men måste
inte författaren fråga sig varför hon
valde en kvinna som sitt hemlösa
objekt? Och blev inte kvinnan ett
offer redan i urvalsförfarandet då
Grahn och fotografen tålmodigt
bevakade boplatsen i hopp om att
få en skymt av henne?
Boken avslutas med ett samtal
mellan redaktörerna och Katarina
Kallings Nilsson om att beköna ett
fängelsemuseum under uppbyggnad
i Gävle. Detta avsnitt uppfattar jag
som fallande något utanför bokens
ramar.
Under de senaste åren har en rad
publikationer utkommit som problematiserat museer och kulturarvsverksamhet. Genomgående har dessa
haft ett konstruktivistiskt anslag.
Historien konstrueras, förmedlas
och förbrukas som bilder och berättelser framsprungna utifrån samti-
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dens behov. Men samtiden känner
ju många och delvis motsatta behov
av museer. Museer förmedlar också
många slags historier, på många
olika plan. Här ﬁnns en utmaning
för fortsatt teoretiserande.
Genomgående har även dessa
böcker satt utställningar i centrum.
Det gör också Det bekönade museet. Synd eftersom utställningarna
ofta kommer sent i den process
som kulturarvsskapandet är, men
också för att utställningar inte minst
för många länsmuseer och kommunala museer endast är en del av
verksamheten. Varför inte en enda
artikel om verksamheten rörande
det materiella kulturarvet utanför
museiväggarna? Här arbetar många
museimän och mycket pengar är i
omlopp. Här sker stora och viktiga
urvalsprinciper bland byggnader
och landskap och här läggs grunden
i många fall för vad som är möjligt
att sedan förmedla i utställningar.
I varje samhällelig aktivitet, som
exempelvis ett kulturlandskap, ﬁnns
en genusrelation. Givetvis är detta
en utmaning på ett museologiskt
plan, men även på ett empiriskt
och ett epistemologiskt plan för
museerna. Som jag ser det måste
museerna här själva formulera
forskningsfrågor och ta på sig ett
forskaransvar. Om man nu önskar
ta genus på allvar?

Iréne A. Flygare
Upplandsmuseet, Uppsala
irene.ﬂygare@upplandsmuseet.se
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Caroline Ranby: Krapperup mellan
renässans och skiftesreformer. Vol.
1: Borgen och byarna 1550−1850,
Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen, Nyhamnsläge, 2003, 410 s.,
isbn 91-87944-10-3; vol. 2: Gårdarna och gatehusen, Katalog med
byggnadshistorisk beskrivning, Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen,
Nyhamnsläge, 2003, s. 421-742,
isbn 91-87944-11-1.

År 2003 utkom ett tvåbandsverk om
Krapperups slott och gods författat
av antikvarien Caroline Ranby, den
förmodligen största kännaren av
Krapperup med omgivningar.
Ranby ﬁck nämligen år 1993 uppdraget att slutföra den inventering
av Krapperup som hade påbörjats
två år tidigare på initiativ av Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen, ett
arbete som några år senare avrapporterades i bokform. Efter detta
erbjöds hon fortsatt anställning för
att utföra en bebyggelsehistorisk
studie, och det är denna som nu
föreligger.
Verket innehåller som sagt två
band om tillsammans hela 74
7 2
sidor. Första bandet innehåller en
beskrivning och analys av bebyggelsen på godset, och då inte bara
huvudbyggnaden, borgen, utan
även ekonomibyggnader och underlydande bondgårdar och gatehus.
Andra bandet utgörs av en katalog
med beskrivningar av de enskilda
gårdarnas bebyggelse under 1700och 1800-talen, samt not-, käll- och
litteraturförteckning.
Det skall redan från början sägas
att detta är ett imponerade verk, i
såväl text som bild. Det ligger mycket mödosamt arbete bakom alla
dessa inventeringar och arkivstudier,
för att inte tala om skrivandet i sig.
Boken är också smakfullt formgiven
med fotograﬁer, kartor, ritningar
och övriga illustrationer av hög kvalité. Det första läsaren möter är det
vackra omslaget, en 1800-talsmålning av Krapperupsborgen omgiven
av havet, skogen, åkermarken,
boskapen och människorna, och

