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Medverkande författare
Cia Andersson är intendent och pedagog vid Örnsköldsvik museum &
konsthall. Hon jobbar med kulturarv, kulturutveckling och konst.
Berättandet och förmedlandet står i fokus vare sig det gäller skriftligt,
muntligt eller i en scenografi. I projektet Nolavonda har Cia varit
manusförfattare och snickarassistent, bland annat.
Helen Asklund undervisar i litteraturvetenskap på avdelningen för
humaniora, Mittuniversitetet, och är fil. dr. i litteraturvetenskap. Hennes
forskningsområden är Litteraturdidaktik, Skönlitteratur och hälsa samt
Barn- och ungdomslitteratur. Helen var en av tre ansvariga för
LIFEHOPE litteratur.
Cecilia Dahlbäck, fil mag. sociologi och kulturvetenskaper, är
projektledare och kulturproducent. Cecilia arbetar med projekt om
Västernorrlands socialhistoria och Österåsens sanatorium. Hon har
tidigare bl a jobbat med en forskningsstudie om kulturens roll under
belägringen av Sarajevo.
Siv Fahlgren är professor emerita i genusvetenskap vid
Samhällsvetenskapliga institutionen, Mittuniversitetet. I sin aktuella
forskning studerar hon normaliseringsprocesser och dess skapande
av ”det normala”, där genus samverkar med ras/etnicitet och klass inom
ramen för den nyliberala välfärdsstaten.
Katarina L Gidlund är professor i Informatik vid Mittuniversitetet och
forskar inom området kritiska studier av digitalisering och
samhällsförändring. Katarina arbetar med intersektionella perspektiv på
delaktighet och maktordningar i olika former av digitaliseringspraktiker
men även analyserar hur digitalisering förbinds med olika av värden.
Katarina Giritli Nygren är docent i sociologi och föreståndare för
Forum för Genusvetenskap vid Mittuniversitetet. Hon forskar främst om
normaliseringsprocesser inom ramen för den nyliberala välfärdsstaten,
med fokus på skiftande styrningsrelationer utifrån feministiska och
antirasistiska perspektiv.
Karin Jarnkvist är lektor i sociologi och aktiv forskare inom Forum för
Genusvetenskap vid Mittuniversitetet. I sin forskning använder Karin
ofta narrativ teori och metod, i vilken berättelsen är central. Hon
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intresserar sig framför allt för relationer inom familjer och forskar för
närvarande om våld i nära relationer samt om hur hushåll resonerar om
klimatrisker i relation till sitt boende.
Lisbeth Kristiansen undervisar på avdelningen för omvårdnad,
Mittuniversitetet, och är doktor och docent i omvårdnad med
specialistutbildning i psykiatri. Hennes forskningsområden är Allvarlig
psykisk o/hälsa och fysisk aktivitet, Barn och ungas hälsa,
Akademiseringsutveckling i omvårdnad, samt Patientsäkerhet. Lisbeth
är projektledare för LIFEHOPE.
Ulrika Lif undervisar i litteraturvetenskap på avdelningen för
humaniora, Mittuniversitetet, och är doktorand vid Åbo akademi.
Hennes forskningsområden är Lars Ahlins författarskap samt
Skönlitteratur och hälsa. Ulrika var en av tre ansvariga för LIFEHOPE
Litteratur. Hon arbetar även som lika villkorsombud på fakulteten för
humanvetenskap.
Åsa Ljungström är docent och tidigare universitetslektor i etnologi vid
Mittuniversitetet. Hon har undervisat i etnologi vid Uppsala och Umeå
universitet och varit forskningsarkivarie vid Dialekt- och
folkminnesarkivet i Uppsala. Forskningsintressena ligger inom
områdena materialitet och narrativitet.
Anna Sofia Lundgren är professor i etnologi vid Institutionen för
kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet. Hon är även knuten till
enheten för demografi och åldrandeforskning (Cedar). Hennes
forskningsområden berör bland annat kulturella förlåtelser av
demografiska processer och maktrelationer mellan stad och landsbygd.
Minna Lundgren är doktorand i sociologi vid avdelningen för
samhällsvetenskap och Risk and Crisis Research Centre vid
Mittuniversitetet i Östersund. Minna skriver sin avhandling om hur
andra generationens internflyktingar i Georgien förstår och reflekterar
kring frågor som rör hem och tillhörighet.
Lina Marklund är arkivarie vid Riksarkivet på avdelningen
Landsarkivet i Härnösand. I hennes tjänst ingår bland annat att förmedla
och kommunicera lärandet om och genom arkiv, vilket innebär att Lina
försöker skapa förståelse för varför arkiv finns, vad man kan hitta i dem
och hur man kan använda dem.
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Anna Molin är kultursekreterare vid Sundsvalls museum. Anna arbetar
bland annat med frågor kring normer och delaktighet i anslutning till
kultur, historia och kulturarv och har tidigare varit projektledare för
Kalejdoskop – sätt att se på historia och Kulturarv i utveckling.
Sara Nyhlén är lektor i Statsvetenskap och aktiv forskare i Forum för
Genusvetenskap vid Mittuniversitetet. Hennes forskning omfattar en
rad empiriska områden men med utgångspunkt i antropologisk
policyanalys där policyanalys uppfattas som något som hjälper oss att
identifiera de antaganden som ligger till grund för politiken och
identifiera existerande maktstrukturer.
Anna Olofsson är professor i sociologi och centrumledare för Risk- och
krisforskningscentrum (RCR). Anna forskar om risk och dess betydelse
i samhället.
Malin Palmqvist är teatervetare och journalist inom kulturfältet med
särskild inriktning mot scenkonst. Hon arbetar sedan 2009 med Den
dolda staden, numera också Det dolda landskapet.
Ulrika Schmauch är lektor i sociologi vid Umeå Universitet. Hennes
forskning behandlar på olika sätt frågor om ojämlikhet utifrån ett
intersektionellt perspektiv som fokuserar på hur olikheter kopplat till
t ex rasifiering/etnicitet och genus påverkar människors möjligheter att
ta plats i staden. Hon arbetar idag i ett projekt om hur man skapar städer
för alla utifrån Umeå Kulturhuvudstadsår 2014.
Angelika Sjöstedt Landén är fil. dr. i etnologi och forskare vid Umeå
universitet samt lektor i genusvetenskap vid Mittuniversitetet. Hennes
forskning berör främst genus och dess intersektioner med andra
maktordningar.
Angelika
är
temaledare
för
forskningsinriktningen ”Arbetsliv och genus” vid Forum för genusvetenskap,
Mittuniversitetet.
Sara Swedenmark bor i Offerdal och driver Förlag 404. Arbetet med
utgivning av böcker kombinerar hon med uppdrag som frilansande
skribent. Sara började arbeta med Den dolda staden 2013.
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Inledning
Karin Jarnkvist, Anna Molin

Berättelser och berättande är centralt i denna antologi. Texterna
problematiserar de berättelser som hörs i det offentliga, som vid
museum eller universitetet, och som riskerar att bli ensidiga och
likriktade. Istället vill vi med antologin ge röst åt det som sällan hörs. De
berättelser som ryms i tystnaden. Ofta är det berättelser som bryter med
normer; ibland skamfyllda berättelser, ibland fulla av liv och lust. Tysta
berättelser om människor, av människor och i människor. Också platser
bär på tysta berättelser; sådant ingen talar om eller åtminstone inte
marknadsför i turistbroschyren. Syftet med boken är att bidra till att fler
berättelser om människor och platser kan få utrymme i det offentliga.
Vår utgångspunkt är att berättelser som produceras vid universitet och
kulturarvsinstitutioner påverkar värderingar i samhället och skapar
föreställningar om världen och människors plats i den. Genom att se
bortom det stereotypa går det att med historiska perspektiv utmana
normer i dagens samhälle. Det finns alltså ett stort ansvar hos de
offentliga aktörerna att påverka samhället i en riktning där de mänskliga
rättigheterna är i fokus och ligger bakom val som görs i vardagen. Frågor
så som vem berättar och vem syns i det offentliga behöver ställas om och
om igen.
Boken är ett resultat av ett samarbete mellan Forum för
Genusvetenskap (FGV) vid Mittuniversitetet och Sundsvalls museum.
Skribenterna i antologin är doktorander och forskare vid
Mittuniversitetet och Umeå universitet samt journalister och
kulturarvsaktörer i Västernorrland och Jämtland. Vi har samlats runt
frågor om makt och berättande med syfte att utmana ensidiga berättelser
inom forskning och kultur. Vi hoppas att boken ska kännas angelägen
för alla som är intresserade av att jobba för ett mer öppet och
inkluderande samhälle.
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Kulturarv och forskning i förändring
Kulturarv är inte statiskt. Tvärtom är det i ständig förändring. Tanken
om kulturarv som process tål att upprepas då föreställningen
om ”kulturarvet”, alltså något som är definierat en gång, är utbredd.
Idén om ett homogent, oföränderligt förflutet, används som medel för
att förtrycka människor. Universitet liksom kulturinstitutioner är en
maktfaktor när det gäller att påverka värderingar i samhället. Dessa
institutioner har ett särskilt ansvar att verka för ett demokratiskt, öppet
och inkluderande samhälle. I Normen görs ändå (kapitel 4) beskriver
informatikern Katarina L Gidlund och statsvetaren Sara Nyhlén hur
arbetet med den så kallade normcirkeln kan bidra till att få syn på hur
allmän delaktighet kan leda till att en viss typ av kulturarv och bärare av
kulturarv får ta all plats på bekostnad av det som ligger utanför normen.
Genom att synliggöra hur normer styr det dagliga arbetet blir det
tydligare hur viktigt det är att börja arbetet i den andra änden. Genom
att sätta det som inte utgör normen i centrum för projekt inom
kulturarvssektorn (eller inom forskningen) får nya röster höras och nya
berättelser ta plats. Normen görs ändå, som Gidlund och Nyhlén skriver.
Den behöver inte lyftas fram igen utan är synlig nog i samhället i alla fall.
Men när det som inte är norm fokuseras och blir utgångspunkt blir
resultatet gott för alla människor och inte bara de som utgör normen.
Liksom kulturarv ständigt förändras så gör också forskningen det.
Men de offentliga berättelserna om forskning och forskare är ofta
statiska. Den manliga naturvetenskaplige forskaren i vit rock blir till
norm om och om igen; så också vid Mittuniversitetets 10årsjubileumsfest våren 2015. De framstående kvinnor som forskar vid
universitetet, särskilt de som forskar inom samhällsvetenskap och
humaniora, var tämligen osynliga i tal och filmer om universitetet. Det
här upprörde många kvinnor som deltog i jubileet. I kapitel 2 kan läsas
om den motoffensiv som några kvinnor vid universitetet startade under
jubileumsfesten och som har gett rum för nya diskussioner om
värdegrund och normer vid universitetet.
Vetenskapsmannen som norm blir också synlig i universitets
kurslitteratur. Med den nyskrivna sociologiska kursboken ”Sociologins
teoretiker” som utgångspunkt, i vilken 13 män och en kvinna
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presenteras, kritiserar sociologen Katarina Giritli Nygren och
genusvetaren Siv Fahlgren den könsblindhet som verkar finnas hos
förläggare och författare av sociologisk kurslitteratur (kapitel 1). Giritli
Nygren och Fahlgren belyser den makt som förläggare och författare tar
sig när de i sina böcker gör historia, eller som de får det att framstå;
Historien. Genom att närmast utesluta kvinnor som teoretiker i
kurslitteraturen osynliggörs inte enbart kvinnor som kön utan också den
kamp för mänskliga rättigheter som många av dessa kvinnor stod för.
Någon neutral vetenskap finns inte, hävdar Giritli Nygren och Fahlgren.
För dem är feminismen den enda möjliga intellektuella positionen att
anta idag för att beskriva sociologins historia.

Den komplexa historien
Främlingsfientliga och antifeministiska strömningar har ökat i det
svenska samhället de senaste åren. I debatter används ofta
argumentationer som bygger på att det har funnits en historisk
kontinuitet av en svensk homogen ras och kultur och att vissa delar av
kulturarvet ska värnas för att behålla denna kontinuitet. Många som
arbetar med forskning och kulturarv har känt ett behov av att störa den
här bilden. Genom att lyfta fram fler berättelser, mer komplexa och
mångfacetterade, går det att visa att bilden av ett homogent Sverige inte
är sann. Faran med en ensidig berättelse, när platser och människor
reduceras till att bli enkla och stereotypa, diskuteras i statsvetaren Sara
Nyhlén och sociologen Ulrika Schmauch text Om vikten av oflyt (kapitel
8). Författarna skriver om vad det innebär att som person, eller kropp,
anses höra till en plats och vad tillhörigheten gör med de berättelser som
berättas om platsen. En del kroppar har tillgång till många olika platser
medan utrymmet är väldigt begränsat för andra. Sociala kategorier som
klass och etnicitet/”ras” har stor betydelse för vem som anses ha tillgång
till en plats eller inte. Ojämlikheten i samhället bidrar till att
möjligheterna att ta en plats i anspråk är ojämlikt fördelade. Författarna
beskriver sina egna upplevelser av flyt och oflyt, att i vissa sammanhang
uppleva tillhörighet och i andra känna sig helt fel och utanför. De
uppmanar alla att ständigt ställa frågor som: Vilka berättelser berättas?
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Vilka röster är det som hörs? Vem har makten att berätta om platser,
tillhörigheter och känslan av flyt?
Rätten att höra till en plats eller inte ställs på sin spets i samband med
krig och konflikter. Det blir tydligt i sociologidoktorand Minna
Lundgrens text Röster om krig (kapitel 9). Här berättar en rad olika
människor sina versioner av 1990-talets krig i Abkhazien, en del av
Georgien. Georgiens president Mikheil, internflyktingen Julietta och
juristen Olga är några av dem vars berättelser vi kan läsa. Historierna
handlar om dramatiska liv på flykt, hemlängtan och smärtsamma
förluster av barn. Men det är också Lundgrens egen berättelse om hennes
upplevelser av möten med platser och människor i Abkhazien och hur
hon som doktorand försöker förhålla sig till dessa, ofta svåra, berättelser.
I sin text ger hon röst åt några av de berättelser av krig som sällan får
höras.

Tysta och tystade berättelser
Etiska perspektiv på berättande står i centrum när etnologen Åsa
Ljungström (kapitel 6) analyserar en intervju som folkminnesupptecknaren Levi Johanssons gjorde 1945 med en gammal kvinna som
berättar om sin tid som fosterbarn, då hon utsattes för sexuella
övergrepp. Johanssons skilda sätt att återge olika delar av intervjun visar
enligt Ljungström på hans eget intresse för det som berättas. De delar
som handlar om de sexuella övergreppen och om kvinnans fortsatta
sexualliv tar Johansson helt över och återger intervjun med egna ord,
utan att citera kvinnan. Ljungström reflekterar över Johanssons sätt att
återge berättelsen på och vilka motiv han kan ha haft till detta. Johansson
önskade hålla intervjun hemlig för eftervärlden och den har tystats ned
av etnologer under många år men Ljungström ser det som sitt ansvar att
ge röst åt den tidigare tystade berättelsen, som ger en negativ bild av en
känd folkminnesupptecknare men upprättelse åt en utsatt flicka.
Betydelsen av att inte enbart fokusera på vad en person säger, utan
också det hen inte säger, blir tydlig i Tal och tystnad: Berättelser om
familjebildning 1940-1970 (kapitel 5). Etnologerna Angelika Sjöstedt
Landén och Anna Sofia Lundgren reflekterar över ett antal
livsloppsintervjuer med kvinnor runt om i Sverige. I intervjuerna
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beskriver kvinnorna tankar och känslor om familj och familjebildning.
Författarna menar att tystnader inte döljer ”sanningen” utan istället kan
berätta mycket om maktordningar både då och nu. Till exempel vad som
är möjligt att prata om eller vad som uppfattas som känsligt till exempel
när det gäller sexualitet, barnlöshet, lust, oro och skam.
Många är de berättelser om människoöden som tystats under
historiens gång. Arkivarien Lina Marklund (kapitel 7) skriver om den
rika historia som finns gömd i Sveriges arkiv. Där finns berättelser som
sällan hörts i den officiella historieskrivningen. Marklund berättar om
några kvinnoöden som hon hittat i domstolsarkiv från 1700- och 1800talen. Det gäller kvinnor som dömts för lönskaläge, då de fått barn
utanför äktenskapet, och för barnamord. Deras liv och gärningar, så som
de beskrivs i protokollen, är detaljerade och ger perspektiv på en del av
Sveriges historia som sällan tar plats i det offentliga. Marklund
problematiserar de uppgifter som finns i arkiven och resonerar över det
ansvar som hon anser att nuvarande kulturarvsaktörer har för att ge liv
åt tidigare sällan hörda röster.
Vi behöver dock inte gå så långt tillbaka som till 1700-talet för att
finna nedtystade berättelser om Sveriges historia. I kapitel 10 skriver
sociologen, konstvetaren och författaren Cecilia Dahlbäck om de tystade
berättelser som finns gömda på platser i Västernorrlands län som
tidigare har fungerat som fattiggård, barnkrubba och skyddshem för
vanartiga barn. Platserna och berättelserna säger något om mindre
kända delar av det moderna Sveriges uppbyggnad och bär på minnen
som är starkt knutna till skam. Här får vi veta mer om Fattigpalatset i
Birsta, Gälögårdens skyddshem för flickor och Sundsvalls barnkrubba.
Dahlbäck betonar vikten av att lyfta fram ett myller av berättelser och
minnen som samtidigt kan innehålla skam, utsatthet och omvårdnad och
där reflektion och komplexitet behövs för att minska behoven av att
lägga historien till rätta.

Att ge röst åt tystade berättelser
I antologin finns också exempel på hur nya, eller sällan hörda, berättelser
kan ges plats i offentligheten. Barn och olika barns berättelser är i
centrum i Örnsköldsviks museums fasta utställning om stadens historia.
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Om den berättar konstintendent Cia Andersson i kapitel 12. Med den
påhittade planeten Nolavonda som ram har museet skapat miljöer som
representerar olika skeenden under en 100-årig tidsperiod, där
övergången från bondesamhälle till industrisamhälle är central. Men
den traditionella historien om industrialiseringen och ”de viktiga vuxna”
(ofta män) får ingen plats i utställningen. Istället är barn med olika
erfarenheter och livssituationer i fokus.
I Allt som finns men inte syns (kapitel 11) beskriver journalisterna
Malin Palmqvist och Sara Swedenmark arbetet med guideböckerna Den
dolda staden och Det dolda landskapet. Syftet med böckerna var att
samla in personliga minnen från platser i Västernorrland och Jämtland
och göra dem tillgängliga för fler. Författarna beskriver arbetet som en
motreaktion mot destinationsmarknadsföring som ofta visar en enda
gemensam berättelse som ska förmedla känslan av en plats. Palmqvist
och Swedenmark vill istället skapa en plattform där alla kan göra sina
röster hörda. Under några år har flera hundra människor skickat in
minnen om glädje, förtvivlan, fattigdom, uppvaknande och lust. Genom
sällan hörda röster får platser nytt liv och betydelse.
På vilket sätt möjligheten att berätta har betydelse för den enskilda
människan beskrivs i LIFEHOPE Litteratur – en studie om ”makten att”
berätta och berättelsens kraft (kapitel 3), skriven av litteraturvetarna
Ulrika Lif och Helen Asklund samt Lisbeth Kristiansen, docent i
omvårdnad. Texten beskriver ett projekt där forskare från universitetet
tillsammans med medlemmar i en förening för ökat psykiskt
välbefinnande har läst böcker, fört litteratursamtal och arbetat med
kreativt skrivande. Deltagarna uppger att litteraturaktiviteterna bidrog
till att de upplevde ökad egenmakt och ökat välbefinnande. Texten är ett
exempel på berättelsen som en positiv kraft i människors liv och
tydliggör betydelsen av att göra berättelser synliga. Liknande aktiviteter
kan ske inom många olika samhällsinstitutioner med skilda grupper av
människor.
Det är viktigt att den pågående forskningen tar plats i den praktiska
vardagen där kulturarv och historia hanteras. De offentliga
institutionerna har tagit många viktiga steg under ett antal år, men det
behövs betydligt mer arbete för att normkritiska perspektiv och ett
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reflekterande arbetssätt ska bli en självklarhet i vardagen. Vår
förhoppning är att antologin kan inspirera både forskare och tjänstemän
samt ideella till att reflektera över makt och berättande – vem och vad
som syns i offentligheten. Förhoppningsvis kan också arbetet med denna
antologi vara en start på framtida samarbeten mellan människor och
institutioner.