som på ett utmärkt sätt illustrerar
vad detta verk innehåller, nämligen
en bebyggelsehistorisk skildring utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv.
För syftet med detta verk är
enligt Ranby att utreda huvudgårdens byggnadshistoria och ”sätta
utvecklingen på borgen i relation
till utvecklingen i den omgivande
bygden” (s. 19f), att beskriva och
analysera bebyggelseutvecklingen i
byarna, samt att diskutera vilka faktorer som påverkade bebyggelseutvecklingen, för att ”nå en förklaring
eller hypotes till varför det såg ut
som det gjorde” (s. 26).
Det är med andra ord ingen liten
uppgift som Ranby har tagit sig an.
Slottet, ekonomibyggnader, bondbyar, gatehus, och ﬁskeläger i Brunnby
socken skall inte bara beskrivas utan
utvecklingen under de 200 åren
mellan 1650 och 1850 skall också
förklaras, och det utifrån politiska,
ekonomiska, topograﬁska, kulturella och sociala aspekter. Speciellt
intresserad är hon av godssystemets
varierande funktioner, aktörers möjlighet att påverka, och blandningen
av nyheter och traditioner (s. 22f).
Det säger sig självt att en person
inte kan omfamna all den forskning
som ﬁnns inom dessa olika fält.
Nu är det visserligen inte fråga om
ett strikt vetenskapligt verk, utan
hennes anslag är ju snarare kulturhistoriskt, men jag undrar ändå om
det inte hade varit bättre om hon
hade begränsat antalet perspektiv
något. Detta blir uppenbart när hon
presenterar forskningsläget, som i
boken upptar endast tre sidor.
För mig som är ekonomisk historiker är det med viss förvåning
som jag tar del av forskningsläget.
Om man nu önskar försöka förklara ett gods bebyggelseutveckling
utifrån bl.a. ett ekonomiskt och
socialt perspektiv borde väl man
rimligtvis försöka fånga in vad som
hände på godsen och i det omgivande samhället under denna tid.
Men här ﬁnns i princip ingenting
om 1700- och 1800-talets agrara
revolution som förändrade både
landsbygd och samhälle i grunden,
och som sammanfattats så utmärkt

av bl.a. Lars Magnusson (1996) och
Carl-Johan Gadd (2000). Viktiga
händelser såsom nyodling, hemmansklyvning, produktionsökning,
specialisering, arbetsdelning, social
skiktning, och övergång till stordrift
berörs inte alls eller bara i förbigående. I Ranbys ögon är den agrara
revolutionen något som inleds
i mitten av 1800-talet, och som
därför inte är av intresse, för hon
begränsar sin studie i tid fram till år
1850, då ”bylandskapet upplöstes”
i och med skiftet (s. 21). Denna
fastlåsning vid tiden före och efter
år 1850 genomsyrar många av resonemangen i boken, och det är synd,
för det händer uppenbarligen en hel
del på Krapperup under 1700- och
1800-talen som kanske bäst kan förklaras med förändringar i ekonomi,
jordbruk och hushåll.
Även en del av de andra perspektiven skulle kanske kunna ha nyttjats bättre i den analysen av bebyggelsen, något som jag återkommer
till längre fram.
Nej, styrkan i Ranbys verk ligger
snarare i de beskrivande partierna,
och det är de som lyfter verket och
gör det till något läsvärt och intressant. Hennes rekonstruktioner av
bebyggelsen på Krapperup med
dess bondgårdar är imponerade.
Inte minst har hon här skapat något
som kan ligga till grund för fortsatta undersökningar kring i synnerhet
den skånska bondebebyggelsen.
Speciellt glädjande är att Ranby
har använt sig av det historiska källmaterialet i form av syneprotokoll,
kartor, arrendekontrakt, inventariehandlingar och räkenskaper, som
sedan har kombinerats med arkeologiska undersökningar, bildmaterial och hennes egna iakttagelser.
Här ﬁnns bland annat en utmärkt
genomgång av tolkningsproblem vid
användandet av syneprotokoll. Hon
skall också ha mycket beröm för
de många rekonstruktionsritningar
som fyller verket och som förtydligar resultaten.
Verket omfattar som sagt över
700 sidor och att här försöka
redogöra för de många olika slutsatserna låter sig inte göras, utan jag