10

1 Historien i bestämd form singularis
– en fråga om makt
Katarina Giritli Nygren och Siv Fahlgren

Vi ska ha projektmöte i vår forskningsgrupp. Jag är som vanligt lite
stressad på morgonen, skyndar förbi fikarummet för att ta med en
kopp kaffe till mötet. På väg in till fikarummet möter jag en kollega
som viskar i mitt öra:
– Vi har bokförlagsbesök idag, snälla du kan väl kolla och prata
lite med förläggaren, det blir så pinsamt om ingen har tid.
Han står där ensam med sina böcker. Jag tänker att det är klart att
jag måste intressera mig. Jag går fram till det bord på vilket det står,
och ligger, massor av böcker. En nyutgiven bok fångar mitt intresse:
Sociologins teoretiker – i bestämd form. Spännande, jag lyfter upp
boken och börjar bläddra. Som i alla sociologiska teoriböcker börjar
berättelsen med gamla klassiker, kapitel efter kapitel är rubricerade
med namnet på en teoretiker, en manlig teoretiker. Så fortsätter det,
in i samtiden, med ett undantag. Jag tar upp en annan, något äldre
bok: samma sak. Jag tittar i två teoriböcker till, det är antologier
sammansatta av män, om män. Alla de forskare och teoretiker som jag
personligen ser som sociologins samtida grundfundament, de
sociologiska genusforskarna är inte inskrivna i berättelsen om
sociologins teoretiker. Jag känner irritationen stiga i kroppen och
vänder mig till förläggaren och påtalar med behärskad röst att det
tycks mig lite märkligt att alla de böcker jag tittat i det närmaste
beskriver sociologin som en manlig vetenskapsdomän från slutet av
1800-talet och fram till idag.
– Ja, säger förläggaren och blir lite röd i ansiktet, det där är ju ett
problem som vi är medveten om men frågan är ju hur man ska komma
till rätta med det. Det går ju att göra en del 2: Sociologins kvinnliga
teoretiker, kanske.
– Ja, säger jag, men det blir ju väldigt märkligt, då måste ju den här
boken heta Sociologins manliga teoretiker.
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– Ja, svarar förläggaren, det blir ju lite konstigt. Kanske kan
man be redaktörerna att de gör ett tillägg när vi ska ge ut en ny
upplaga.
– Ja, svara jag, fast det blir ju också väldigt konstigt.
Jag går ut ifrån fikarummet och är jättearg över att jag har
behövt ha en sådan här diskussion år 2015, men ännu mer för att
jag inte kunde ge något bra svar på hur detta skulle kunna rättas
till.

Makten att definiera historien
Hur en historia berättas, vem som berättar den, när den berättas och hur
många olika historier som tillåts berättas, är till syvende och sist en fråga
om makt. 1 Makten ligger inte bara i förmågan att berätta ett ämnes
historia (eller ett universitets historia, se kapitel 2 i denna bok), utan
också att göra det till historien som definierar dem, den enda Historien.
Ett ämnes historia har många ansikten och dess historia innehåller
rimligen därför många intressanta berättelser. Får vi bara tillgång till en
enda berättelse blir det svårt för många att känna igen sig, och svårt att
uppleva allas arbetes lika värde. Det är en demokratisk och etisk fråga.
Eller som sociologen Raewyn Connell (2011: 7) skriver:
Men samhällsvetenskapens demokratiska karaktär är, i bästa fall,
tvetydig. Dess dominerande grenar beskriver världen som den
uppfattas av män, av kapitalister, av de välutbildade och välbärgade.
Framförallt beskriver de världen som den uppfattas av de rika och
kapitalexporterande länderna i Europa och Nordamerika – den
globala metropolen. Försöken att grunda kunskapen om samhället i
andra erfarenheter fortsätter att var ett bräckligt projekt.

Syftet med detta kapitel är att ur ett genusperspektiv problematisera
skapandet av en historia i bestämd form singularis, och visa exempel på
hur detta görs, men också vad det gör i termer av inkluderande

1 Denna text skrivs inom ramen för forskningsprojektet: Normalization and the neoliberal
welfare state: challenges of and for gender theory (Vr Diarienummer 344-2011-5104).
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normalisering och exkluderande bortsortering. Den nyutkomna
boken ”Sociologins teoretiker” (Gottzén och Lögdlund, 2014), som
förläggaren i minnet ovan presenterade, behandlar 14 personer från
sociologins historia, allt ifrån Karl Marx, Emile Durkheim och Max
Weber till Erving Goffman, Pierre Bourdieu och Michel Foucault.
Samtliga 14 2 utom en, Jane Adams, är män. Låt oss återkomma till Jane
Adams – som för oss båda (ganska erfarna samhällsforskare) är ett helt
nytt namn!
Föreställningen att det finns en bestämd klassisk sociologisk teori
som förkroppsligas i en kanon, dvs. en privilegierad uppsättning texter
som definierar sociologin som fält, är naturligtvis en konstruktion. Trion
Marx, Weber och Durkheim beskrivs exempelvis som sociologins fäder
i sociologiska textböcker först på 1970-talet. Som sådan är denna kanon
därmed en konstruktion skapad i en specifik tid och plats.
I de flesta så kallade klassiska sociologiska teorier finns trots detta
perspektiverande ett anspråk på att vara generellt giltiga. För dessa
författare inbegriper själva idén om en teori just att den ska vara generellt
giltig (Connell 2011: 46). Därför måste teorins ursprung, både dess
etnocentriska ursprung i Europa och USA, och dess patriarkala grund
förtigas. För många av sociologins så kallade klassiker, som exempelvis
hos Bourdieu och Foucault, är det dock mycket klart att den sociologiska
individen är en man (Connell 2011: 44; Fahlgren 1999).
Det innebär att de samhällsvetenskapliga teorier sociologin i
huvudsak arbetar med framförallt har byggts upp från mannens relation
till sin sociala värld, de är orienterade mot männen och de sociala arenor
dessa av tradition ansetts ha tillgång till, som om det vore enbart mäns
aktivitet som antas skapa sociala strukturer. Detta tycks alltjämt gälla i
så stor utsträckning att ett bokförlag kan ge ut en helt ny bok
kallad ”Sociologins teoretiker” år 2014 utan att reagera över att den så
gott som uteslutande består av manliga teoretiker med manliga

2 Förutom de här nämnda förekommer också Georg Simmel, Charles Cooley, G. H. Mead,
Talcott Parsons, Harold Garfinkel, Jurgen Habermas, och Anthony Giddens.
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perspektiv! Denna historia i bestämd form singularis har också fått en
väldig genomslagskraft, för när det möte med förläggaren som beskrevs
i inledningen omnämndes för en annan sociologikollega blev svaret att
det såklart är märkligt om inga kvinnor omnämns efter 1970-talet, men
dessförinnan är det ju inte särskilt anmärkningsvärt – för då fanns det ju
inga.
Den genusvetenskapliga huvudkritiken kring vårt vetenskapliga arv
har länge varit just att det har utgått ifrån ett specifikt perspektiv (manlig,
vit, heterosexuell, medelklass, men också det Connell kallar för ett
metropol-perspektiv), samtidigt som det förklätt detta perspektiv till
något universellt, allmängiltigt och allmänmänskligt, ofta genom det
vetenskapliga talet om forskningens rationalitet, objektivitet och
neutralitet (Stanley 1997, Fox Keller 1992, Harding 1991). På så sätt
suddas erfarenheterna från en stor del av mänskligheten, ja faktiskt en
majoritet, ut från det som grundar sociologisk teori. En sådan läsning är
dock inte inkluderad i hur sociologiska institutioner normalt tänker.
Frågan är då om det finns någon samhällsvetenskaplig teoribildning
som utgår ifrån dessa andra erfarenheter? Finns det en annan historia?

En annan historia
Mycket har skrivits, sagts och tänkts om kvinnan i historien. ”Vet ni om
att ni kanske är det mest omdiskuterade djuret i universum?” frågade
Virginia Woolf sin publik i den föreläsning som sedan publicerades
som ”Ett eget rum” 1928 (Esseveld och Larsson 1996: 7). Samtidigt har
kvinnors egna tal och texter ofta lämnats åt tystnaden. Att läsarna
erbjuds en ensidig berättelse om sociologins fäder betyder dock inte att
det inte fanns några kvinnliga tänkare under den tidsepok då dessa män
levde. Det är dock inte vår avsikt med det här avsnittet att återigen skriva
en kvinnornas eller feminismens historia, det har gjorts många gånger i
många välkända verk (se exempelvis Wallace 1989, Lengeman och
Niebrugge 1998, Esseveld och Larsson 1996, Nicholson 1997, Kemp and
Squires 1997). Vi vill bara helt kort visa hur skapandet av en sociologisk
kanon är en konstruktion av bortsortering och tystande – alltigenom
byggd på makt och privilegier. Lengeman och Niebrugge (1998) kallar
det för en utraderandets politik. Den kännetecknas av privilegiet att välja
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vad som ingår i den självklara bakgrunden och därigenom välja
bort ”det andra” - utan att ens explicitgöra valet. Utraderandets politik
är en normalisering byggd på makt och grundläggande värderingar. Att
synliggöra och låta höras – och samtidigt tysta och osynliggöra - är vad
denna politik åstadkommer.
Det finns en annan historia. Exempelvis hade såväl Harriet Martineau
(1802 - 1876), Charlotte Perkins Gilman (1860 – 1935) som Marianne
Schnitger Weber (1870 – 1954, Max Webers fru) med flera tillsammans
med Jane Addams (som omnämns i boken) kunnat utgöra en helt annan
berättelse om sociologins historia. En annan historia har också bland
annat berättats av Patricia Madoo Lengerman och Gillian Niebrugge
(1998) i boken The women founders. Sociology and Social Theory 1830-1930.
De påtalar hur kvinnliga tänkares bidrag till klassisk sociologisk teori
genom åren har förbisetts trots att de systematiskt utvecklat en förståelse
av samhället som liknar deras manliga motsvarigheter. Många av
kvinnors texter har haft, och har alltjämt, stort inflytande på vårt
tänkande, på kvinnors syn på sig själva, och på kvinnors såväl som mäns
handlande.
Det som dock är utmärkande för dessa tänkare är att de också
fokuserar kvinnors liv och kvinnors arbete, är engagerade i frågor om
social ojämlikhet, och försöker erbjuda lösningar för förändring. På så
sätt är det inte bara kvinnors texter som tystats, det har också de
feministiska frågor som dessa kvinnor har väckt. Samtidigt som
marxismen och den borgerliga sociologin utvecklades under 1800-talet
växte sig den så kallade kvinnorörelsen stark med andra frågor i fokus.
Fredrika Bremer (1801-1865) kan betraktas som en av 1800-talets
viktigaste intellektuella i Sverige, vars engagemang för kvinnofrågan
genomsyrade exempelvis den epokskapande boken Hertha (1856) med
krav på kvinnans rätt till utbildning, andlig utveckling och på att
myndigförklaras. En annan förgrundsgestalt var Ellen Key (1849-1926)
med sina krav på individens rätt och kvinnlig rösträtt (Eskilsson och
Bergenheim 1995: 264).
Förutom rösträtten var det främst två frågor som engagerade dessa
kvinnor i början av 1900-talet; nämligen freden och prostitutionen.
Förgrundsgestalter var socialister som Clara Zetkins (1857-1933) och
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Emma Goldman (1869-1940). Goldman gick så långt att hon (i likhet med
Ellen Key) liknade äktenskapsinstitutionen vid en form av sanktionerad
prostitution. Zetkins visade också hur socialistiska lärofäder förträngt
behovet av, och innebörden i, det reproduktiva arbete som framförallt
kvinnor utför (Esseveld och Larsson 1996:14). Även Frida Stéenhoff
(1865-1945), en banbrytande författare och aktivist som under en period
verkade i Sundsvall, ifrågasatte äktenskapet som institution. Hon
introducerade begreppet ”feminism” i Sverige genom att tala om
feminismens moral. Rakryggat och med envis kompromisslöshet
arbetade hon med sin kritik av prostitution, kvinnors ofrihet och förtryck
av ensamma mammor, och genom att förespråka kvinnans ekonomiska
oberoende och rätt till en sexualitet frikopplad från moderskapet
(Feministbiblioteket.se).
Sedan kvinnan fått formella medborgerliga rättigheter i de flesta
europeiska länder förblev ändå alltför mycket vid det gamla vad gäller
hennes samhälleliga situation. Alexandra Kollontaj (1872-1952), Alva
Myrdal (1902-1986) och Margret Mead (1901-1977) pekade alla på
gränserna för det rådande sociala systemet. Liksom Zetkins och
Goldman hade gjort tidigare pekade Kollontaj på sådant som hon
menade att den marxistiska analysen hade lämnat därhän. Hon
kritiserade den borgerliga kärleken som hon, trots förändrad
äktenskapslagstiftning, menade bevarade ojämlikheten mellan könen
och skapade prostitution. Också Alva och Gunnar Myrdahl var kritiska
till den förhärskande familjeorganisationen med kärnfamilj och en
lönearbetande man med en hemarbetande kvinna, vilket närmast
skapade en patologisk uppfostringssituation som de skrev i ”Kris i
befolkningsfrågan” (Esseveld och Larsson 1996: 16).
Många av de centrala texter som kom efter andra världskriget, som
Simone de Beauvoirs klassiska ”Det andra könet” (1949/1995), och Betty
Friedan´s ”Den feminina mystiken” (1963/1968), andades besvikelse och
vrede över kvinnans alltjämt underordnade position i västvärlden. Inom
sociologin talas det om en specifikt feministisk sociologi (se t.ex. Smith
1975, Acker 1973). Efter 1970-talets politiserade kvinnorörelse kom en
period av uppvärdering av det feminina som en tillgång snarare än en
brist, med namn som Nancy Chodorov (1944 -), Carol Gilligan (1936 -)

16

och fransyskorna Hélène Cixouse (1938 -) och Luce Irigaray (1930 -)
(Esseveld och Larsson 1996: 22-23).
De utmaningar som framförallt kännetecknat de sista årtiondenas
feministiska teoriutveckling har kommit från svarta feminister och
sexuella och etniska minoriteter med teoretiker som bell hooks (1952 -),
Audre Lord (1934 - 1992), Patricia Hill Collins (1948 -), Judith Butler
(1956) m.fl., samt från röster om och av män som R.W. Connell (1944 -).
Vi återkommer till denna utmaning för feministisk teori idag, i samband
med att vi övergår från att diskutera kvinnors representation till att tala
om en feministisk kunskapsposition. Men först: vad har den feministiska
kritiken haft att säga om den kanoniserade samhällsvetenskapliga
teoribildningen?

Feministisk kritik av sociologisk teori – eller att lägga till
Emellertid är vetenskapens uppgift att kritiskt granska de okritiskt
anammade antagandena, de traderade självklarheterna, som är alla
världs- och samhällsbilders sociala kitt - även med risk för att något
därvidlag skulle kunna falla ur ramen (Nowotny 1983: 2).

Grunden för den genusvetenskapliga kritiken av modern
samhällsvetenskap har varit den patriarkala föreställningen att man
skulle kunna utgå ifrån en neutral människa, kallad individen, subjektet,
eller i specifika sammanhang som när sociologins historia skrivs
forskaren/tänkaren/vetenskapsmannen. Detta kunskapssubjekt har
antagits kunna inta en priviligierad position som tack vare sitt rationella
medvetande står över de materiella förhållanden som skapar vanligt
folks medvetande. Som om där kunde finnas ett enhetligt subjekt som
inte alls är könsordnat eller maktordnat på något sätt, ett subjekt utan
kropp, men som ändå i praktiken här som alltid visar sig vara manligt
könskodat. Det vill säga hur manlighet underförstått har utgjort norm,
och det kvinnliga/kvinnlighet därigenom kommit att framstå som ”det
andra” – eller som kropp och kön (de Beauvoir 1995).
Det en mycket omfattande genusforskning de senaste 50 åren visat är
hur förhållandena inom en rad olika områden i samhället som politik,
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ekonomi, kultur, utbildning, forskning, hälsa, familj och sexualitet
hänger ihop och bildar ett slags ständigt rörligt och föränderligt
könsmönster som genusforskare brukar kalla för en genusordning. Den
kan ses som en organisationsstruktur som först definierar och sedan
sorterar män skilt från kvinnor utifrån en mängd olika idéer om
manligt/maskulint och kvinnligt/feminint, och som sedan placerar män
och kvinnor i olika positioner i relation till specifika mönster. Men
kön/genusordningen innebär inte bara en sorteringsprincip utan också
en social ordningsprincip där det som sorterats som manligt respektive
kvinnligt värderas olika. Och den ordningsprincip som tycks råda i de
flesta samhällen, inkluderat Sverige år 2015, är att de beteenden,
handlingar och attribut som just här och nu kategoriseras som
manliga/maskulina värderas högre – åtminstone så länge de
förkroppsligas av ett manligt subjekt. Om de förkroppsligas av ett
kvinnligt subjekt – som en kvinnlig teoretiker eller forskare - upphör
däremot ofta den positiva laddningen.
Manligt definierade handlingar eller egenskaper eller tankar/teorier
värderas således ofta högre än de som karaktäriserats som kvinnliga
eller har knutits till kvinnliga subjekt; däribland den feministiska
vetenskapskritiken. Det manliga/maskulina framstår som lite viktigare,
lite intressantare, helt enkelt normalare och därmed också självklarare,
medan det kvinnliga/feminina tycks uppfattas som det andra; som ett
särintresse (de Beauvoir 1995). Detta får till följd att när en skrift ska
göras lite mer ”allmänvetenskapligt relevant” så betyder det ofta att
frågor om genus och intersektionalitet tonas ner. På så sätt byggs en
maktrelation in mellan könen, som kanske inte alls uppfattas som en
maktrelation så länge den ses som naturlig, given eller som en effekt av
fria val. Vi antar att det är detta som hänt när man alltjämt kan presentera
sociologins historia som en alltigenom manlig historia.
En forskning – eller en berättelse – som bygger på ett outtalat
antagande att kön inte har någon betydelse – att det inte spelar någon
roll att världen beskrivs av män ur manliga perspektiv – och som låter
representationen av man/manlighet framstå som norm, osynliggör
därigenom all den kunskap som idag finns kring betydelsen av
samhälleliga maktrelationer kring kön. Könsblind vill vi kalla den
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forskning som inte problematiserar dessa förhållanden – utan bara tar
dem för givna och reproducerar dem. Den könsblinda forskningen kan
enbart upprätthållas utifrån en privilegierad position som i termer
av ”normalvetenskap” både gör anspråk på att veta (hur det ”är”) och på
att inte behöva veta (i bemärkelsen inte behöva ha kunskap om den
genusforskning som bedrivs).
En könsblind vetenskap – både till form och innehåll – förtjänar
naturligtvis en jämlikhets- eller rättvisekritik. Kvinnor i historien måste
också ges sin rättmätiga plats. Men den privilegierade positionen som i
termer av ”normalvetenskap” osynliggjort alla såväl kvinnliga som
feministiska forskare i historien förtjänar också en grundläggande
vetenskapskritik, teoretisk såväl som metodologisk. Den kunskap som
producerats på dessa grunder har helt enkelt blivit dålig, ensidig och
bristfällig också enligt dess egna premisser, beskrivningarna ibland
direkt felaktiga eller missvisande. Därmed räcker det inte att bara ”lägga
till” kvinnor och/eller feministisk teori. Att bjudas in och välkomnas i
efterhand innebär att positioneras som den som inte redan är hemma.
Det innebär att bjudas in som främling vilket samtidigt tillåter att övriga
förblir självklar norm (jfr Ahmed 2012).
Ett jämnare antal kvinnliga och manliga tänkare och författare är
självklart en grundförutsättning för ett mer jämställt sätt att hantera
frågan om sociologin historia (liksom varje universitets historia); det är
en nödvändig förutsättning att vara där för att göra skillnad (Kanter 1993).
Samtidigt osynliggör detta synsätt vad mycket feministisk forskning har
visat, nämligen att det alls inte är en tillräcklig förutsättning att vara där.
I en enbart numerär ”balans” mellan kvinnor och män kan
maktstrukturer fortfarande verka och (re)producera könsprivilegier,
ojämställdhet och orättvisor (Carbin och Rönnblom 2012, Fahlgren 2013).
Maktfrågan är central och måste ställas:
Nu undrar kanske läsaren: vem var då Jane Adams – den enda kvinna
som uppmärksammades i den sociologiska antologin? Jane Addams
(1860-1930) var en kvinna som verkade som en sociolog i chicagoskolans
anda. Hon var bekymrad över den motsättning hon såg mellan den
tilltagande tron på individualism och människors möjligheter till
kollektiv solidaritet. Särskilt intresserad var hon av att utforska
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vänlighetens emotioner samt människors sociala begär eftersom hon
ville tro på en annan bättre värld, och hennes övertygelse var att inte
bara materiella villkor utan även emotioner kunde ha betydelse för social
förändring. Henne hade ingen av oss tidigare hört talas om, och det finns
säkert fler. Om vi inte är uppmärksamma kan utraderandet av ”andra”
berättelser fortgå och historien i bestämd form singularis bestå.

Den ambivalenta feminismen
Luce Irigaray (1992) menar att det borde vara både ett etiskt och
teoretiskt krav att revidera den roll kvinnan tilldelats i historien. Men
menar vi, inte bara den roll kvinnan tilldelats i historien, utan också de
fundamentala frågor som normaliserats och kommit att definiera de
vetenskapliga disciplinerna bör i grunden revideras. Feministisk teori
har också bidragit till att radikalt förändra vår syn på historia, erfarenhet,
värderingar och mening (Phelan 2003). En feministisk kunskapsposition
från vilken flera berättelser skulle kunna höras kräver därmed mer än att
bara ”fylla i” det saknade innehållet, göra ett tillägg till den rådande
ordningen. En feministisk position ifrågasätter själva ordningen.
Samtidigt är feminismen som sådan mycket mer motsägelsefull och
ambivalent än exempelvis Marx och Freud, vilket gör det svårare att
bedöma och värdera feminismens betydelse och influenser (Phelan 2003).
Det som hände i den feministiska kritiken av ett patriarkalt samhälle var
att den med ett alltför ensidigt fokus på kön tenderade att enhetliggöra
gruppen kvinnor (som underordnad) och gruppen män (som
överordnad), och därmed osynliggöra de skillnader som också finns
inom gruppen kvinnor och mellan män, skillnader som rör exempelvis
ras/etnicitet, sexualitet, funktionsförmågor och som också är
maktrelaterade. Det vill säga hur könsordningen gestaltar sig olika inom
ramen för klassordnade och rasistiska/etnifierade och andra
maktstrukturer (hooks 1990, Collins 2000). I sin iver att snabbt
åstadkomma förändringar i genusordningen hamnade feminismen på så
sätt i ett kollektivt drama av schismer, avund och svek, där det blev klart
för många hur fort nya insikter blir till, inte bara som insikter utan också
som en produkt av ny blindhet och nya osynliggöranden (Phelan 2003).
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Det krävs en medveten och svår balansgång i detta skillnadstänkande.
Om exempelvis ”vi” som feministiska forskare nu hävdar skillnader
mellan kvinnor finns det risk att vi gör det på samma sätt som
patriarkatet tidigare gjorde med kön – dvs. att skillnaderna formuleras i
jämförelser där ”vi” talar om ”dom” som andra än ”oss” – och så utgör
vi därmed själva den norm från vilken denna annan-het ses (där ”vi”
ofta tenderar att, som i vårt fall, inta nya privilegierade positioner som
vita, svenska, heterosexuella medelklasskvinnor). Kvinnor riskerar
därigenom att skapa ”de andras andra” inom sig.
Centralt för dagens feminism, eller snarare feminismer, är därmed
den teoretiska ambivalens som dominerar den feministiska
diskussionen, ambivalensen som innebär insikten att feminismen når
såväl framgångar och radikala förändringar som samtidiga
misslyckanden, och hur vissa framgångar kommit med höga kostnader.
Olika teoretiska feministiska inriktningar förhåller sig också olika till
frågor om vetenskap, kunskap och makt; var bristerna finns i den
traditionella vetenskapen och hur feminister kan (kan feminister?) rätta
till, utvidga eller förändra dessa.
Trots utmaningar och ambivalenser, eller kanske just tack vare dessa,
ser vi feminismen som den mest givande och mest utmanande
intellektuella position vi kan inta idag för att undersöka ”the history of
thought” under de sista 150 åren. Den lämnar inget oberört varken i
historien eller i framtiden. Den påverkar vårt nu både med sina
avskräckande misstag och fantastiska framgångar (Phelan 2003). I en
värld fylld av fundamentalism ser vi det, i likhet med Phelan (2003:149),
som en styrka att hålla liv i den teoretiska ambivalens som nu dominerar
feminismen. Phelan menar att feminismen gör ambivalensen till en
nödvändig syn på världen. En sociologi som helt förbiser en sådan
feminism blir då menar vi inte bara tandlös, konventionell och tråkig,
utan också en vetenskap som bidrar till att reproducera maktordningar
i stället för att ifrågasätta dem.
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2 #miunjubfest
– att berätta en historia och att skriva historien
Minna Lundgren, Angelika Sjöstedt Landén, Anna Olofsson, Maria Lexhagen,
Ummis Jonsson och ytterligare tre anonyma författare

Mittuniversitetets tioårsjubileum högtidlighölls med middagar för all
personal på campusorterna Sundsvall och Östersund i maj 2015. I sådana
ritualiserade sammanhang både berättas och görs historien.
Mittuniversitetets historia berättades och gjordes bland annat i
prorektorns tal i Östersund och i en film som visades på båda orterna.
Den historia som gjordes från scenen handlade till allra största delen om
män och en syn på vetenskap som naturvetenskapligt och tekniskt
orienterad. I det tal som framfördes i Östersund förekom två kvinnor i
berättelsen om Mittuniversitetets tillkomst som bakgrundsfigurer. De
var Solveig Fälldin– i egenskap av Torbjörn Fälldins fru– och dåvarande
universitetskanslern som var Sigbrit Franke men som nämndes utan
namn som den som ”över sin döda kropp” ville se Mitthögskolan bli
universitet. Detta kunde på flera sätt upplevas som en exkluderande
berättelse om Mittuniversitetets historia. Där osynliggjordes humaniora
och samhällsvetenskap som inte tycktes passa in i berättandet om ett
universitet. I flera av de andra kapitlen i denna bok (se t.ex. kapitel 1)
redogörs för hur en feministisk kritik kan riktas mot de ensidiga sätt som
historien blivit till männens historia (his-story).
Berättelsen vid jubileet är ett exempel på detta där kvinnliga forskare
och lärare i allmänhet osynliggjordes. Detta gällde också de arenor där
många kvinnor varit både lärare och studenter som till exempel
utbildningarna av lärare, socionomer och sjuksköterskor som varit
grundstenar för framväxten av de högskolor som sedan bildat
Mittuniversitetet. Samtidigt fanns det runt omkring i festsalen mängder
av kvinnor som på olika sätt framgångsrikt är de som driver
universitetets utveckling framåt. Under festens officiella hashtag
#miunjubfest lyftes det därför under kvällen på Twitter, Instagram och
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Facebook fram kvinnor vid Mittuniversitetet som en kontrahandling
mot den historiebild som serverades till trerätters-middagen. Kvinnor
fotograferade varandra och lade ut bilderna under #miunjubfest och
skrev under varje bild ”en framgångsrik kvinna som bidrar till
Mittuniversitetets utveckling” eller någon liknande formulering. Detta
blev i slutänden det sammantaget största bidraget under hashtaggen,
där bilderna på framgångsrika kvinnor samsades med inlägg som
handlade om att det var allmänt trevligt med fest på Mittuniversitetet.
Idén med att även skriva om dessa händelser i den här antologin
grundar sig i att också vilja dokumentera detta tillfälle i tryckt form och
inte bara på sociala medier. Det gav också tillfälle att komplettera fotona
och själva handlingen att lägga ut dem med skrivna reflektioner. Dessa
texter har alltså kommit till några månader efter själva festen och #aktionen vilket innebär att deltagarna haft möjlighet att i lugn och ro
reflektera över det som hände. Vi skriver denna text tillsammans. Vissa
författare deltar med sitt namn, andra deltar med anonymiserade
berättelser. Vi som skriver denna text har kort beskrivit vår upplevelse
av hur berättelsen om Mittuniversitetets historia berättades på
jubileumsfesten men också hur historien kan skrivas fram till nästa
jubileum.

Vid festbordet
Jubileumsfesten var ett trevligt initiativ där alla anställda var inbjudna
och jag såg fram emot att delta. Stämningen var god under kvällen och
jag tror att många vid borden pratade om universitetets historia och sina
egna historier kopplade till universitetet. Nyanställa och gamla rävar
utbytte erfarenheter och minnen utifrån kvällens tema. Det tog därför
lite tid att uppmärksamma att jubileumstal och film gav en historia som
inte speglade de erfarenheter som delats vid borden. Särskilt filmen
gjorde det tydligt att Mittuniversitetets decennielånga historia inte är
allas historia utan byggd på berättelser av (vita) män i laboratorierockar.
Stämningen blev avslagen och själv kände jag mig häpen och snopen.
Var det inte allas jubileum? Var det verkligen Mittuniversitetets historia
som just berättats? Hur kunde det bli så här? Men sen höjdes stämningen
igen när några kvinnor, Angelika, Minna, Sara och Hanna, började
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berätta en annan historia via Twitter och andra sociala medier. Det som
hade pratats om vid borden, att det lilla universitetet karakteriseras av
kreativitet, energi och öppenhet för initiativ oavsett vem man är, började
väckas till liv och kvällen räddades.
*
Jag är doktorand. Jag är en i mängden. Jag kom till Mittuniversitetet just
som nyantagen doktorand, och den tidsmässiga omfattningen på min
historia här närmar sig halva universitetets tid just som universitet. Jag
sitter vid festbordet tillsammans med mina kollegor. Det ska firas, vi ska
sprida bilderna från universitetets jubileumskalas under #miunjubfest.
Vi ska prata, skratta, dansa och vara glada. Det hålls ett tal, ett
jubileumstal. Det handlar om alla män som skapat universitetet, om en
motsträvig universitetskansler (som dock inte nämndes vid namn), och
om en tidigare stadsministers fru. Vi ser en film om universitetets
forskning, de vita rockarnas film. Och från det ögonblicket känns det
som om flera av mina förebilder på universitetet förpassades till en dold
massa. Framgångsrika kvinnor som inte finns med i den del av den
officiella historien som vi är där för att fira. Och jag undrar lite hur de
tänkte, när de skrev talen och bestämde sig för att visa just den filmen.
*
Min upplevelse av berättelsen om Mittuniversitetets historia var att det
fanns många luckor i den vilket gjorde att berättelsen blev ensidig och
perspektivlös. Min egen berättelse om Mittuniversitetets historia kändes
delvis långt ifrån den som berättades vid jubileumsfesten. Jag har under
de 10 år som berättelsen handlade om sett många sidor av verksamheten
som inte på något sätt illustrerades i berättelsen. Sidor som ger mening
och dynamik utöver den offentliga och tillrättalagda organisatoriskt och
politiskt centrerade berättelsen. Min berättelse har i mycket högre
utsträckning inslag av personer med olika bakgrund, kvinnliga forskare
och lärare, olika miljöer för forskning och utbildning som inte alltid ryms
i ett labb eller en infrastruktur, samt forskning och utbildning ur
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mängder av samhälleliga perspektiv bortom industri och tradition. Min
berättelse har dessutom en levande känsla av hårt arbete, utmaningar
och svårigheter, misslyckanden såväl som framgång, frustration och
överraskning. I den berättelsen syns både samarbete och individuella
prestationer, förändring och nyskapande, men även strukturer och
system som inte alltid gagnar det gemensamma syftet och målet. Min
berättelse är på många sätt mer nyanserad och mångsidig men ändå med
ett tydligt fokus på ett positivt och optimistiskt perspektiv under den
förhållandevis korta tid som berättelsen utspelar sig.
*
Min upplevelse av hur berättelsen om Mittuniversitetets historia
berättades på jubileumsfesten kan beskrivas i två akter. Den första
utgjordes av den scen det officiella talet och filmen gav, i vilken den inre
dialogen löd ”åh, nej vad jobbigt, va’ pinsamt” och en känsla av
uppgivenhet infann sig. Den andra akten utgjordes av den scen
rörelserna (motståndet) kring bordet och sociala medier gav, i vilken
känslan av uppgivenhet, går över i en känsla av obekvämhet (och skuld)
i vilken den inre dialogen löd ”vart ska jag ta vägen? hur gör jag mig
osynlig?”. Omständigheterna lämnar dock en öppning ur vilken
möjligheten till ett (o)medvetet profeministiskt möjliggörande skapas. I
konflikten mellan de två berättelserna skapades en alternativ och stark
möjliggörande berättelse – en berättelse som öppnade för alternativa
vägar att ta plats och att inte ta plats. Berättelser i och med motsättningar
– en delad helhet där bitarna inte passar samman – alternativa (och tysta)
berättelsers möjlighet…
*
Jag syntes på #miunjubfest i egenskap av ordförande för
Mittuniversitetets SACO-anslutna medarbetare, totalt dryga 500 st. Jag
är också den första kvinnliga ordföranden i SACO vid Mittuniversitetet.
I mitt förtroendefulla uppdrag som ordförande för SACO-anslutna inom
vår myndighet, blir en hel del av det fackliga arbetet fokuserat på psyko-
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social arbetsmiljö, vem eller vilka som har tolkningsföreträde i olika
frågor som rör arbetsmiljö och/eller Lika Villkor. Som socionom
reflekterar jag också alltid över de val och beslut som gjorts och görs men
jag har stora förväntningar på det värdegrundsarbete, Mittuniversitetet
2025, som rektor initierat. Det känns ansvarsfullt att bidra med
text/reflektion till en antologi men det känns också viktigt.

Känslan av att vara del av #-aktionen
Talet och filmen blev centrala på grund av att de på så tydliga sätt
aspirerade på att representera universitetet och festdeltagarna; deras
upplevelser och bidrag till att det kunde bli ett universitet. Flera av oss
har beskrivit ovan hur känslan av feststämning och glädje försvann i och
med talet och filmen och vissa skriver också om en känsla av alienation,
att de inte handlade om oss, att känna sig ”långt borta från” den
berättelse som gjordes giltig. Aktionen i sociala medier för att synliggöra
kvinnor och kvinnors arbete vid Mittuniversitetet startade kring ett av
borden i festsalen i Östersund. De flesta som var med befann sig på
festen i Östersund. Men det spreds även vidare till Sundsvall.
Känslan av uppgivenhet övergår i obekvämhet – (o)medveten passivitet
övergår i möjliggörande.
*
Så började den andra festen. Den som pågick parallellt med den officiella.
Den när vi i bild och handling ifrågasatte osynliggörandet av så många
som bär och driver vårt universitet. Den när vi, styrkta av aktionens
gemenskap, också skrattade och dansade, men gick hem tidigt.
*
Av berättelsen om Mittuniversitetet minns jag ingenting alls faktiskt.
Intrycket var att det var rätt trist, och för min bordsgranne från USA helt obegriplig. Vi roade oss istället genom att viska om den svenske
kocken i Mupparna. Den här gången tror jag därför att jag avstår från
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vidare kommentarer. Men jag
Mittuniversitetets fortsatta historia!

är

gärna

med

och

skriver

Framtiden: värde/grund
Till nästa jubileum vore det spännande om vi redan nu gav alla
medarbetare en chans att fram till dess teckna sin berättelse under vägen
men utifrån ett tydligt mål om att nästa jubileumsberättelse ska upplevas
som lika positiv och utmanande som verklighetens arbete vid
Mittuniversitetet är. Det kan göras genom att öppna olika kanaler
(skriftliga, bildbaserade, ljudbaserade, etc.) där medarbetare kan lämna
historiska spår som sedan kan återupptäckas och sammanställas för en
kommande historisk jubileumsberättelse.
*
Hur skriver vi Mittuniversitetets historia till nästa jubileum?
Tillsammans.
*
Tittar man sedan objektivt på hur fördelningen män och kvinnor ser ut i
universitetsledningen så förstärks den fortsatta historiebeskrivningen
utifrån mannen: av två dekaner, en förvaltningsdirektör, prorektor och
rektor så är det en kvinna och fyra män. När jag fick möjlighet att bidra
till den här texten så tänkte jag direkt på rektors inspirationsdagar i
augusti 2015 och seminariet som Soraya Hashim från
Rättviseförmedlingen hade. Hon hade en del tänkvärda punkter att ta
med i värdegrundsarbetet vid Mittuniversitetet och jag väljer några av
de som kan direkt anknyta till det jag skriver om; räkna normen, se över
ert sammanhang samt ta in fler personer som bryter mot normen.
*
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Under jubileumsfesten förekom såväl tal som film för att spegla
Mittuniversitetets tillblivelse. Många uppskattade såväl tal som film, en
del medarbetare kände igen resan, en del nyare anställda fick en historia
till sin arbetsplats medan andra saknade beskrivningar av framstående
kvinnor som bidrog till Mittuniversitetets tillblivelse. När ett tal, en film
eller andra uttryckssätt skapas för att berätta historien görs ett antal val.
Vilka händelser ska med, vilka framstående insatser och personer ska
lyftas fram? De som arbetade med detta ställdes inför en rad beslut
förstås men min reflektion blir: Vart tog kvinnorna vägen i framtagandet
av underlaget till talet? Vilka val gjordes i det som skulle lyftas fram?
Var det ensidiga könsvalet ett medvetet eller omedvetet val? Varför välja
de två kvinnor som förekommer och låta de bli lite av ett
raljerande ”sarkasm-roligt inslag” i talet? Om man då kopplar talet och
innehållet i pro-rektors tal till Soraya Hashims punkter så förstår man att
vi har lång väg att vandra i värdegrundsarbetet. När jag sedan börjar
fundera vidare på vad talet innehöll, vilka som framhölls som
nyckelpersoner i Mittuniversitetets tillblivelse så tänker jag; Historien
upprepar sig och det är tyvärr inget unikt för Mittuniversitetet, däremot
borde vi veta och agera bättre! All den historia som berättas, som skrivs
om i litteraturen etcetera berättas nästan undantagslöst ur ett manligt
perspektiv, trots alla framstående kvinnor som funnits och finns.
Mittuniversitetet däremot, som ungt dynamiskt och modernt universitet
borde hålla värden som jämlikhet, jämställdhet och lika villkor extra
högt och värna om att dessa perspektiv verkligen genomsyrar allt. För
Mittuniversitetet ska det vara självklart att historien även omfattar
kvinnor som bidragit och bidrar till det universitetet är i dag, vilket
naturligtvis skulle vara givet och synligt i ett tal som ska spegla
Mittuniversitetets tillblivelse och första 10 år.

Avslutning
När historia skrivs måste frågan ställas vems eller vilkas historia som
berättas. I debattartikeln ”50 år av män?” skriver litteraturvetarna Anneli
Brännström Öhman och Julia Pennlert med anledning av firandet av
Umeå universitets 50-årsjubileum att ”i Umeå universitets
jubileumsskrift görs männen till norm”. Ska Mittuniversitetets berättelse
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bli en i mängden av alla his-stories, där man bara fortsätter att förmedla
den klassiska bilden av framgångsrika män som genom handling och
varande utgör och "är" historien? Vilket universitet ska det berättas om?
Vad var det som skulle firas? Männens, de vita rockarnas och den
klassiska naturvetenskapens universitet? Eller det som började med en
Socialhögskola i Östersund 1971 och där vi som arbetar på universitetet
idag också kan se rader av bilder på årskullar av stolta nyutexaminerade
sjuksköterskor på väggarna? Hur och vad man berättar om ett
universitet alltså hänger ihop med synen på kunskap och grundläggande ontologiska och epistemologiska antaganden. Det som lyfts
fram i berättelsen visar på vilken kunskap och vilken bild av
universitetet som ska legitimeras och göras "sann". Historieskrivande
måste vara en reflexiv process där det går att bryta mot normer och
motverka att bara vissa kan representeras. Att skriva universitetets
historia är att peka ut en riktning mot framtiden, att visa på vad vi vill
skapa och på vårt fortsatta blivande. Och den framtidens historia skapar
vi tillsammans.
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3 LIFEHOPE Litteratur
– en studie om makten att berätta och berättelsens
kraft
Ulrika Lif, Helen Asklund och Lisbeth Kristiansen

[D]et blir en helt annan nivå på det när man diskuterar kring litteratur
och skrivande, och så där, och så blir det ju, alltså vi är ju samlade
kring ett ämne, och vi blir ju liksom ledda, så att säga, och får lära oss
nya grejor, och så det viktiga att vi blir utmanade, att, ja, nu ska vi
skriva det här. Nu gör vi det här. Och det är ju inte vanligt. Liksom,
det har, det har varit väldigt roligt (deltagare, cirka 25 år).