tänkte här bara kommentera en del
av resultaten.
En stor del av första bandet
ägnas åt slottet och det är en initierad genomgång som Ranby gör,
ibland till och med kanske litet
för detaljerad. Är man inte bekant
med byggnaden som sådan är det
svårt att hänga med i vilka rum
som avses, deras läge i förhållande
till varandra, och vilka fönster- och
dörröppningar som murades igen
eller togs upp. Dessa mer antikvariska partier uppvägs dock av de
glimtar som hon ger av byggnadens
underhåll och funktionsindelning,
och som tillför en förståelse för
hur huset har använts. Dit hör till
exempel beskrivningarna av hur
De la Gardies barockpalats började
förfalla redan efter 10 år, beroende
på ekonomiska bekymmer, slarviga
hantverkare, dåliga byggnadsmaterial och en illojal inspektor (s. 173ff),
eller hur man under 1700-talet av
pragmatiska skäl använde salarna i
slottet till att torka malt i (s. 215).
När det gäller slottets funktionsindelning och dess förändring över
tid saknar jag dock viktig information. När Ranby nu lagt ned så
stort arbete på att beskriva slottets
byggnadshistoria, är det synd att
hon inte mer ingående diskuterar
varför ombyggnaderna skedde. Det
ﬁnns ju bland konsthistoriker en
ganska god kunskap om hur slott
och herrgårdar varit disponerade,
liksom om de tankar som styrde
hur ekonomi-, bostads- och representationsutrymmen skulle ligga i
förhållande till varandra. En genomgång av hur idealen har förändrats
hade kunnat ge mer kunskap om
hur de olika ägarna resonerade när
de byggde om och inredde slottet.
På det stora hela är dock avsnittet om slottet och dess byggnadshistoria välskrivet och intressant,
med många trevliga utblickar och
diskussioner.
Nästa stora avsnitt gäller godset, och då i synnerhet den del av
godset som låg i Brunnby socken.
Denna del innehåller mycket
spännande resultat om gårdars
och byggnaders utveckling, mest