Vi vill knyta an till maktperspektivet i denna antologi genom att beskriva
vårt arbete med och resultatet av att genomföra litterära aktiviteter
tillsammans med människor med varierande grad av psykisk ohälsa.
Texten syftar till att visa vad makten eller möjligheten att berätta kan
betyda för enskilda människors hälsa och välbefinnande. Hösten 2013
genomförde vi studien LIFEHOPE Litteratur tillsammans med en grupp
medlemmar från en rikstäckande ideell organisation för ökat psykiskt
välbefinnande. Denna studie är en del av det omvårdnadsvetenskapliga
projektet LIFEHOPE, där betydelsen av fysiskt aktivitet och kost vid
psykisk ohälsa står i centrum.
Syftet med LIFEHOPE Litteratur var att undersöka och beskriva det
potentiella värdet av litterära aktiviteter, såsom läsning, kreativt
skrivande och litteratursamtal, för en grupp människor med olika grader
av psykisk ohälsa/sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning.
Som framgår av det inledande citatet lyfte deltagare fram att de
utmanades intellektuellt och att samlingen kring ett gemensamt ämne
var väsentlig som viktiga aspekter av våra gruppträffar. Den
konstruktiva utveckling deltagarna uttryckte att dessa aktiviteter bidrog
till, visar hur makten att berätta och berättelsens kraft hos dem skapade
förändringar, som i sig kan ge ökad egenmakt och andra hälsorelaterade

32

värden. I och med detta blir även möjligheten att påverka den egna
livskvaliteten och välbefinnandet större.

Baselinedatainsamling för
denna grupp i LIFEHOPE
(Huvudprojektet)

•Litterära gruppaktiviteter med åtta sessioner hösten 2013
•Leddes av två litteraturvetare tillika forskare samt en
omvårdnadsforskare

September 2013

Upprepade mätningar av
kondition & hälsa

•Individuella och fokusgruppsintervjuer nyåret 2013/2014

Januari 2014

Upprepade mätningar av
kondition & hälsa
Maj 2014

•Intervention med tretton sessioner om fysisk aktivitet,
grupputbildning och vägledning
•Leddes av tre omvårdnadsforskare med
sjuksköterskespecialitet inom distrikt och/eller psykiatri

Figur 1. Schematisk figur över tid och omfattning av gruppens (en grupp av sex)
forskningsdeltagande som kontrollgrupp och som interventionsgrupp i den övergripande
LIFEHOPE-studien.

”Makten att” berätta
När det gäller makten att berätta finner vi det väsentligt att klargöra hur
vi i det här sammanhanget väljer att förstå det i själva verket omstridda
begreppet makt. Den teoretiska litteraturen innehåller ett stort antal
olika föreställningar om detta begrepp. I relation till vår studie finner vi
den uppfattning relevant, som definierar makt i de två riktningarna
”makt över” (andra), som exempelvis handlar om inflytande,
befogenhet, dominans, att utöva och besitta makt, tvångsmakt eller våld
– och ”makt att”, som bland annat innebär kapacitet, förmåga, möjlighet,
kraft (exempelvis ifråga om skapande) och potential att agera (Lukes
2008).
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När det gäller vår studie knyter vi företrädesvis an till den senare
riktningen, som även ligger nära det numera populära konceptet
empowerment. Detta brukar översättas med egenmakt, makttagande
och delaktighet, och är, liksom maktbegreppet, mångtydigt och
kontextbundet. Olika perspektiv på empowerment förenas dock i en
humanistisk hållning: att människan är ett ”i grunden aktivt och
handlande subjekt som vill och vet sitt eget bästa om man bara skapar
rätt förhållanden”; vidare att empowerment ”främjas i situationer som
präglas av gemenskap, tillit och goda och trygga relationer.” (Askheim
& Starrin 2007). Utifrån andra maktteoretiska perspektiv kritiseras detta
begrepp för att alltför ensidigt framhålla individens potential att påverka
sin egen situation. Målet för det här projektet är dock att lyfta fram de
möjligheter som ändå finns.
Vår studie knyter på flera sätt an till maktperspektiv – ”makten att”
– när det gäller människors berättande och berättelsens kraft att skapa
förändring. För det första med tanke på att deltagarna hör till en grupp
som inte sällan har svårigheter att göra sig hörd i samhället. Det kan dels
handla om hur den psykiatriska vården är uppbyggd, och dels om att
människor som lider av allvarliga och långvariga psykiska sjukdomar i
allmänhet inte har möjlighet och makt att berätta och synliggöra sina
berättelser. För det andra kan den enskilda människans ”makt att” aktivt
ta del i vårdsammanhanget och samhället i övrigt växa genom att hen
uppnår ökad litteracitet, det vill säga ökad förmåga att läsa, skriva, förstå
och tolka (i det här fallet skönlitterär) text.

Kultur och hälsa – ett område på väg
Det moderna samhällets höga tempo och krav medför att allt fler
människor drabbas av psykisk ohälsa, vilket ger ett uttalat behov av att
använda integrativa metoder i vårdsammanhang.
Vårt arbete med skönlitteratur och hälsa inryms i det större området
kultur och hälsa. I ett internationellt perspektiv har kulturens betydelse
för hälsa och rehabilitering alltsedan 1970-talet visat sig i forskning och
verksamhet. I Sverige har framväxten av detta område mer påtagligt
tagit fart först under 2000-talet. Från politiskt håll, samt i vård- och en
del akademiska sammanhang talar man idag alltmer om kulturella
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upplevelsers och kulturella aktiviteters betydelse för hälsa och
livskvalitet.
Nordiska kulturministeriet beslutade 2013 om en satsning på
kartläggning av nordiska och internationella insatser inom området
kultur och hälsa. Det råder numera samsyn om att ”kultur och hälsa hör
ihop och att kultur har betydelse både för samhället i stort och för den
enskilde individen” (Region Skåne 2009). Idag skrivs satsningar
på Kultur och hälsa in även i regionala kulturplaner runt om i Sverige.
Pilotprojektet Kultur på recept startade 2010 i Skåne på regeringens
initiativ. Detta syftade till att undersöka om kulturupplevelser och eget
skapande kan vara en del i en rehabiliteringsprocess för
långtidssjukskrivna patienter. Överhuvudtaget visar en rad
vetenskapliga studier och verksamheter i olika vårdsammanhang att
kultur och hälsa hör ihop och att kulturaktiviteter aktivt kan bidra till en
positiv hälsoutveckling och snabbare rehabilitering (Winzer 2005; Berg
2011).

Skönlitteratur i vård och socialt arbete
På det multidisciplinära fältet Kultur och hälsa inryms det område vi valt
att benämna Skönlitteratur i vård och socialt arbete. Det finns i Sverige idag
ett ökande antal läs- och skrivverksamheter i dessa sammanhang. I USA
och England, där området vuxit fram under längre tid och nått större
omfattning, ses litterära aktiviteter som ett värdefullt verktyg i till
exempel sorgeprocesser, stödgrupper för cancerpatienter, behandlingsprogram i missbruksvården, samtalsgrupper för barn och unga i
dysfunktionella familjer, fängelser, äldreomsorg, demensvård, på
hospice samt med asylsökande och människor som varit utsatta för
tortyr (Bolton 2011; Sampson 2004).
I ett uppmärksammat projekt i Bronx, arbetar ungdomar med så
kallad power writing. Roland Legiardi-Laura, en av lärarna i projektet,
beskriver verksamhetens motto som följer: ”Om du inte lär dig skriva
din egen livshistoria så kommer någon annan att göra det åt dig”
(Gustavsson 2012). Han använder vidare begreppet ”radical poetry”
synonymt med power writing:
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Det vi gör är radikalt på ett politiskt plan eftersom vi skapar aktiva
medborgare. Eleverna börjar med att skriva om vad de känner till:
sina egna liv. När de blivit starkare och mer självmedvetna vidgas
cirkeln till familj, vänner, skolan och området där de bor. De blir mer
och mer medvetna om världen utanför och hur de politiska och
sociala förhållandena påverkar deras liv. (Gustavsson 2012)

I Bronxprojektet möjliggör ”makten att” berätta alltså bättre
förutsättningar för deltagarna att ta plats bakom ratten i sina egna liv,
eller med andra ord ökad empowerment.
Som diakon inom sjukhuskyrkan vid Lunds universitetssjukhus har
Inger Eriksson under många år lett poesisamtalsgrupper på hospice och
sjukhem. I hennes avhandling ställer hon frågan vad poesi och
poesiläsning i en grupp med möjlighet till samtal kan betyda för svårt
sjuka och döende människor. De värden deltagarna lyfter fram är
gemenskap, välbefinnande, tröst, mening och hjälp att förhålla sig till sin
livssituation (Eriksson 2006).
Vidare bedriver Statens institutionsstyrelse individuellt anpassad
tvångsvård och sluten ungdomsvård i samverkan med Socialtjänsten. På
ungdomshemmen drivs sedan 2003 skrivarsatsningar, med årlig
utgivning av en antologi med poesi och kortprosatexter. 2013 startades
inom tvångsvården även skrivarverksamhet med vuxna alkohol- och
drogmissbrukare.
I bokcirkeln ”Människor mellan raderna”, till sist, läser en grupp
missbrukare skönlitteratur i rehabiliteringssyfte. Denna cirkel har
initierats av Norrköpings stadsbibliotek och syftar till att stärka
deltagarnas identitet som bokläsare, samt att de med böckerna som
redskap ska diskutera egna erfarenheter och i och med detta växa som
människor (Höglund 2013).

LIFEHOPE Litteratur – så gick det till
Som i all forskning var det även i denna studie grundläggande att
noggrant ta ställning till olika etiska spörsmål. Först av allt informerades
deltagarna både skriftligt och muntligt om studiens innehåll och de fick
alla ge sitt informerade samtycke till att delta i studien. En viktig del av

36

LIFEHOPE är därutöver att skapa tystnadskontrakt inom grupperna. I
syfte att skapa en tillitsfull miljö kom vi på ett tidigt stadium överens
med deltagarna om att allt som sades vid våra träffar skulle få stanna i
rummet.
När det gäller LIFEHOPE litteratur var en ledstjärna att få till stånd
en öppen och tolerant atmosfär i gruppen och att som ledare vara
synnerligen lyhörda inför deltagarnas tankar, känslor och behov. Det var
en grundläggande förutsättning för att deltagarna i gruppen skulle våga
öppna sig i sitt skrivande, läsande och samtalande. Överhuvudtaget är
detta en grundbult vid arbete med boksamtal och kreativt skrivande,
som syftar till att ge röst åt deltagarnas egna idéer, tolkningar och
erfarenheter. Detta medförde också att ganska mycket tid lades ned på
att finna former för arbetet anpassade just för denna grupp. Eftersom
många deltagare hade dåliga erfarenheter av läsande och skrivande från
förr valde vi att arbeta med metoder som skulle kännas lustbetonade och
prestationsbefriade. Den litteratur vi läste valdes också i dialog med
deltagarna, för att i möjligaste mån finna texter som intresserade dem.
Allt som allt deltog tretton personer i åldern 25-65 år i de olika
litteraturaktiviteterna – några ibland och andra mer kontinuerligt. Vi
träffades en gång varannan vecka, vid sammanlagt åtta tillfällen. Varje
möte pågick i två timmar. Vid träffarna blandade vi olika litterära
aktiviteter såsom högläsning, litteratursamtal och kreativt skrivande.
Deltagarna fick också i uppgift att läsa viss skönlitteratur hemma, som
förberedelse inför våra gemensamma litteratursamtal. Denna mix av
aktiviteter var väsentlig, då vi ville att deltagarna skulle få möjlighet att
utveckla både sitt läsande och skrivande. Dessutom var de gruppvisa
aktiviteterna betydelsefulla för att bygga upp tilliten inom gruppen och
ge deltagarna en gemensam plattform att stå på.
Litteratursamtalen genomfördes i enlighet med litteraturpedagogen
och författaren Aidan Chambers Jag-undrar-inriktning – en öppen form
av textsamtal där deltagarnas egna tankar kring boken står i fokus
(Chambers 2011). Chambers metod lämpar sig utmärkt i många
sammanhang, inte minst tillsammans med deltagarna i vår studie, där
flera av dem uppgav att det var ett stort steg bara att säga någonting om
en text. Under höstens gång märkte vi att tröskeln gradvis sänktes och
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att alltfler deltagare vågade öppna sig mer. Från att i början främst
kommentera vad de tyckte var bra och dåligt med en text fick vi framåt
senhösten alltfler kommentarer avseende texternas struktur och mönster.
Skrivövningarna genomfördes både i mindre grupper och
individuellt, och det förekom såväl övningar i flera steg, så kallade
processövningar, som kortare övningar i ett enda steg. Företrädesvis var
skrivtiden kort, cirka 4-5 minuter, vilket är en vanlig metod för att ”sätta
igång skrivflödet” inom skrivarverksamheter av olika slag.
Hur samlade vi in datamaterialet?
I vår analys använde vi oss framför allt av två olika intervjuformer för
att få tillgång till deltagarnas tankar och känslor om vad träffarna betytt
för dem. För det första fick alla deltagare möjlighet till en individuell
intervju, något som en manlig och två kvinnliga intervjupersoner valde
att göra. För det andra gjorde vi också en fokusgruppsintervju, det vill
säga en gruppintervju – i det här fallet med två kvinnor och en man –
där deltagarna utifrån några givna frågeställningar för ett tämligen fritt
samtal i vilket intervjuaren främst fungerar som en moderator. Genom
att kombinera två intervjumetoder kunde vi dra nytta av de olika former
av information som de gav upphov till. Den individuella intervjun ger
deltagaren möjlighet att med egna ord beskriva sina individuella
upplevelser och tankar. Fokusgruppsintervjun gör istället att deltagarna
i dialog med varandra kan resonera kring det givna ämnet, som i det här
fallet rörde om och eventuellt på vilket sätt deltagarna upplevde att våra
litteraturaktiviteter hade inverkat på deras hälsa och välbefinnande.

LIFEHOPE Litteratur – deltagarnas upplevelser
Studien syftade alltså till att undersöka deltagarnas eventuella
erfarenheter av hälsorelaterade värden i samband med återkommande
litterära aktiviteter. I det följande presenteras de värden som
analyserades fram i resultatet.
Intellektuell stimulans var ett av de hälsorelaterade värden, som
deltagarna på olika sätt gav uttryck för. En intervjuperson sade sig ha
uppskattat att få verktyg för att kunna ”se mer” i skönlitterär text. En
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annan deltagare uttryckte i en individuell intervju att den intellektuella
stimulansen:
[h]andlar om att jag gillar att känna någon typ av utveckling, att jag
letar efter möjligheter att kunna finna mer stabilitet inom mig själv,
mer motivation, mer vilja och driv framåt överhuvudtaget alltså,
mer… Att via kunskap även från andra, på något sätt så blir jag mer
komplett.

Ytterligare en deltagare uttryckte sig på följande sätt:
Ja, jag tänker ju direkt på intellektuell stimulans, och det är oerhört
viktigt för min del, och det har jag inte heller förstått förrän nu, ganska
sent i livet […] att man måste ta hand om det också. Och ja, jag tycker
att det är fantastiskt med kultur, med den biten av, ja, för mig är det
väldigt kopplat till känslolivet […] Och här, under den här kursen så,
bara att få chansen att få ta del av andra människors tankar och
funderingar och reflektioner, det är fantastiskt, ja, då känner jag att
jamen då växer jag, och inte bara växer, utan jag trivs, det ger väldigt
mycket.

De här reflektionerna står i anknytning till kritiska röster, som menar att
forskning om kulturella gruppaktiviteter och -upplevelser är
problematisk, då dessa är sociala till sin natur. Man anser att det i och
med detta är svårt att avgöra om det är den kulturella aktiviteten eller
det sociala sammanhanget som påverkat hälsan (Winzer red. 2005). I
anknytning till detta betonade en av deltagarna i vår studie skillnaden
mellan den sociala stimulansen i att träffas i den vanliga
föreningslokalen, dricka kaffe och inte göra något särskilt, och de
strukturerade litterära aktiviteter som genomfördes i LIFEHOPE
Litteratur. Hen betonade de litterära aktiviteternas betydelse för
gemenskapen – att dessa öppnade upp för existentiella samtal samt att
andra deltagares, och ledarnas, perspektiv breddade och fördjupade de
egna texttolkningarna. Gemenskap var således ett hälsorelaterat värde,
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som flätades samman med de återgivna erfarenheterna av intellektuell
stimulans.
Grundläggande för arbetet i gruppen var framväxten av tillit. Denna
uttrycktes som en förutsättning för deltagare i studien att utmana sig
själva i de litterära aktiviteterna genom att gå emot rädslor – ett
förändringsarbete som en deltagare i en individuell intervju beskrev som
följer:
[a]tt träna lite social förmåga […] att man vågar säga någonting om
vad man tycker. Kanske läsa högt, det är ju många som har
jättemycket problem med det också. Skriva, och sedan våga dela det
också. För jag menar att alla sakerna man gör här, det är fortfarande
en personlig förmåga, personlig uttolkning av någonting och många
gånger har personer fått skakningar i händerna för minsta lilla som vi
har delat och då är det ju en bra träning för att kunna komma ikring
det. Men det gäller då att man vågar tro på gruppen, och tro även på
konceptet, för väldigt mycket handlar ju ändå om att man vågar lita
lite grand.

Som tidigare nämnts, och som levandegörs i citatet ovan, bar flera av
deltagarna inledningsvis alltså på olika hinder mot läsning och
skrivande. Det handlade bland annat om skrivhämningar och rädsla för
att göra sin röst hörd i gruppen, och dessa hinder sades ha uppkommit i
skolan eller uppväxtmiljön. På olika sätt beskrev deltagare i intervjuerna
dock hur deras syn på sig själva som läsare och skrivare genomgick en
förändring under träffarnas gång. Beträffande skrivhämningar uttryckte
en deltagare denna förändring så här:
[d]et känns som att till slut har man lyckats släppa den tyngden från
skolan på något sätt att man har blivit fri och känner att, okej, jag kan
ändå.” När det gäller denna utveckling från ett begränsande till ett
mer öppet, möjliggörande och tillåtande förhållningssätt till läsning,
skrivande och litteratursamtal betonades av deltagare även
betydelsen av ett uppmuntrande klimat.
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Ökad litteracitet → ökad hälsolitteracitet?
Den förändrade syn på sig själva som läsande och skrivande personer,
som några av studiens deltagare erfor, möjliggjorde även utveckling av
deras litteracitet. Den ökning av litteraciteten som deltagarna ger uttryck
för, handlar exempelvis om en ökad förmåga att se mönster i skönlitterär
text.
Denna utveckling hos några av deltagarna är naturligtvis ett värde i
sig – dock finner vi det väsentligt att även reflektera över vad ökningen
av litteracitet skulle kunna tänkas betyda för dessa deltagares
hälsolitteracitet, med andra ord deras färdighet när det gäller
att ”förvärva, förstå och använda information i syfte att bibehålla, främja
eller förbättra hälsa” (Mårtensson, Hensing 2012). Hälsolitteraciteten
innefattar inte enbart denna färdighet, utan är även beroende av mående
och andra levnadsomständigheter (Halsolitteracitet.se 2015). Dock är
individens förmåga att läsa, tolka, förstå och kritiskt förhålla sig till
hälsorelaterad information, samt ge uttryck för sitt tillstånd eller sin
livsvärld (Svenæus 2003) grundläggande i kommunikation mellan den
vårdbehövande människan och personal inom vård, medicin och socialt
arbete. Det finns omvårdnadsforskare som menar att ”livsvärldsperspektivet” är djupare och större än den dominerande patientcentrerade diskursen, och därmed en viktig utgångspunkt för vården
(Dahlberg et al 2009). Detta synsätt är i linje med omvårdnadsprofessor
Jean Watsons (2012) tankar om att människor i läke- och
helandeprocesser behöver ges möjlighet att berätta sina liv, och bli öppet
lyssnade till utan att bli avbrutna, förklarade och bedömda. Berättandet
kan medföra att mönster och sammanhang synliggörs, något som i
förlängningen kan möjliggöra förändring av livet i önskad riktning
(Winzer red. 2005).
På denna väg betraktar vi det som en angelägen forskningsuppgift
att framöver närmare och i större omfattning undersöka litterära
aktiviteters möjliga främjande av vårdtagande människors
hälsolitteracitet.
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4 Normen görs ändå
– ett verktyg för att störa normen vid skapandet av
kulturarv
Katarina L Gidlund & Sara Nyhlén

Utgångspunkten i den här texten är att kulturarv är något som görs, om
och om igen, och frågan blir då vilka som gör? I texten närmar vi oss
frågan om vem som har makten att berätta genom att använda oss av
insikter som har sitt ursprung i ett kulturarvsprojekt. Projektet baserades
på en tanke om att kulturarv inte är något färdigt, något givet eller fixerat,
kulturarv är socialt skapat. Det här kapitlet handlar om den i projektet
avslutande workshopen som fokuserade på att sätta det som avviker
från normen i centrum.
Under workshopen testades ett verktyg för att välja ut vad som är
kulturarv och vem/vilka som gör kulturarv. Det normkritiska verktyget
gav upphov till diskussioner om vilka val som görs och hur de görs av
dem som ingår i processer där kulturarv skapas och vilken betydelse det
får för vad och vilka som får vara med och skapa kulturarv. Med
normkritik menar vi att det är ett sätt att diskutera och studera
maktförhållanden. Det innebär att få syn på, ifrågasätta och även ibland
förändra antaganden om vad som är ”normalt” och därmed också
uppfattas som det önskvärda. Detta eftersom det ”normala” eller det
önskvärda då också indirekt pekar ut något annat som avvikande
eller ”dom andra” som då endast får existera eller ta plats på
de ”normalas” villkor.
Utan att gå in alltför mycket på vilka skaparna av kulturarv är så är
det givetvis så att det finns en rad aktörer som gör anspråk på att vara
kulturarvsskapare. Det finns också de som inte själva anser sig tillhöra
den kategorin men som kanske i egentlig mening faktiskt skapar
kulturarv. Peter Aronsson, professor i historia, menar att det går att dela
in de som gör kulturarv i två kategorier, han kallar dem offentligt
organiserat kulturarv och utmanare. Till de offentliga organisationerna
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hör exempelvis muséer, skolor, arkiv och bibliotek och till utmanarna
hör olika föreningar, privata samlare, organ för film, musik och litteratur
osv (Aronsson, 2005). Vad som är kulturarv är inte en helt enkel fråga att
besvara men i denna övning ingick endast representanter för
kulturarvsförvaltningar som alltså representerar det offentliga
kulturarvet.
Vi har studerat hur professionella kulturarvsutförare som arkivarier,
museianställda, antikvarier och bibliotekarier etc. översätter eller tolkar
nationell policy i sitt dagliga arbete. Därmed menar vi att de sätt på vilka
den nationella politiken genomförs i kommunerna inte är automatiskt
given utan den översätts lokalt och påverkas bland annat av hur de
berörda aktörerna uppfattar och definierar situationen. Vi menar att
dessa två perspektiv ringar in och tydliggör makten om berättandet, när
och hur rösten fördelas och vilka processer som omringar den konkreta
artefakten (som skulle kunna uppfattas som neutral). De frågor vi har
analyserat är:
 Vilka deltar i skapandet?
 Hur deltar de?
 Vad digitaliseras och inte?
 Vilken roll får digitaliseringen?
 Vad innebär det ovan nämnda för vad som vanligen anses
vara kulturarv?

Att störa normen
Vid den workshop som genomfördes i slutfasen av projektet arbetade
nio nyckelpersoner som tidigare varit eller är knutna till den digitala
kulturarvsportalen tillsammans med workshopledarna med ett enklare
normkritiskt visuellt designverktyg i tre steg (figur 1 nedan) som tar sin
utgångspunkt i den så kallade ”normcirkeln” (Vinthagen & Zavalia,
2014). Verktyget kan användas i alla former av designprocesser men i
det här fallet redogörs processen i relation till vad som görs till kulturarv
och vilka som deltar i görandet. De tre stegen kan översiktligt beskrivas
som att en 1) fyller normcirkeln, 2) identifierar vad som ligger utanför
normcirkeln och 3) helt tömmer normcirkeln och sätter det som ligger
utanför i centrum.
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I det här projektet innebar den första övningen att deltagarna
placerar ”vad som är kulturarv” i den gröna cirkeln, deltagarna ombeds
att enskilt i ungefär fem minuter associera vad som idag är kulturarv,
här är det viktigt att verbet är just ”är” och placerar sina note-it-lappar
inuti den gröna cirkeln. Därefter ställdes frågan vad som då ”inte blir
kulturarv” med de existerande arbetsformer och processer en har idag
och samma procedur görs igen, deltagarna arbetar individuellt med
frågan och skriver ner sina svar. Dessa note-it-lappar visar på det som
de facto inte så enkelt görs till kulturarv med de processer
kulturarvsarbetarna har idag. Det är här verbet ”är” blir viktigt, det vill
säga vad kulturarvsarbetarna tror och gärna vill säga ”är” och vad som
de facto ”blir” kan skilja sig åt. Här kan en alltså tänka att det ”borde”
vara kulturarv och det finns en vilja att inkludera det som kulturarv men
om en inte idag får med det i existerande processer så ”är” det inte
kulturarv idag. När både den gröna och röda cirkeln består av note-itlappar stannar deltagarna kvar framme vid den stora ytan och för en
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gemensam diskussion om de note-it-lappar som finns i det röda
utrymmet och beskriver dem lite mer utförligt så att hela gruppen får
inblick i vad varje deltagare menar.
Eftersom det här projektet både analyserar vad som görs till
kulturarv och vilka som gör kulturarv så görs ovanstående övning
ytterligare en gång men utifrån frågorna vem gör kulturarv (där den
gröna cirkeln fylls) och vem gör inte kulturarv (där den röda cirkeln
fylls). Den fördjupade diskussion rör en konkretisering av de lappar som
finns i den röda cirkeln. På samma sätt som ovan kan en alltså tänka att
andra aktörer ”borde” vara delaktiga i görandet av kulturarv men om
de inte är det med de existerande arbetsformerna så ”gör de inte”
kulturarv idag.
Det tredje steget innebär konkret att workshopledarna helt tömmer
normcirkeln genom att alla note-it-lappar som befinner sig i de gröna
cirklarna tas ner från whiteboarden. Det som i existerande arbetsformer
och processer i dag är i centrum, finns i den dagliga diskursen, tas helt
enkelt bort ur bilden för att ge utrymme åt det som ”ligger utanför”.
Visuellt så blir det tydligt med det tomrum som skapas och att
deltagarna då kan fokusera sina engagemang på det som ligger utanför.
De lämnar helt enkelt det som ligger innanför normcirkeln därhän i
workshopen och fokus blir alltså på att flytta det ”som ligger utanför”
till centrum. Vad innebär det att helt och hållet fokusera på det som ”inte
blir” kulturarv? Vad skulle behöva ändras i arbetsformer och processer
för att det skall kunna bli till kulturarv? Här är det viktigt att prata om
att identifiera handlingsutrymme, det som ligger bortom enskilda
personers möjligheter att påverka, och samtidigt se vad alla i sina
professioner faktiskt skulle kunna göra. Det är också viktigt att som
workshopledare lyssnar noga och tillsammans med deltagarna även låta
små förändringar i existerande praktiker synliggöras. Ofta vill
människor se stora förändringar och glömmer bort det som en själv har
möjlighet att åstadkomma, det bästa blir det godas fiende så att säga.
De tre stegen i det enklare designverktyget väckte en mängd olika
reflektioner hos deltagarna. Förutom att tydliggöra vad som de facto inte
stöds eller synliggörs och blir till kulturarv och vilka som inte stöds eller
synliggörs och deltar i att göra kulturarv genom steg 1 och 2 så är det
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framförallt fem intressanta reflektioner vi vill lyfta i detta kapitel i
relation till vem som har makten att berätta. Dessa är:
1) att det blev ett starkt visuellt verktyg att ta bort det som redan
finns (inom normcirkeln), att lämna det helt därhän och slappna
av i tanken att det redan ombesörjs genom existerande
arbetsformer och processer,
”Det blir så tydligt när allt där inne försvinner…”

2) att även om en tänker att utgångspunkten är inkluderande så
ligger fokus i praktiken först och främst på det som ryms inom
normcirkeln, det andra får så att säga komma sen om det finns
utrymme,
”Man tänker inte så mycket på vad som inte är, på det som inte
blir…”

3) att
projektformen
med
leveranser
och
nästintill
färdigformulerade resultat hindrar inkludering av det okända,
det som ligger utanför normcirkeln,
”Projektfinansieringen styr ofta formandet…”

4) att det också handlar mycket om att stödja dem som arbetar med
att skapa kulturarv att hantera osäkerheten i att möta ”det som
ligger utanför” (t.ex. att hantera att vara rädd för att göra fel, att
veta hur en gör när en ställer öppna frågor, att snarare be om
hjälp istället för att bjuda in till sig, att hantera sin egen position
som myndighetsperson, som representerande en majoritet, att
orden en använder har makt, osv.) och att det behöver arbetas
med i den egna organisationen,
”vi kanske ska kalla det för något annat, de [skaparna av kulturarv]
känner ju inte igen sig i [begreppet] kulturarv…”
”så svårt när de vi vill ska vara med inte själva vill…”
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5) slutligen en insikt i att en ofta börjar i just det ”gröna” och sedan,
i mån av tid och övriga resurser, får ta det ”röda”, det som ligger
utanför.
”pilarna är oroväckande…”

När detta gjordes tillsammans med deltagarna är vår reflektion att det
är viktigt att vara lyhörd för vad en sådan här övning väcker för
reaktioner, att låta deltagarna komma ikapp genom att fånga upp och ge
utrymme för de tankar som uppstår och låta deltagarna prata med
varandra om sina observationer. Det är också viktigt att i det skedet
tillsammans försöka se vilket konkret handlingsutrymme deltagarna
ändå har i och med sina olika positioner och i de etablerade processer de
arbetar inom.

Normen görs ändå
Tillsammans kunde workshopdeltagarna få syn på när normen och
majoriteten ges allt utrymme och när det som inte ryms i normen
(minoriteterna) bjuds in och på vilket sätt det bjuds in. Genom att först
identifiera det som ”alltid görs” blev det också synligt att ”det andra” så
att säga blir tillägget. Normen är trots allt utgångspunkten. Att istället
låta ”det andra”, ”det som ligger utanför”, eller minoriteterna om en så
vill, vara utgångspunkten och tillåta sig att tänka att de så väl inarbetade
arbetsformerna och processerna automatiskt bevakar normen och
majoriteten så vänds perspektiven.
Genom att sätta det som vanligtvis inte blir till kulturarv, och de som
sällan syns i det kulturarvet, i centrum skapas luckor i ett annars ganska
kompakt formande av i det här fallet digitalt kulturarv och just
kompaktheten gör det ofta svårt att tränga in med ”det som ligger
utanför normen”. Tanken bygger givetvis på att ha normen som
utgångspunkt redan är så pass etablerat att det så att säga inte behöver
bevakas, det görs ändå.
Däremot, det som blir tillägget, det som ska göras ”sen”, får ta plats
först när det som görs först, det som är i centrum, har gjorts. Det skall så
att säga ges en plats i något som redan är relativt kompakt. När
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utgångspunkten för vad som är kulturarv och vilka som syns i det
kulturarvet redan påverkat arbetsformerna är det svårt att vända om och
börja om på nytt. Vad vi tror är en allmängiltig delaktighet och öppenhet
görs i praktiken omedvetet som en prioritering mellan olika grupper och
perspektiv. Processerna leder ofta till att en typ av kulturarv och bärare
av kulturarv ges företräde vilket sker på bekostnad av andra. Att
försiktigt störa och utmana de vardagliga arbetsformerna skapar en
möjlighet till att få syn på normerande praktiker och alternativa
handlingsutrymmen.

Kulturarv i en digital era
Utgångspunkten i den här texten är att kulturarv är något som görs, om
och om igen, och frågan blir då vilka som gör? Vi menar att den frågan
ställs på sin spets när kulturarv ska göras tillgängligt digitalt. När
kulturarv skall digitaliseras, göras tillgängligt via internet, präglas
görandet av en stark förhoppning om tillgänglighet, delaktighet och ett
upplösande av maktordningar. Det vill säga att när en regions kulturarv
digitaliseras skall för givet tagna föreställningar upplösas och bli mindre
problematiska. Vi menar därför att det i tider då digitaliserat kulturarv
står högt på agendan är viktigt att väcka frågan, vem digitaliserar och
vad digitaliseras? Vi strävar efter ett kritiskt förhållningssätt till
antagandet om att (makt)ordningar upplöses i och med digitalisering
och menar att det inte är säkert att det ökar delaktighet och demokrati.
När något åskådliggörs digitalt som kulturarv är det någon som aktivt
gör det samtidigt som annat väljs bort, inte ges plats och inte synliggörs.
Därmed bidrar digitalisering av kulturarv till att skapa bilder av
regioner, platser, människor och kulturer.
Att problematisera hur kulturella identiteter och berättelser skapas är
i sig inget nytt inom kulturområdet men däremot har man länge varit
ganska omedvetet om hur frågor om makt, gränsdragningar,
exkludering och normreproduktion relateras till digitaliseringen (CecezKecmanovic, Klein & Brooke, 2008). Insikten om att digitaliserat
kulturarv kan bära och starkt förmedla vissa värderingar och normer
menar vi är ett positivt inslag i kultursektorn. Det bör i större
utsträckning ingå i konkreta arbetspraktiker hos aktörer som ansvarar
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för att digitalisera kulturarv och där kan det i detta kapitel presenterade
verktyget vara ett sätt att påbörja en sådan process genom vad som
kallas en ”försiktigt provocerande”(fritt översatt från engelskans gentle
provocation). Därför menar vi att digitalisering av kulturarv har
potential att utmana rådande normer men att det inte ska tas för givet
att så sker.
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5 Tal och tystnad
– berättelser om familjebildning 1940-1970
Angelika Sjöstedt Landén och Anna Sofia Lundgren

Jag var ganska självupptagen i min graviditet, och vid kaffet och
äppelkakan i vardagsrummet efter maten räknade jag mina
graviditetsveckor och jag räknade mormors med utgångspunkt i
hennes bröllop och sa tanklöst till henne: du och morfar kan ju inte ha
varit gifta när mamma blev till? Då blev det tyst. Och så reste hon sig
för att hämta påtår. Hon stannade kvar i köket en bra stund, och jag
tror att det var när hon kom tillbaka med kaffepannan och jag såg
skammens tysta ansikte som mitt hjärta började blöda. Så strävsamt
hon måste hållit det här inom sig och att hon fortfarande inte kunde
prata om det, inte ens med den närmaste familjen. Det väckte både
ilska och sorg i mig (Ur Sommar i P1 med Kristina Sandberg, 29 juli
2015).

I sitt sommarprat i radions P1 berättar författaren Kristina Sandberg om
skrivandet av den hyllade trilogin om Maj som flyttar från Östersund till
Örnsköldsvik på 1940-talet för att börja jobba på konditori. I tre böcker
får vi följa Majs liv som flicka och kvinna under de kommande
decennierna i det folkhemsbyggande Sverige. Författaren beskriver i
radioprogrammet hur hennes egna första graviditet i början av 2000-talet
väckte frågor om saker som det aldrig pratats om i familjen. Situationen
som beskrivs i citatet visar det svåra med att bryta sådana tystnader. Det
visar hur normsystem liksom griper genom tiden och villkorar vad
människor kan berätta om sig själva. I det här kapitlet skriver vi om
tystnader i berättelser om familjebildning. Vi fokuserar på vad
informanterna själva lade för betydelser i familjebildning såväl som på
vilket sätt normer och ideal om familjen fick betydelse för hur deras egna
liv tog form. I de olika berättelserna gestaltas olika typer av familjer även
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om kärnfamiljen är ett starkt ideal och något som alla berättarna behövde
förhålla sig till.

Berätta demografi?
Inom demografiforskningen om baby-boomar finns många kvantitativa
studier om barnafödande och hur det påverkas av krig, ekonomi och
policyförändringar. Mindre är skrivet om hur människor känt och tänkt
om familjer och familjebildning (men se Kling 2007; Szreter & Fisher
2010).3 I det här kapitlet ger vi exempel på vad som kan synliggöras om
tystnader sätts i fokus för analysen. Kapitlet är baserat på 30
livsloppsintervjuer med 33 kvinnor runt om i Sverige. 4 Den äldsta
informanten var född 1914 och skulle fylla hundra år vid tiden då
intervjun genomfördes. De yngsta informanterna var födda i början av
1940-talet. De intervjuade var således i olika livssituationer vid
tidpunkten för intervjuerna. Alla hade dock gått i pension – någon för
närmare 30 år sedan, andra ganska nyligen. De som hade en partner
levde alla i heterosexuella relationer. De flesta var födda i Sverige, men
en handfull av kvinnorna hade erfarenhet av att migrera till Sverige som
barn eller i vuxen ålder.
Intervjuerna genomfördes som en del av ett projekt som handlade om
att beskriva kvalitativa dimensioner av det som i demografitermer ofta
kallas ”reproduktiva beslut” under och efter den svenska baby-boomen
på 1940-talet. De skulle bidra till en inblick i hur intima relationer och
normer om familj, föräldraskap och genusrelationer fick betydelse i
kvinnors liv och berättelser om familj och familjebildning från 1940-talet
och framåt. Idag börjar de som nådde fertil ålder på 1940-talet att

Det finns däremot forskning som fokuserar på kvinnors livsberättelser inom till exempel
etnologi, historia och genusvetenskap (se t.ex. Marander-Eklund, 2000; Nylund-Skog, 2002;
Petersson & Engwall 2010; Åström, 1986). Dessa studier gör dock sällan kopplingar till
demografisk forskning eller söker använda resultaten för att förklara demografisk utveckling.
3

Många av intervjuerna gjordes av en av oss men i vissa fall var vi två forskare vid samma
intervju. Att intervjua tillsammans var givande för det analysarbete som vi sedan gjorde
tillsammans. Det är dock möjligt att informanterna inte kände på samma sätt. Kanske bidrog
det till känslor av att bli utfrågad på ett sätt som i sig ledde till tystnader.
4
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försvinna ur livet, och projektet handlade även om att samla röster som
snart skulle vara borta och därmed försvinna som kunskapskällor.
Informanter söktes i ett första steg genom personliga kontaktnät och
sedan genom snöbollsmetoden där de första kontakterna ledde till tips
om nya kontakter.
Intervjuerna tog formen av tematiska livsberättelser (Arvidsson, 1999)
och berörde bland annat barndom, uppfostran, utbildning, arbete och
privatliv. Fokus låg dock på synen på familjen, vilka förväntningar som
fanns hos dem själva och från omgivningen på hur familjer kunde skapas
och vad detta betydde i deras liv. Kvinnorna berättade om beslut och
känslor i relation till att starta en familj, med eller utan barn. Många
informanter ville bli intervjuade i sitt hem, men vissa valde mer
offentliga platser som restauranger eller hotellobbyer.
I kapitlets inledande citat nämner Kristina Sandberg att hennes
mormor ”inte ens” kunde prata med den närmsta familjen om det
skamfyllda i att ha blivit med barn före äktenskapet. Är det då ännu mer
otänkbart att prata med en helt okänd forskare? Vi vet inte hur det
förhåller sig med det. Överlag upplevde vi att intervjuerna var både
öppenhjärtiga och intima. Ändå fanns det tillfällen som tydligt präglades
av tystnad. Vi kommer snart att ge exempel på detta från intervjuerna,
men först några ord om tystnad som begrepp.