beroende på att hon till största del
använder sig av syneprotokoll, som
mer än något annat källmaterial kan
belysa bebyggelsehistoriska förändringar över tid. Men som jag redan
antytt saknar jag här det agrarhistoriska perspektivet, som tydligare
hade kunnat förklara varför gårdar
och byggnader utvecklades som de
gjorde.
Avsnittet inleds med en genomgång av hur många underlydande
enheter som fanns i socknen,
och det visar sig att under loppet
av 1700-talet ökade både antalet
frälsegårdar, ﬁskarstugor och gatehus kraftigt; de sistnämndas antal
fyrdubblades t.ex. under seklet (s.
275). Ranby skriver också att det
pågick en proletarisering vid denna
tid, och det fanns en ekonomisk
tillväxt under seklet, men kopplar
inte ihop detta närmare med godsets eller det omgivande samhällets
utveckling. Denna proletarisering
och ekonomiska tillväxt är inte det
enda tecknen på att landsbygden
i Brunnby var stadd i förändring
redan under 1700-talet, att socknen
hade nåtts av den agrara revolutionen. Av hennes inledningskapitel
framgår t.ex. att socknen hade en
mycket hög uppodlingsgrad redan
vid seklets mitt, och att här fanns
för litet ängsmark och svår skogsbrist (s. 63ff), alla typiska drag
för slättbygder under den agrara
revolutionen. Som orsak till skogsbristen anger hon uthuggningar,
stormskador och stenkolsbrytning,
men var den inte i själva verket till
stor del beroende på en pågående
nyodlingsverksamhet?
Med vetskap om att jordbruket
utvecklades redan under 1700-talet
blir också hennes resultat lättare
att förstå. Hon noterar till exempel
är att det blev allt vanligare med
dubbelgårdar, det vill säga gårdar
med två hushåll och därmed också
två bostadshus. Själv tolkar hon det
som att allt ﬂer människor tvingades dela på samma resurser (s.
290), men en rimligare slutsats är
väl att gårdarna genom nyodlingen
hade vuxit så att de kunde försörja
två hushåll, och därmed klyvas?
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Hon konstaterar också att gårdarna
redan under 1700-talet utökades
med ﬂer huslängor, och att husen
gjordes allt större, och även detta
torde hänga samman med att gårdarna gradvis hade utökats genom
nyodling. Byggnaderna i sig påverkades också av landskapets förändring, och Ranby kan bl.a. belägga
att det under 1600-talet inte var
ovanligt med timrade byggnader,
vilka sedan under 1700-talet ersattes
med korsvirke på grund av trädbristen, som ju i sin tur var en följd av
nyodlingsverksamheten.
Avsnittet avslutas sedan med en
mycket bra diskussion om byggnaderna på gårdarna. Här lyfter hon
särskilt fram brukarnas stora pragmatism, hur de hela tiden tvingades
anpassa byggenskapen efter de
övriga husen på tomten, och att
återanvända material.
Sist i första bandet har hon en
avslutande diskussion där hon
försöker knyta samman slottet/
godsägarna och godset/bönderna
för att på sätt klargöra bebyggelseförändringarna. Jag tycker dock inte
att hon lyckas förklara dem på ett
tillfredsställande sätt. Bristen på de
ekonomiska och sociala perspektiven har redan nämnts, och här ham-
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nar hon i diskussion där hon på
grundval av några få dokument från
spridda tider diskuterar förhållandet
mellan godsägare och underlydande
och hur detta har påverkat gårdarnas bebyggelse. Denna diskussion
innehåller en hel del motsägelsefulla
uppgifter; ibland är bönderna aktörer med stort inﬂytande, ibland har
de ingenting att säga till om. Intressant nog kan hon dock visa att det
inte fanns några större skillnader
mellan de hus som godsägarna
hade byggnadsskyldighet för och de
hus som bönderna själva uppförde.
I mina ögon är detta bara ett tecken på att byggnaderna uppfattades
som funktionella och väl anpassade
till hushållets behov just då, och
att det därför inte fanns någon
anledning att bygga annorlunda, en
slutsats som ligger väl i linje med
Ranbys egen i kapitlet innan om
människors pragmatism. Men här
hänvisar hon istället till Finn Wernes marxistisk-nationalromantiska
teori om böndernas konservatism,
traditionsbundenhet, trögrörlighet
och ﬁentliga inställning till individuella initiativ, en teori som ju är
oförenlig med vad vi idag vet om
den agrara revolutionens förlopp
och aktörer.

Det avslutande kapitlet i band 1
tillhör enligt min mening inte det
bättre, och här märks det tydligt
hur svårt det är att försöka analysera bebyggelseförändringar från
många olika perspektiv samtidigt.
Styrkan i Caroline Ranbys verk
om Krapperup ligger framförallt
i beskrivningarna och rekonstruktionerna, med all den nya kunskap
som dessa tillför om den skånska
bebyggelsen. Jag rekommenderar
därför alla bebyggelsehistoriskt
intresserade människor att läsa det.
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Temat för nummer 52 av Bebyggelsehistorisk tidskrift är Ceremoniella rum. Det äldsta av dessa rum är ett ”kulthus” från
järnålder: ett imposant, högt och kraftigt byggt hus som legat på samma plats under 600 år. Byggnaden kan tolkas som en
hall. Flera av de ritualer och ceremonier som ägde rum inne i de vikingatida hallarna kan ha sin fortsättning i de ceremonier
som utfördes i stormannakyrkorna under tidig medeltid. Dessa romanska kyrkor tillkom oftast på initiativ från samhälls
eliten, men kyrkobyggandet kan även tolkas som en samhällsskapande handling, där religiösa och sociala strukturer bekräftas
och förändras. Ceremonier och de rum där de utspelar sig var och är viktiga inslag i olika sorters maktlegitimering. Tillsam
mans med olika föremål − regalier, insignier och krigstroféer − legitimerade den svenska kungamakten under 1500-talet sin
makt, som ett led i en statsbildningsprocess. Begravningskapell från 1900-talet belyser företeelser som modernitet och seku
larisering, liksom hur begravningsceremonin gått från en offentlig till privat angelägenhet. Begravningarnas ceremonier blev
också en viktig del i gestaltningen av de kyrkogårdar som skapades i början av förra seklet.
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