Tystnad, maktrelationer och berättande
Begreppsparet tystnad/röst förekommer ofta i feministisk teori och metod.
Tystnad ses då gärna som en effekt av patriarkala genusrelationer och
röst som ett viktigt, men inte tillräckligt, sätt att ta plats och kompensera
en snedvriden historieskrivning (Urban Walker, 1989). Ett närliggande
begreppspar är tystas/vara tyst (Fivush 2010). Medan att tystas innebär en
förlust av röst, makt och subjektivitet utgör att vara tyst en mer
medveten hållning som kan används subversivt och strategiskt (RyanFlood & Gill 2013).
Ovanstående visar att tystnad är förbundet med makt och
maktrelationer (jfr Foucault 1978; Malhotra och Rowe 2013). Detta sätter
den som vill förstå mer om tystnad i intervjuer i en svår men intressant
situation som är väl värd att studera närmare. Svårigheterna ligger inte
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bara i att konceptualisera vad som inte sägs i en intervju. Det handlar
också om att förstå den ömsesidiga produktionen av tystnader i
samtalen, liksom skälen till tystnader – de normsystem som villkorar
vad som är en berättarbar erfarenhet. Vi har definierat tystnad som ett
ögonblick när vi känner att något som kunde ha sagts inte sägs. Här
ingår både ”icke-tal” och det som sägs när ett ämne undviks (Sue, 2015,
Clair, 1998, Poland och Pederson, 1998). Berättandet kan därmed i sig ses
som en nästan försåtlig strategi; det innebär att någon gör sig hörd, men
också att denna genom vissa fokus skapar tystnad omkring andra
aspekter av sina erfarenheter.
En tystnad som vi upplevde redan innan vi alls kommit till att
intervjua någon var att vissa kvinnor tycktes mer villiga att berätta sina
historier än andra. I efterhand kunde vi ana vissa mönster i hur vår fråga
om att delta besvarades. Vi kan konstatera att informanterna endast
berättat om heterosexuella erfarenheter. Även om urvalskriteriet var att
informanterna skulle ha ”uppnått fertil ålder” under den studerade
perioden, så fanns i själva projektbeskrivningen ett heteronormativt
anslag som möjligen uteslöt vissa kvinnors känsla av att uppfylla
kriterierna. Till exempel är ord som familj och familjebildning starkt
knutna dels till (hetero)sexuella parrelationer, dels till familjer där det
ingår barn. Detta kan exempelvis mycket väl ha fått kvinnor som inte
levt i heterosexuell tvåsamhet eller med barn att inte känna sig tilltalade.
Samma sak kan gälla kvinnor med annat juridiskt eller biologiskt kön.
Den här typen av tystnad är viktig att uppmärksamma eftersom den
sällan problematiseras. Effekten av att tystnader ofta i praktiken byggs
in i studiers sätt att problematisera och benämna forskningsfrågan är
dock mycket viktig att belysa eftersom den gör något med resultaten
(Lundgren 2012). I vårt fall innebar det att vi endast fick berättelser om
heterosexuella kärnfamiljer. Endast två av kvinnorna hade levt utan barn.
Båda dessa var noga med att tidigt i intervjun försäkra sig om att
intervjuaren var medveten om detta. Det var tydligt att de själva
uppfattade att deras livsberättelser och familjeerfarenheter kanske föll
utanför vårt intresse. Detta bekräftar de associationer som orden familj
och familjebildning har och säger också något om betydelsen av hur
informanter positioneras av sådana ord. Relaterat till detta var också
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vilken typ av berättelser som intervjuerna lockade fram. Kvinnorna
berättade alla med tydligt fokus kring sina erfarenheter av heterosexuellt
samliv; det var huvudsakligen straighta livslinjer som gavs utrymme (se
Ahmed 2006). Undantag från dessa linjer berättades just som undantag.
Erfarenheter av att under en period av livet ligga ”med kreti och pleti”
(som en informant uttryckte det), av en partners otrohet, av att leva
ensam eller utan barn berättades som just avbrott i, eller avsteg från, de
huvudsakliga familjeerfarenheterna.
Huruvida ovanstående utgjorde skäl till att tacka nej till att medverka
i studien var vanliga vet vi mycket lite om. Däremot kunde vi se att de
som sa nej till medverkan ofta var kvinnor med ingen eller mycket låg
utbildning. De hade, sa de ofta, ”inget att berätta”. Detta kan också vara
en anledning till att andelen lärare och sköterskor i materialet är relativt
hög.5 Dessa kvinnor reagerade ofta positivt på frågan om att delta och de
tyckte att deras berättelser var viktiga att berätta; flera av dem hade
redan tidigare varit roade av att fundera kring sina liv utifrån
kulturhistoriska perspektiv och de var väl medvetna om hur betydelser
av kön spelat roll för dem. Ändå skapades också i dessa kvinnors
berättelser tystnader kring vissa händelser.
I det följande ger vi exempel på hur tystnader skapades i termer av
införståddhet, genom att skämta och skratta bort vissa berättelser, eller i
kamp med att sätta ord på det som var svårt.

I den generation som våra äldsta informanter tillhörde var sjuksköterska och lärare vanliga
yrken för kvinnor som utbildat sig. Tolv av informanterna hade utbildat sig till och arbetat som
lärare och fem hade utbildning till olika vårdyrken. Nio informanter hade varit hemmafruar
under delar av sitt liv. Alla hade dock någon gång lönearbetat. Ungefär hälften av deltagarna i
studien hade låg eller ingen utbildning efter årskurs 6. De hade till exempel arbetat som pigor,
barnflickor, dagmammor, i hemtjänsten eller på fabrik. Vissa hade arbetat i familjejordbruk
som gifta.
5
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Berättelser om livets villkor
– Tänkte ni någon gång att ni kanske skulle få några barn och så eller?
– Jaha! Ja, vi fick ju barn! Nästan för tidigt!
– Jaså?
– Nä, men otänkt, men det vart ju så att vi var ju tillsammans. Du vet
väl hur det är.
– Ja…?
– Det är, ja …
– Men tyckte du…?
– Och jag tyckte ju om honom! Och han tyckte om mig.
– Mm.
– Och så gick han och dog… Han dog ju å här. (#5 f.1919)

Att säga “du vet hur det är” var ett vanligt sätt att söka samförstånd i
samtalen och innebar att informantens berättelse gjordes generell. Om vi
nickande höll med om att vi visste ”hur det var” så behövdes inga vidare
förklaringar. Även om svaret i citatet var ett osäkert ”ja….?” så hoppar
berättaren sedan ändå snabbt framåt i tiden. Intervjuaren påbörjar frågor
om hur kvinnan tyckt om att bli mamma så tidigt, men hinner inte ställa
frågan klar förrän informanten går vidare till makens plötsliga död flera
decennier senare. Detta är just ett sådant exempel där tystnad skapas
genom berättelsen själv, men också genom dynamiken i intervjun. Det
lämnas inte utrymme för följdfrågor och fördjupningar i detaljer, och det
snabba hoppet till en annan viktig händelse (makens plötsliga död) gör
att intervjuarna inte känner sig bekväma med att avbryta.
Även konstateranden om hur det var förr kunde fungera på liknande
sätt och uttryck som ”det var ju så det var” eller ”det var annorlunda då”
förekom frekvent i intervjuerna. Ibland var det nog så att informanten
ville lära oss något om hur annorlunda det var när de beslut hon
berättade om togs. Vi som gjorde intervjuerna är båda födda på 1970talet och de flesta informanterna kunde vara våra far- eller mormödrar
vilket också spelade roll för hur samtalen utvecklade sig. Men lika ofta
markerade uttrycken att diskussionen var över.
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– Ja, jag var uppvuxen i den miljön. Här får man inte ha någon
utomäktenskaplig kontakt, före giftermålet. Det slutade jag bry mig
om, men jag såg till att jag inte blev med barn. För det hade inte pappa
tyckt om. Nej. Så var det. (#20 f.1931)

När intervjuaren försöker ställa följdfrågor besvaras dessa med
hummanden och upprepningar av frasen ”så var det”. Informanten
byter sedan helt sonika ämne och börjar berätta om andras romantiska
eskapader på det elevhem där hon bodde som sköterskeelev.
Precis som samförståndsblinkningarna och konstaterandena av ”hur
det var” i exemplen ovan tycktes skratt skapa utrymme för tystnad.
Intervjuerna var ofta fyllda av skratt, ibland skratt åt roliga minnen,
andra gånger åt skämtsamma formuleringar. Åter andra gånger var
skrattet mer opåkallat; det tycktes släta över det berättade och mildra
känslor som av olika skäl var svårberättade. En av kvinnorna berättade
om drivkraften till att hon så gärna ville ha barn fort och om känslorna
när barnet inte kom. Det var bara det att hon inte uppfattade känslorna
som så ädla.
– Ja jag var avundsjuk, *skratt*
– Men varför?
– För de fick alltså barn precis 9 månader efter bröllopet ungefär, eller
ja, sådär väldigt snabbt […] Vi gifte oss -52 och det gjorde de också.
Och deras äldsta är född -53… Och vi fick vänta i två år till […] Ja det
tyckte jag var gruvligt. Verkligen. Och jag hade nog nåt missfall också
då, och vi bodde ju så eländigt så det var väl himla tur att vi inte hade
nå barn! *skratt* (#16 f.1929)

Skrattande berättar hon om sin avundsjuka och hur de många barn som
hon sedan fick delvis var ett sätt att kompensera för fortsatta känslor av
tillkortakommande i relation till svägerskan, men också senare i relation
till arbetslivet. Det var emellertid svårt att prata mer om detta. Känslorna
av att det var ”gruvligt” med ovissheten och upplevelserna av missfallen
beskrivs inte närmare. I stället skapar skämtsamma reflexiva
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kommentarer utrymme för en tystnad som hon väljer – men som
samtidigt konstituerar vissa erfarenheter och känslor som tysta/de.
I vissa fall kom intervjuerna att beröra ämnen som fortfarande är
mycket starkt förknippade med tystnad. Ett sådant ämne gällde våld. Då
blev det extra tydligt hur även intervjuaren kunde tystna inför
berättelsens innehåll och av respekt för den intervjuades smärtsamma
minnen. I en av intervjuerna visade det sig att när vi gått igenom vilka
årtal barnen var födda kunde inga ytterligare frågor varken ställas eller
besvaras utan att beskriva det våld kvinnan varit utsatt för under större
delen av sitt äktenskap. Tystnaderna i denna intervju var långa och
vittnade om att både det som berättades var svårt och att själva berättandet
var svårt – kanske för att misshandeln var förbunden med smärtsamma
minnen, kanske för att den aldrig förr beskrivits, kanske för att den
fortfarande omgärdades av motstridiga och komplicerade känslor. Men
när kvinnan som intervjuas tycks bestämma sig för att nu ska detta
berättas så kom mycket raka beskrivningar av villkoren att leva i ett
våldsamt förhållande.
Tystnader i intervjuer sätter en i kontakt med det förflutna.
Livshistorier har alltid denna kvalitet. De behandlar förflutna händelser
och känslor, men de utspelar sig i nuet. Vid tystnader tycks det som om
berättelsen står och väger. Överväganden som har att göra med hur
berättaren vill framstå för den andra och vad som är rimligt att berätta
för en okänd samsas med mer oreflekterade berättarrutiner. Normer som
villkorade kvinnors liv för flera decennier sedan får plötsligt ny
aktualitet; gamla positioneringar väcks till liv, liksom de känslor som
visar sig vara oskiljaktiga delar av de berättade eller oberättade
erfarenheterna.
Att intervjuerna möjliggjorde just sådana förbindelser mellan förr
och nu visade inte minst berättelserna om tystnad. Flera var de kvinnor
som inte själva tystnade, men som ville berätta om liv med tysta och
tystade erfarenheter – av preventivmedelsbruk, sexualitet, barnlöshet,
förlusten av barn, förlossningsrädslor, misshandel, kärlek, lust, oro och
skam. Dessa berättelser som fortfarande kunde vara svåra att verbalisera
antydde något om berättandets villkor och tillvarons villkor, men också
hur sådana villkor hela tiden förändras.
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Avslutning
Vi ser inte tystnader som tomrum som döljer ”sanningen”, utan snarare
som uttalanden som utgör sanningen om vad som är möjligt att säga.
Tystnader uppstår och de har mycket att berätta om vad som uppfattas
som känsligt, om gränser för intimitet, och gränser för vad som kan
beforskas. De tar plats i form av frånvaro – frånvaro av beskrivning men
också av vissa möjliga beskrivande subjekt. Sådana tystnader är viktiga
studieobjekt i sin egen rätt. Här kan vikten av en reflexiv medvetenhet
om att den kvalitativa intervjumetoden är ett socialt möte där mening
samkonstrueras särskilt betonas (Holstein & Gubrium, 2003). Det kan
vara ett möte fullt av produktiva tystnader. Kvinnoforskaren Kathryn
Anderson och psykologen Dana C. Jack (1991: 11) föreslår att forskare
bör ”lyssna i stereo” för att inte bara föra vidare dominerande berättelser
utan också kunna få in mer ”dämpade kanaler”. Detta är svårt, vilket
inte minst våra intervjuerfarenheter visar. Just därför menar vi att
tystnader är viktiga studieobjekt som kan berätta en del om hur kunskap
om människors villkor påverkas av de maktordningar som verkar i både
dåtid och nutid.
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Alternative

6 Den hemliga berättelsen
– etiska reflektioner vid analys av en intervju
Åsa Ljungström

Makten att berätta går att ta – om man har förmågan. Frågan vem som
har rätt att berätta utan att skada någon, är svårare. I detta kapitel
reflekterar jag över etiska frågor vid analys av folkminnesupptecknaren
Levi Johanssons intervju 1945 med en kvinna, född 1884, som var
fosterbarn på 1890-talet och utsattes för sexuella övergrepp. Jag
fokuserar på Johanssons olika sätt att återge hennes berättelse.
Uppteckningen skickades 1946 privat till Dag Strömbäck, senare chef för
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Där fann jag den i tjänsten
1994. De betänkligheter som hittills hindrat Strömbäck och andra från
offentliggörande har vänts till krav på analys samt presentation av
intervjuaren, eftersom såväl allmänhet som forskare idag vill veta vem
som re-presenterar intervjupersonen och perspektiven bakom, dvs. vem
som tar makten att berätta och hur det görs. Med den språkliga
vändningen och den postkoloniala kritiken mot förtryck på 1980-talet
blev kravet tydligt att makt- och berättarperspektiven ska kunna spåras
(Johansson 2005, kapitel 2).
Levi Johansson (1880-1955), i fortsättningen kallad Johansson, var en
av Sveriges stora upptecknare. Han var getarpojken som blev
hedersdoktor vid Uppsala universitet (Strömbäck 1955). Som vallpojke
hos fjällbönder fick han mycket stryk och dåligt med mat och kläder
(Liliequist 1991; Johansson 1944). Han blev folkskollärare 1906–1941,
verksam i Ånge kommun. Han är känd för uppteckningar från
Vilhelmina till Uppland. I Ånge har länsbibliotekarien Roland Tiger på
1990-talet samlat minnen av honom. Lika uppskattad som
folklivsupptecknaren var i fjällbygden, lika illa omtyckt var
folkskolläraren i Ånge kommun, elak, fräck och ful i mun, slog barnen
svårt (Tiger 08-03-2008). Tre områden är problematiska beträffande
Johansson; iver för skolaga, sex och hygien, samt jakt på inavel i
fältanteckningar från 1920-talet, när arvsbiologi var ett allmänt intresse.
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Detta kapitel uteslöts dock vid publicering av hans bok om bebyggelse
och folkliv i fjällbygden (1947).

Perspektiv och utgångspunkter
Det har ifrågasatts hur rimligt det är att en kvinna 1945 skulle berätta om
övergrepp för en man, underförstått att texten skulle vara Johanssons
snarare än kvinnans. Men ovanliga saker kan inträffa och de två har haft
ett samtal. Med hjälp av folkloristen Katharine Youngs begrepp för olika
lager i livsberättelsen: berättarsituation, den berättade världen i förfluten
tid och upplevelser ur berättelsens värld (Young 1987, kapitel 6)
analyserar jag hur Johansson återger samtalet, direkt och indirekt. Jag
följer också sociolingvisten William Labovs tredelade analysmodell av
narrativ; inledning, komplikation och upplösning (1972).
Intervjuare som Johansson behöver inge förtroende, få folk att öppna
sig och kunna återge berättelserna. Före 1960-talets bandspelningar
skrevs intervjuer med papper och penna med lätt redigering, men
upptecknare tränade sig att följa löpande tal.
Uppteckningen (DFU 39950) har ett följebrev och tre delar: kvinnans
muntliga berättelse i jag-form om barndomen, Johanssons återgivande
av hennes flicktid och en avslutande del om hennes intima upplevelser
under livet, som han måste ha frågat om. Inledningsvis förklarar
Johansson samhällets maktstruktur där fattigvården utackorderade barn
till lägstbjudande.

Berättelser ur barnets värld
Första delen av uppteckningen är en redogörelse för vanligt fosterbarnsliv i Nordsverige. Den är livfull med en fyraåring som inte vill åka från
mamma men blir lovad att få ’kakor och krus’ [godsaker] på nya stället.
Där finns flera narrativ som sätter tonen av trovärdig närvaro, presence
(Gumbrecht 2004; White 1987) i hennes berättelsevärld. Flickan hade
ackorderats ut på socknen som getare och piga.
Då jag skulle mjölka gjorde jag som de vuxna kvinnorna, steg grensle
över tackan framifrån, lutade mig ned mot ryggen på henne och
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mjölkade med båda händerna ned i stävan, som jag hade stående på
marken under tackan. Bäst det var, kunde sön [tackan] ge sig iväg
med hela mjölkerskan (DFU 39950, s. 8f).

Tackan som sätter iväg med sjuåringen bak- och fram på ryggen är en
dråplig syn i ett narrativ som egentligen är tragiskt (Labov 1972; White
1987). Hon skapar en rolig historia genom att underförstå medkänslan,
just som historikern Hayden White visar hur berättare kan föra fram
kraft i berättarsituationen likaväl som det svåra i barnets värld (1987).
Till berättelsen hör det förväntade för fosterbarn på småbruk i fjällen:
arbetet att geta och få stryk om djuren tappas bort, och att det var ont om
mat och kläder, såsom etnologen Marianne Liliequist beskrivit för sin
analys av nybyggarnas syn på barns uppfostran till arbetskraft (1993).
Kvinnan kan också välja att berätta saker som upptecknaren inte kunde
känna till och fråga efter (jfr Polanyi 1989). Med flera episoder bygger
hon upp ett tryck till en berättelse om löss som leksakskossor. Det
kulminerar i avsky för lössen:
Medan jag var mindre, brukade jag i lönndom leka med lössen. Jag
lade små halmstumpar i rutor och i varje sådan en lus. Det föreställde
ett bås med sin ko. /- - -/ Det fina med de här leksaksdjuren var ju att
de hade liv och rörde på sig. Då jag blev äldre fick jag dock leda för
ohyran. /- - -/ Jag fick nu lov att ha en liten trasa till hands att samla
upp lössen i, /- - -/. Då den trasan kom i elden, knastrade det, som
hade det varit finsalt i den. Det var lössen som exploderade. Det där
var den riktiga, oförfalskade gammeltia, som man rakt inte har lust
att önska tillbaka (DFU 39950, s. 14-15).

Starkare än i exemplet med tackan gör hon komik av lusleksakerna i en
tragisk barndom (White 1987, s. 27-57, not 43ff). Leken med lössen fick
sin narrativa kontrast med komplikation, när hon kommit i tonåren.
Hennes hämnd mot lössen ger den narrativa upplösningen när de
exploderar i elden. Hon – eller Johansson? – gör en avslutning med coda,
som för läsaren tillbaka till samtalssituationen: ’gammeltia’ som hon inte
önskar tillbaka (Labov 1972).
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Lössen exploderade. Hon också. Det var här som hon bröt ihop och han
slutade skriva, såsom jag tolkar situationen utifrån Johanssons utskrift.
Kvinnans sammanbrott måste jag rekonstruera. Det var något som
hände i det här sammanhanget och han släppte pennan. Då hade han
följt hennes talspråk på femton sidor ”nästan ordagrant som /kvinnan/
själv berättade” (DFU 39950, s. 15). Ingenstans nämns att de talar
gemensam dialekt. Johansson har både renskrivit och översatt.

Mannens återberättande
Johansson valde att inte fortsätta att skriva medan kvinnan talade. Han
förklarar avbrottet med att han måste finna en mera sammanträngd form
för allt som vällde fram. Johansson nämner den våldsamma kraft som
drev fram berättandet (DFU 39950, s. 1), men förmedlar den inte i direkt
anföring. När han tar upp skrivandet är det med folkskollärarens röst på
skriftlig standardsvenska. Han byter stil och språk, sätter rubriker
som ’Ungdomstiden och sexualproblemet’ och fogar kronologiskt in
sexuella barndomsepisoder för fullständig redogörelse (DFU 39950, s.
17–24). Därmed stör han dramaturgin i situationen med lusutbrottet,
som jag rekonstruerar. Just sådan redigering tyder på att hon verkligen
har berättat. Människor kan berätta ytterst personliga saker för lyssnare
utanför vardagens sfär.
Det var med lössen det brast för kvinnan. Då kom berättelsen om
sexuellt utnyttjande. Johansson återberättar och kvinnans känslor slår
igenom som kroppens levda erfarenhet (Frykman 2012, s. 67). Länge
trodde jag att Johanssons ord måste publiceras för att övertyga om hur
muntlighet kan spåras i skrift, såsom Richard Bauman, folklorist och
antropolog, läst fram ur en protokollsbok (1983). Nu får mina läsare tro
på kortreferatet därför att Johanssons intresse är alltför närgånget –
texten skulle kunna missbrukas av pedofiler.
I traditionsarkiven är Johansson uppmärksammad för egendomligt
engagemang när han kommer in på sex och hygien. Kände han redan till
hennes historia? Var han ute efter hennes berättelse? Ett stycke om
kyrkhelger som mötestillfällen för ungdomar visar att de jämnåriga
flickorna visste att något var fel med flickan (DFU 39950). Då visste nog
pojkarna också. Johansson var bara fyra år äldre.
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Det hade börjat en mörk eftermiddag när flickan var sju år. Den tolvåriga
pigan hivade upp henne i översängen till sonen i huset. Han kelade och
visade hur hon skulle göra för honom. Hon begrep att det var ’något
styggt’ eftersom han lovade stryk om hon berättade. Det fortsatte hela
barndomen, särskilt när hon vallade i skogen. Sommaren då hon var
tretton hade den äldre flickan lämnat gården. Då tvingade han henne
fast hon grät och bad att få slippa, men en riktig kvinna ville hon ju bli.
Vid sexton kunde hon vägra gifta sig med honom och föreslå den äldre
flickan istället (DFU 39950).
I slutet av uppteckningen, efter fosterhemmet och sedan om
äktenskapet på fjällgården avtar hennes berättande medan Johanssons
närvaro är tydlig. Intervjun verkar ha övergått till förhör om hennes
sexuella livshistoria. Hon hushållade hos änkemän och var kocka i
timmerkojor och ville inte bli med barn. Sedan kommer en skrythistoria
om makens kapacitet i samlivet – oklart vems narrativ, Johansson kan
ha ’bättrat på’. Dessutom räknas årtalen upp för nio förlossningar, fem
missfall, menopaus vid 52 år samt hennes sjukdomar under 27 år. Detta
ser jag som rapport mer än berättelse (jfr Polanyi 1989). Kan det vara
Johanssons medicinska intresse som styrt frågorna – kanske t.o.m. det
arvsbiologiska som han liksom många inflytelserika personer drev på
1920-talet men gärna vill glömma efter krigsslutet (Johansson u.å.)?

Etiska reflektioner
Bortsett från risken för missbruk kan enbart berättelsens existens och
ålder motivera offentliggörande. Eftersom personerna är döda kan inte
deras informerade samtycke inhämtas i enlighet med Vetenskapsrådets
etiska krav på individskydd: information, samtycke, konfidentialitet och
utnyttjande (2011).
Kravet på konfidentialitet, det vill säga skydd för tredje part, är
allvarligt i glesbygden där alla känner släkterna och ortens varumärke
inte får fläckas. Personerna heter egentligen något annat, ortnamn
nämns inte. Johansson är bygdens store son men hade inga barn.
Intervjupersonen, född 1884, hade många barn och de efterkommande
skulle kunna ta illa vid sig. Ett av kvinnans barn levde ännu 2012, hundra
år gammal och klar i huvudet, och betygade att familjen ingenting visste
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om hur mamman haft det i fosterhemmet. På äldreboendet kände heller
ingen till någon sådan historia i socknen: ”Sånt talade man aldrig om”,
enligt hundraåringens granne, en släkting till en etnolog som formulerat
frågorna för min räkning. Ifall de jämnåriga på 1890-talet visste att något
inte stod rätt till (DFU 39950, ss. 19-20) hade de inte fört det vidare till
sina barn. Förövarens familj är ytterligare en part att skydda, men då
historien inte är känd på orten kan ingen klaga.
Rådets fjärde krav för individskydd gäller forskarens utnyttjande av
sina källor och konsekvenser av offentliggörande (Vetenskapsrådet
2011). Frågan om någon kan skadas efter fyra generationer har avhållit
mig, likaså min respekt för äldre kollegers val att inte tidigare sprida
berättelsen, egen foro inför ämnet och oro för offentliggörande. Sedan
1994 har dock gränserna flyttats för vad som kan skrivas. På 1990-talet
undrade tidningsläsarna om pedofilbrott var något nytt eller om de
alltid hade funnits. Numera vet vi att de alltid förekommit och kan
avslöjas var som helst.
Våren 2011 ställdes brottsoffrets intresse av erkännande i förgrunden
då idrottsprofilen Patrik Sjöberg i sin självbiografi berättade hur han
sexuellt utnyttjats som barn (2011). Hans historia fick stort genomslag.
Många upplevde tacksamhet över att han för den stora allmänheten
äntligen synliggjorde svåra erfarenheter som många delar. Att det
skedde först då belyser samhällets vanliga tröghet att helst skydda
etablissemanget på den svagares bekostnad (intervjuer i SvD 2011-07-16;
DN sport 2011-07-21).
Att offentliggöra Johanssons berättelse – till skydd och erkännande
för andra barn kan därför också bli min etiska plikt. När jag talat vid en
konferens 2008 kom två mammor och bad om publicering – för sina
döttrars skull. Frågan om rätten att berätta kvarstår och vidgas till hur
självbiografiska berättelser ska presenteras offentligt, eftersom den
gäller utnyttjandet, hur forskaren använder sina källor. Det gäller
makten att berätta. För att få föra ut någon annans upplevelse är det
moraliska villkoret att skapa mer empati med brottsoffret, enligt Amy
Shuman som arbetar med utsatta personer i nutid (2005, s. 149f).
Likafullt kan andra brottsoffer bli rasande på den som tar sig makten att

67

berätta utan att ha lidit som de. Johansson hade en historia av
misshandel som barn, men inte jag.
Övergrepp är obehagliga att läsa och skriva om. De färgar av sig, då
förståelse kräver inlevelse. På tal om biografier skriver
litteratursociologen Johan Svedjedal att den moraliska halten hos den
avbildade reflekteras på avbildaren (2015-12-27, DN Kultur, s. 14).
Johansson skapar medkänsla särskilt genom att följa kvinnans löpande
tal. När han refererar tillkommer känslan av nyckelhålstittande. Det är
lätt att känna sig nedsmutsad, inte av kvinnans upplevelse utan av
Johanssons engagemang och hans biografi. Det klibbar, för att tala med
kultur- och samhällsteoretikern Sara Ahmeds ord (2004, s. 82-100).
Johansson var medveten om denna negativa effekt av sitt intresse för sex
och hygien (Tiger 2008-03-08). Läsare vill i allmänhet skydda sig från det
moraliskt farliga, skärma av från att bli medskyldig genom guilt by
association, skriver retorikern Kurt Johannesson. Avsmak följs av skam.
Denna kan motverkas bara om forskaren förmår göra framställningen
moraliskt anständig och trygg (Johannesson 2006).
Trots vetskapen att sexuella övergrepp alltid förekommit och
vittnesbörd finns i den statliga vanvårdsutredningen, är berättelsen från
1945 om händelser 1890–1900 ett ovanligt gammalt belägg. Forskningens
frihet är ett argument för publicering liksom diskussion av gränsen för
denna frihet. Tabut mot övergrepp mot barn är ett grundläggande skäl
liksom erkännande och upprättelse för brottsoffer.
Läsaren får följa Johanssons olika sätt att skriva liv, hur flickan med
kroppens sinnen upplever omvärlden och hur hennes levda erfarenhet
slår igenom i Johanssons ord, hur den gamla kvinnan ger röst åt den lilla
flickan och den uppväxande, hur han döljer sig som berättare men
gradvis tar över för att till sist övergå till förhör med frågor och svar.
Hur kan Johanssons detaljerade referat förklaras? Medkänsla och
solidaritet? Säkert, men solidariteten räckte inte till fosterbarnen bland
hans skolelever. Mot dem var han hårdast (Tiger 2008-03-08). En
uppeldad intervjuares iver? Drift till fullständighet? Nyfikenhet sedan
ungdomen? Personliga skäl? Vetenskaplig ambition? Svårt att veta.
I följebrevet till Strömbäck föreslår han att uppteckningen är mer av
biologiskt och medicinskt intresse än etnografiskt (DFU 39950, s. 1) – kan
detta förstås som en underström hos honom själv? De nämnda
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problemområden inavel, aga och sexualitet kan forskare behöva känna
till liksom hans intresse för arvsbiologi (Johansson ms u.å.).
Bästa ledtråden finns i följebrevet där han kräver sekretess så länge
någon kan skadas av berättelsen, ”den mest hänsynslöst realistiska sak
jag någonsin skrivit /- - -/ ömtåligt ämne som /- - -/ sexualförhållanden"/- -/ allmogens sexualproblem ha /- - -/ bara flyktigt vidrörts av
folklivsforskarna av facket. Nå, den sortens primärmaterial är ju också
synnerligen svåråtkomligt (DFU 39950, s. 1) , underförstått att det kunde
han komma åt.
Makten och rätten att göra uppteckningar tror jag att Johansson tog
för självklar i och med det var han som kunde skriva. Att rädda folkets
minnen undan glömskan var den överskuggande drivkraften för
folklivsforskare under hans tid (Lilja 1996). Däremot ville han skydda
kvinnan och efterkommande, även sig själv i samtiden. Han tog inte
makten att berätta, bara rätten att bevara hennes historia. Ansvaret att
berätta sköt han på framtiden och det tar jag. Det väsentliga skälet till
offentliggörande är att Johansson ger oss en drabbande berättelse om
fosterbarnet som blev utnyttjat. För hennes skull och alla andra utsatta
barns ska berättelsen bli känd.
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7 Ögonblicksbilder av kvinnoöden
Lina Marklund

Bland Landsarkivet i Härnösands ca 90 000 hyllmeter med
arkivhandlingar kan man finna en uppsjö av historiska livsöden. I
handlingarna, som dateras från 1300-talet till dags dato, finns
ögonblicksbilder och ledtrådar till människors liv och gärningar. Det
handlar främst om människors kontakter med myndigheter såsom till
exempel polis, domstol, kyrka eller länsstyrelse och i dessa kontakter
finns många historier att finna. Arkivmaterialet som förvaras av
Landsarkivet präglas dock av att det till allra största delen är skapat av
dessa statliga förvaltningar och det är inte alltid som den enskilde
individen får komma till tals.
Arkivmaterial är i sin natur en förstahandskälla. Det är
dokumentation som tillkommit i sin samtid och som därför kan ses som
ett råmaterial, historia på riktigt. Det innebär emellertid inte att man kan
läsa eller använda sig av arkivmaterial oreflekterat. Det är viktigt att ha
källkritiska perspektiv i åtanke när man läser de historiska dokumenten.
Vem har skrivit och i vilket syfte är de tillkomna? Hur är skrivaren
påverkad av sin samtid och hur påverkar det vår syn på det förflutna?
Dessutom är det intressant att reflektera över hur vår samtid påverkar
våra tolkningar av det förflutna.
I arkiven kan man som sagt hitta många livsöden och jag vill här visa
hur lätt det är att med hjälp av arkivmaterial lyfta nya berättelser ur
historien och ge röst åt personer som sällan fått sina röster hörda. I texten
har jag valt att lyfta fram några kvinnoöden som jag hittat i domstolsarkiv från 1700- och 1800-talen. Det är inte alls något ovanligt att hitta
kvinnor i detta material, även om huvuddelen av de som framträder i
domstolshandlingarna är män. Jag kommer här att redogöra för de brott
kvinnorna anklagas för och hur domstolen dömer dem, men även
reflektera kort kring hur de beskrivs i materialet. Jag kommer
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avslutningsvis att reflektera kring arkivens roll i historieskrivningen och
de möjligheter och ansvar som följer med rättigheterna att ta del av arkiv.

Domböcker från Umeå domsagas häradsrätts arkiv. Foto: Lina Marklund

Det blir två nedslag i historien med ca hundra års mellanrum. I det första
exemplet ställs nio kvinnor inför rätta anklagade för lönskaläge. I det
andra exemplet döms en kvinna till döden för barnamord. Jag hittade
båda dessa fall av en slump. I det första fallet var jag på jakt efter en
saköreslängd (en lista över personer som blivit dömda till böter av
domstolen) från 1700-talet och snubblade då över en längd som nästan i
sin helhet bestod av kvinnor dömda för lönskalägesbrott. I det andra
fallet skulle jag ta fram en fångrulla (register över de fångar som skrivits
in på ett fängelse) inför en visning och slog upp en sida där en kvinna
dömts för barnamord. I båda fallen väcktes min nyfikenhet av vad dessa
kvinnor varit med om och jag läste vidare i längder och domböcker för
att få veta mer om deras livsöden.
Processen för att ta del av arkiv är inte alltid lätt eller självklar. För att
till exempel hitta en dom måste man ha uppgifter om när domen
förkunnades och i vilken domstol målet tagits upp. Det går då att ta fram
rätt dombok och i originalhandskrifterna från den tid man är intresserad
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av läsa vad som sagts och vad som beslutats. Det är inte alltid helt lätt
att läsa gamla handskrifter, framförallt inte de äldre handlingarna före
mitten av 1800-talet, som är skrivna med en annan skrivstil än den vi nu
använder. Även språket har förändrats över tid och det är ofta
nödvändigt att läsa samma text flera gånger för att förstå vad som menas.
Det är också vanligt att läsningen ger svar på några frågor men samtidigt
ger det upphov till fler frågor och ett behov av att leta vidare i arkiven.

Reglerad sedlighet
Under 1600-talet ökade statens och kyrkans ambition att reglera
sedligheten i Sverige. Det gjordes bland annat genom att införa strängare
straff för sexualbrott. Kyrkans och religionens inflytande över lagen och
domstolarna ökade och straffen för dessa brott kom att handla om
avskräckning. Ogifta kvinnor med barn var både ett brott mot gud och
mot samhället. De utgjorde ett hot mot den rådande ordningen.
Brottet lönskaläge var ett sedlighetsbrott som omfattade en sexuell
förbindelse mellan två personer som inte var gifta. Brottet kunde också
benämnas lägersmål och straffades med böter. Om ena parten var gift
och den andra ogift kallades brottet enkelt hor och om bägge var gifta
kallades det dubbelt hor. Det sistnämnda ansågs vara den grövsta
formen och kunde leda till dödsstraff för båda parter. Det kunde vara
svårt för samhället att upptäcka dessa förbindelser om det inte var så att
kvinnan blev gravid.
Trots en sträng lagstiftning och hårda straff blev ändå många kvinnor
gravida utanför äktenskapet, både till följd av frivilliga sexuella
relationer och till följd av sexuella övergrepp. Dessa kvinnor straffades
både av samhället och kyrkan och skammen att vara en ogift mor var
mycket stor. En följd av detta var att kvinnor i vissa fall inte såg någon
annan utväg än att försöka fördriva fostret eller döda sitt barn. Brottet
barnamord innebär att en kvinna blivit gravid, dolt sin graviditet, fött
sitt barn i lönndom och därefter dödat barnet och gömt undan kroppen.
Straffet för detta brott var döden. Under senare delen av 1700-talet
kritiserades dödstraffet dock allt mer och under 1800-talets gång
avkriminaliserades utomäktenskapliga sexuella relationer. 1855 var inte
lönskaläge längre straffbart och 1861 togs dödstraffet bort för barnamord.
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Lönskaläge
I Gällivare tingslags häradsrätts dombok från 1775 kan man för den 18
februari läsa följande:
I anledning af Länsmannens Mårten Elmströms angifwande, thet nijo
ogifte Qwinspersoner här i Tingslaget födt oäkta barn, samt therföre
blifwit af honom stämde, förekallades och förhördes thesse jemte the
af them utnämde lägersmänn, och berättade…

Domstolen tog alltså på anledning av länsmannens anmälan upp nio
kvinnor anklagade för lönskaläge. I domstolsprotokollet kan man läsa
en kort redogörelse av kvinnornas berättelse om vad som hänt och alla
nio fallen har stora likheter. Anledningen till att respektive kvinna blivit
anklagad är att hon blivit gravid och fött barn. Hon berättar för
domstolen vem mannen (lägersmannen) är, men när domstolen frågar
denne så nekar han. Kvinnan ombedes då framföra bevis på att det är
just den mannen, vilket hon i de allra flesta fall inte kan. Därför frikänns
mannen medan kvinnan som burit på beviset (barnet) döms för
lönskaläge.
Straffet för lönskaläge var böter, dels till domstolen och dels till
kyrkan. Kunde man inte betala sina böter omvandlades straffet till
kroppsstraff; i kvinnors fall var detta ett spöstraff med ris. Av kvinnorna
som dömdes i de aktuella fallen var det en som fick sitt straff omvandlat,
Magga Matsdotter, som straffades för lönskaläge för fjärde gången och
dömdes att böta 40 daler silvermynt. Detta kunde hon inte betala och
hon straffades därför istället med 10 par ris.
Kroppsbestraffningen gjordes offentligt. Förutom bötesstraffen
skulle alla dömda personer göra enskild kyrkoplikt innan de åter
upptogs i församlingens gemenskap. Det innebar att de inför prästen
samt några utvalda församlingsmedlemmar fick erkänna sina brott och
betyga sin ånger. I ett samhälle där den kyrkliga gemenskapen var ett
viktigt socialt kitt var detta straff nog så kännbart.
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Saköreslängd från dombok år 1775 i Gällivare tingslags
häradsrätts arkiv. Foto: Lina Marklund

Det är intressant att notera barnadödligheten i fallen. Av de nio oäkta
barn som fötts är det endast två som fortfarande levde vid tiden för målet.
Hur det kommer sig att så få barn överlevt går inte att utläsa av
domstolshandlingarna. Vi får anta att det inte rör sig om barnamord då
ingen av kvinnorna anklagades för detta. Barnadödligheten var hög på
1700-talet och ca 20 procent av alla barn dog under det första levnadsåret.
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Om omständigheterna kring den ofrivilla graviditeten och skammen av
att vara ogift mor påverkade dessa barns överlevnadsmöjligheter är
svårt att säga, men det är en ledsam tanke.
I ett av lönskalägesfallen dömdes även mannen. Det var Kierstin
Pålsdotter som erkände att hon fött ett oäkta barn och att lägersmannen
var Olof Eriksson.
Häremot nekade väl Olof i förstone, men sedan Kierstin åberopat
witnen therom att Olof och hon flere gånger i Lars Nilssons stuga uti
säng tilsammans legat, tilstod ändterligen Olof Eriksson lägersmålet,
och att han är fader til thet af Kierstin födde men sedermera genom
döden afledne barn. Och ty fäldes Olof Eriksson samt Kierstn
Pålsdotter att för theras nu första resa begångne lönskaläge böta, han
tio och hon fem daler…

Det krävdes alltså ett ögonvittne till själva sexualakten för att mannen
skulle erkänna sitt brott och få ta del av straffet. Man kan också notera
att mannens böter var dubbla jämfört med kvinnans.
I domboken från Gällivare tingslags häradsrätt går det att läsa korta
redogörelser för vad som sades under rättegången och hur de anklagade
dömdes. Skrivaren har inte noterat ordagrant vad som sagts, utan skrivit
en sammanfattning. Det ger en övergripande bild av vad som hänt de
olika kvinnorna, men inte någon fullständig redogörelse för hur de
uppträtt. Läsaren får inte heller någon mer information om deras
personliga levnadsöden eller hur de blivit behandlade av rätten. Detta
står i kontrast till mitt nästa exempel som ger en mycket mer detaljerad
beskrivning.

Barnamord
Under 1600-, 1700- och 1800-talen anklagades och dömdes tusentals
unga svenska kvinnor för barnamord. Brottet ansågs vara en av
samtidens största samhällsfaror och den som dömdes fick plikta med sitt
liv. Som beskrivs ovan innebar barnamord inte bara att ett barn blivit
dödat utan det krävs ett medvetet och planerat handlande från kvinnan
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där hon redan från att hon upptäcker graviditeten försöker dölja den och
tar barnets liv direkt det är fött.
I en fångrulla från 1859 ur Kriminalvårdsanstalten i Umeås arkiv kan
man hitta pigan Anna Charlotta Nilsdotter som dömts för barnamord. I
rullan finns uppgifter om hennes födelsedata, ett signalement, var och
hur hon har dömts samt andra uppgifter av intresse för fängelset. För att
sedan få reda på mer om hennes brott och hur domstolen bedömde fallet
och dömde henne får man gå till domboken, som i det här fallet finns i
arkivet från Umeå domsagas häradsrätt. Anna Charlotta ställdes inför
rätta den 26 januari 1859 och i domboken hittar man hela rättsprocessen
med förhör och obduktionsprotokoll.
Under rättegången redogörs för Anna Charlottas liv, att hon från 11
års ålder lämnat föräldrahemmet för att tjänstgöra som fäbojänta och
piga och att hon vid en anställning som piga i Umeå blivit gravid och
fött ett barn som sedan dog. ”Under synbar ånger och utgjutande av
bittra tårar” erkänner sedan Anna Charlotta att hon åter blivit gravid och
dödat sitt barn.
… förnekande … Anna Charlotta Nilsdotter, att hon någonsin
umgåtts med tanken att afdaga taga sitt senare foster, förrän hon –
under wåndan i födslostunden – inswept i mörker och blottställd för
skarp köld – ögonblickligt efter det barnet med lif föddes i Jonas
Olofssons i Täfteå fähus kl mellan 5 och 6 på morgonen den 29
sistlidne December, det sama afdatog genom strypning med ett om
barnets hals hårdt tillknutet förklädesband.

Hon berättar för domstolen att hon när värkarna sätter igång drar sig
undan till fähuset och där i ensamhet föder barnet som hon direkt dödar.
Hon sveper därefter in barnet i förklädet och gömmer det på logen och
går så åter in i huset där hon tjänar som piga. Hustrun i huset upptäcker
att Anna Charlottas händer är blodiga och hon och hennes man hittar
ganska snart det döda barnet och påkallar länsmannen. Anna Charlotta
erkänner direkt vad hon gjort.
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Anna Charlotta Nilsdotter inskriven den 10 januari år 1859 i fångkulla från kriminalvårdsanstalten i Umeå arkiv. Foto: Lina Marklund.

Anna Charlotta döms enligt gällande straffbalk av Umeå häradsrätt den
1 februari 1859 till döden för sitt brott. Fallet tas även upp i Svea hovrätt
den 21 april samma år och hovrätten slår fast domen ”att för barnamord
mista lifvet genom hallshuggning.” Anna Charlotta skriver då till kungen
för att be om nåd och slippa dödstraffet och den 1 augusti kommer svar
till cellfängelset att hennes nådeansökan beviljas. Straffet omvandlas
istället till 28 dagars fängelse på vatten och bröd samt fem års arbete på
tukthus.
Att sitta på vatten och bröd var ett straff som fanns kvar i Sverige
fram till 1870-talet. Det kan låta som en mild bestraffning, men de flesta
som satt i fängelse under 1800-talet var fattiga människor som levde nära
svältgränsen. Ett sådant straff drabbade dem mycket hårt.
I domboken från Umeå tingslags häradsrätt går det att följa
rättegången med hjälp av väldigt detaljerade uppgifter. Alla vittnesmål
och utsagor finns nedskrivna och bilagor i form av förhör och annan
bevisföring finns med. Skrivaren beskriver hur Anna Charlotta gråter
och ångrar sig och vittnena berättar om hennes karaktär och vanor. Som
läsare kommer man på detta sätt närmare den anklagade
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barnamörderskan. I jämförelse med exemplet ovan, med kvinnorna
anklagade för lönskaläge, får läsaren i detta fall en mycket bättre bild av
vem Anna Charlotta var och hur hennes liv dittills sett ut.

Arkivens makt
Jag har här i två exempel visat hur man genom användandet av
arkivmaterial kan komma nära den enskilda personen i historien. Det är
inga fiktiva personer som beskrivs här och det är inte bara statistiska
siffror, utan riktiga människors liv för två eller tre hundra år sedan.
I Sverige finns ett rikt källmaterial i arkiven. Tack vare en gammal
och stark offentlighetsprincip och tack vare att Sverige varit förskonat
från krig och naturkatastrofer finns mycket offentligt arkivmaterial
bevarat. Det är därför relativt enkelt att forska kring den svenska
historien och den svenska befolkningen.
Något som är viktigt att reflektera över vid arkivforskning är vad som
finns bevarat i arkiven, samt vad som inte finns bevarat. Även om de
historiska källorna i arkiven ger en bild av historien får man inte tro att
bilden är fullständig eller entydigt sann. Handlingarna i arkiven har t.ex.
tillkommit i olika syften och det är viktigt att vara medveten om i vilken
kontext handlingen är skapad och vem som har skrivit dem samt om det
finns något medvetet bakomliggande syfte som påverkar hur personer
och händelser beskrivs. Vet vi om barnamörderskan Anna Charlotta var
ångerfull, eller var detta något som skrivaren lade till för att det borde
vara så? Hade någon av kvinnorna i fallen med lönskalägen bevis som
domstolen valde att inte ta med då de inte ansågs pålitliga? Skaparen av
handlingen har haft makten att påverka eftervärldens bild av en person,
grupp eller händelse, vilket inte är något som varit okänt för de som
skrivit och något som kan ha utnyttjats för olika syften. Hur mycket av
samhällets värderingar går att läsa in i beskrivningen av dessa kvinnor?
Hur mycket påverkas vi av vår tids synsätt när vi läser och tolkar de
historiska handlingarna? Vi kan kanske inte få direkta svar på dessa
frågor men de är viktiga att bära dem med sig när man ska tolka det
historiska källmaterialet. Det är också viktigt att komma ihåg att man
ofta lyfter saker ur sitt sammanhang när man studerar källmaterial
eftersom man ser det med våra nutida ögon och lägger till värderingar
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som inte var aktuella då dokumentet skapades. Tiden påverkar hur man
har agerat, men även hur vi tolkar berättelserna idag.
Därtill är det viktigt att lyfta att det i de flesta fall bara finns en sida
av berättelsen bevarad. Det är oftast bara statsmaktens eller
myndighetens handlingar som finns kvar till eftervärlden. Den enskilde
personens eller gruppens version finns antingen inte nedskriven eller
inte bevarad. Den sidan av historien är därför mycket svårare att komma
åt. Det påverkar vår bild av historien och bidrar till att det finns stora
luckor i källmaterialet vid förståelsen av en historisk tid eller ett skeende.
Förutom de källkritiska aspekterna vill jag här också ta upp
problematiken kring vad arkivanvändare väljer att lyfta fram ur arkiven.
Vi har som användare av det historiska källmaterialet en makt och ett
ansvar att reflektera över vilka historier vi väljer att belysa. Berättas
samma historia om och om igen eller får nya personer och aspekter
komma fram? Arkivanvändare måste också tänka på hur vi berättar och
för vem. Det finns mycket att lära av vår historia och dessa lärdomar bör
förmedlas för att sprida kunskap om komplex och heterogen historia. På
det sättet kan vi genom studiet av det förflutna vara med och påverka
samtiden.
Som arkivarie är jag stolt över principen att alla har rätt att fritt ta del
av arkivens innehåll och de möjligheter det innebär. Utan den
information om det förflutna som finns i arkiven blir vi lätt historielösa.
Det är allas rätt att ta del av, men också allas ansvar att använda och lära
av, det historiska källmaterialet.
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8 Om vikten av oflyt
Sara Nyhlén och Ulrika Schmauch

Det här är en text som tar sin utgångspunkt i platsens betydelse för
berättandet och berättelser, vem som har makten att berätta handlar
många gånger om vem som anses tillhöra, höra hemma eller ha rätten
till specifika platser. Vem som har makten, ges makten, tar makten, att
berätta får betydelse för de berättelser som kommer att omge platsen och
vilka som får plats i berättelserna. I ett samhälle där gränser dras utifrån
genus, klass, religion, sexualitet och inte minst etnisk ursprung och ”ras”
är möjligheterna för berättandet ojämlikt fördelat. Gränsdragningar
handlar å ena sidan om att nekas eller ges tillträde till olika rum men
också om hur möjligheterna att ta rum i anspråk på egna villkor
förhandlas bland dem som faktiskt har tillträde. Att titta på vilka
kroppar som kan ta olika platser i anspråk eller får tillhöra olika platser,
blir ett sätt att få syn på vilka kroppar som kan röra sig fritt, eller som
Genusvetaren Sara Ahmed (2010) skriver försätts ”i flyt” och vilka som
har ”oflyt”. Men vad innebär det att känna tillhörighet på en plats? Till
en plats? Att kunna göra en plats till sin? Ahmed (2010, 2012) skriver att
eftersom alla idag förväntas sträva efter att bli lyckliga (för vem vill inte
vara lycklig?) blir det också viktigt att se vilka personer och platser som
i högre utsträckning än andra associeras med lycka och med olycka.
Eftersom olycka ofta kopplas till att vara ”utanför”, i exil eller bannlyst,
finns också en social och rumslig dimension av att vara olycklig (Ahmed
2010). Detta leder till frågorna: Kan en vara lycklig utan att höra till en
fysisk plats? Och hur ser i så fall en tillhörighet utan plats ut?
I denna text diskuterar vi vad det innebär att höra till en plats och på
vilket sätt det påverkar vilka berättelser som berättas om och på dessa
platser. Platser kan, menar vi, både ses som konkreta fysiska platser men
även som rum kopplas till känslor, berättelser, identiteter och
upplevelser. Som vi kommer att diskutera i den här texten blir
berättandet om konkreta platser ett sätt att sätta gränser för vilka
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människor som har möjlighet att ta en plats i anspråk och gör den till sin.
Vi har själva privilegier som möjliggör att vi många gånger kan välja
våra tillhörigheter och våra platser. Som vita, heterosexuella,
högutbildade cis-kvinnor i den övre medelklassen utan synliga
funktionsvariationer och/eller religiösa tillhörigheter har vi tillgång till
många platser och kan välja vilka av dem vi vill ta i anspråk och hur vi
vill berätta om dem och på dem. Men vi vet också att inte alla kroppar
har samma möjligheter att ta plats eller röra sig på och mellan platser
(McDowell 1999). Socialt konstruerade kategorier, exempelvis klass, kön,
etnicitet, existerar beroende av varandra och påverkar varandra i ett
givet maktförhållande. Det tar sig olika uttryck i olika livsrum och
påverkar människors förutsättningar (Molina 1997). Detta får även
konsekvenser för vilka berättelser om platser och platstillhörigheter som
berättas, lyssnas på och uppfattas som trovärdiga. Genom att titta på
våra egna, och varandras, liv har vi försökt komma åt mer subtila
gränsdragningar om vilka berättelser som kan berättas i de rum vi rör
oss i. Våra erfarenheter är kopplade till platser på flera olika nivåer
akademiska rum, landet Sverige och världen i stort. Våra liv och
kopplingar till dessa platser ser olika ut och våra individuella historier
har gett oss olika relationer till de platser vi lever och har levt i. Trots
dessa olikheter säger likheterna i våra minnen och erfarenheter något om
vilka som har möjlighet att ta till orda, bli lyssnade till och sedda som
trovärdiga i dessa sammanhang, om vilka erfarenheter och känslor det
är möjligt att berätta om. Men även om vilka berättelser som tar emot att
berätta, vilka som förstör den goda stämningen, och vilka som känns
problematiska i olika sammanhang.
Genom att vrida och vända på våra egna perspektiv och positioner
upptäcker vi delar av sådant som vi tar för givet och hur det i sin tur går
att relatera till olika maktordningar. Vi utgår ifrån en syn på kunskap
som situerad i fysiska personers vardagliga erfarenheter och perspektiv
på världen (Haug 1987, Fahlgren et al 2015, Onyx & Small 2001). Vi
tänker oss att våra kunskaper och erfarenheter, precis som andra
människors, hänger samman med hur vi positioneras i relation till
bredare politiska, ekonomiska och sociala förhållanden. Det finns, med
andra ord, en koppling mellan hur våra fysiska attribut förstås av vår
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omgivning, de erfarenheter vi gör, de kunskaper vi skaffar och skapar
och hur vi aktivt förhåller oss till detta. I denna text betraktar vi olika
positioner och kategoriseringar, exempelvis ”kvinna”, ”svensk” eller
”höginkomsttagare”, som materiella förutsättningar människor aktivt
förhåller sig till, snarare än som fixerade kategorier som säger något om
gruppers faktiska egenskaper. Sociala kategorier som exempelvis kön
och ”ras” är en högst påtaglig verklighet eftersom de ingår i en social
ordning som präglas av diskriminering och orättvisa och påverkar
människors möjligheter (de los Reyes & Mulinari 1997).

Det personliga är politiskt
En lycklig plats är en tillgänglig plats där en kan känna sig inkluderad,
involverad i världen, där en slipper känna sig främmande och alltför olik.
Samtidigt möter de människor som inte upplever lyckan snarare en
verklighet fylld av motstånd och hinder (Ahmed 2010). Trots att vi som
författat denna text på många sätt är inkluderade, involverade och blir
lyssnade till, och trots att världen på det stora hela är tillgänglig för oss,
betyder det dock inte att vi alltid upplever oss vara på lyckliga platser.
Som feminister och antirasister i en allt mer professionaliserad, sval och
neoliberal akademi där forskning förväntas ske utifrån ”neutrala”
positivistiska positioner och med lagom engagemang liksom en
samhällsutveckling där de mest utsatta betraktas som volymer,
kostnader och planeringskategorier eller potentiella hot upplever vi,
liksom många med oss, att vi ibland exkluderas och hamnar i, och ofta
ställer oss själva i, positioner där vi istället tar död på ”den goda
stämningen”. När vi inte accepterar förutsättningarna eller ställer upp
på de förgivet tagna premisserna konstrueras vi som bråkstakar eller blir
med Ahmeds ord de olyckliga eller ”glädjedödare”. Det kan t ex hända
att vi, på grund av våra feministiska och antirasistiska utgångspunkter
blir nekade tillträde till exempelvis vissa akademiska rum, att vi
misstänkliggörs och/eller att vår kunskap inte räknas. Men varför är det
samtidigt så att vi ibland inte heller blir nöjda när vi faktiskt får tillhöra,
att vi fortsätter ifrågasätta? Gensuforskaren Siv Fahlgren (2005)
beskriver detta tillstånd i termer av att störa harmonin, att inte acceptera
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förgivettagna antaganden om hur det ska vara, att inte acceptera sina
positioner som något som är ”som sig bör”.

Var kropp på sin plats
Möjligheterna att höra till och att berätta sin historia är, som vi har
konstaterat, kopplade till hur kroppar blir lästa eller tolkade av sin
omgivning i termer av kön, klass, etnicitet etc. Dessa yttre attribut
förknippas också med och blir lästa som tillhörigheter till olika platser
och som olika sätt att förhålla sig till den plats en befinner sig på. Att
försöka lära känna en person handlar därför ofta om att få en känsla för
hens ursprung, vilken/vilka platser hen är uppvuxen på, vilka hen har
besökt osv. Detta då alla bär på föreställningar om hur livet på olika
platser ser ut, hur människor där tänker, hur de är, vad de gör och vad
de tycker är viktigt. Även om kunskaper om platser är begränsade
föreställer en sig hur livet på olika platser ter sig. Att ta reda på saker om
varandras historia bygger på en outtalad förväntan om att det kommer
säga något om vem du är. Precis som rasistiska diskurser bygger frågor
om ursprung på antaganden om att platsen en kommer ifrån är kopplad
till en kultur och ett utseende som i sin tur tros förklara skillnader i
egenskaper, värderingar och förmågor hos människor. Utgångspunkten
är att kulturer är en gång för alltid givna och nästintill färdigheter
eller ”kompetenser” personer besitter för att de har ett visst ursprung,
och att en bär med sig ”sin kultur” livet ut. Den ses som en egenskap
som följer av en slags självklar gemensam identitet och ursprung
(Goldberg 1993).
Frågan om var någon kommer ifrån bygger alltså antaganden om ett
samband mellan vem en människa är och de fysiska platser hen har rört
sig till och från och tillhört. Frågan bygger även på ett underliggande
antagande om att varifrån en kommer säger något om var en har sin
lojalitet och hur en identifierar sig. Ofta förutsätts människor komma
från en plats, ha en lojalitet, en identitet (Hall 1990). Detta bygger dels på
föreställningen om att kategorier är varandra uteslutande – kan en vara
både svensk och icke-svensk? Och att ens utseende och ens inre attribut
stämmer överens med gängse föreställningar – kan en vara svensk fast
det inte ser ut så på ens kropp? Kan en ha flera hemländer? Hemstäder?
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Dessutom bygger frågan på ett antagande om att en har rätt att få veta
vem personen är. Ett krav på tillgänglighet och öppenhet. Ett krav på att
göra sig tillgänglig för kategorisering. Många människor kommer från
en plats, inte från flera och frågan om vad som är ens ursprungsplats blir
då relativt oproblematisk. Men om en istället kommer från flera platser
eller från platser som för med sig associationer som känns problematiska,
t ex i relation till klass och ”ras”/etnicitet blir frågan om ursprung mer
problematisk.
Sociologen Avtar Brah (1996) menar att i de situationer där frågor om
ens ursprung inte har något tydligt svar, eller om en är från flera platser
eller stigmatiserade platser, blir berättelsen om ursprung knepigare att
berätta. Hur berättar en om sin tillhörighet till stigmatiserade platser,
platser som t ex förknippas med förtryck, misär, våld och primitivitet,
utan att stigmatisera sig själv? Vad har jag en skyldighet att berätta? Hur
mycket måste jag förklara mig? Makten att berätta är alltså även
förknippad med makten att slippa ständigt berätta och förklara. Ser en
ut att höra hemma i det svenska är det relativt oproblematiskt att hävda
en förankring till svenska platser och berättelsen ifrågasätts inte.

Din plats på jorden
Ofta betonas vikten av att ha en fast punkt i den kaotiska omvärlden
Platsbundenhet kan sägas representera dels tillhörighet och modernitet
dels traditionalism vilket många gånger associeras till brist på
utveckling. Kategorier som ”ras”/etnicitet, klass och genus blir centrala i
sammanhanget – inte minst i relation till hur olika grupper betraktas
som olika platsbundna och hur olika gruppers (avsaknad av)
platsbundenhet ses som problem/tillgångar för samhället. I en samtid
där viss migration framställs som ett hot mot välfärden/demokratin/Sverige och annan som en avgörande tillgång för desammas
fortlevnad blir frågan om olika kroppars rörligheter och tillhörigheter
central.
Att inte vara platsbunden kopplas ofta ihop med rotlöshet, brist på
tillhörighet och känsla av sammanhang. Detta blir tydligt dels i relation
till nationalistiska diskurser om att vara ”riktig”/etnisk/ursvensk, eller
inte (Hall 1990), och dels i konsumtion i relation till det fysiska hemmet.
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Det blir tydligt genom all den tid, alla pengar och allt identitetsarbete vi
och personer i vår omgivning lägger ner på att vara bofasta, ha (lagom
o-)tjusiga hem och genomtänkta men till synes vilda och blommande
trädgårdar som symboliserar redighet, anständighet och kapital (se även
Bourdieu 1984).
Men samtidigt framställs det som positivt att ha ett fritt förhållningssätt till platser. Långa resor och utlandsstudier gör en intressant och
signalerar att en inte är fastlåst i det förflutna, att en hänger med i
svängarna och är framåt och världsvan. Att få erfarenheter från flera
platser gör en unik och spännande, ger en något att berätta om. Här finns
alltså en paradox. Att ha en flera generationer lång historia på en plats
ger en viss rätt till platsen, en självklarhet kring var en person hör
hemma. För vissa människor.
Författaren Chimamanda Ngozi Adichie (2009) betonar hur farligt
det är när det bara blir en berättelse som hörs, när platser och människor
reduceras till att bli enkla och stereotypa. Hon menar att våra liv, våra
kulturer, består av många sammanvävda berättelser och om människor
bara hör en enda berättelse om en person eller ett land, kan det få
ödesdigra konsekvenser (Adiche 2009). Det finns olika typer av
platsobundenhet. Föreställningar om när för starka/svaga lojaliteter till
platser blir problematiska kan kopplas till koloniala och exotiserande
berättelser av platser och de kroppar som anses tillhöra dem och till
nationalistiska föreställningar om att det finns naturliga kopplingar
mellan folk, plats och stat. Dessa berättelser sätter gränser för vilka
kroppar som får tillträde till vilka platser. Kan en ha rätt till en plats om
en tar den i anspråk på andra sätt än förkämparna för dessa berättelser
anser att en bör? Om tillhörigheten istället bygger på att vara i rörelse/
resande? Att bo på ett ställe men känna lojalitet till ett annat (också)? Får
en tillhöra då?
Kopplingarna till platser och rätten att höra hemma är alltså tydligt
kopplade till både klass och ”ras”/etnicitet. För somliga kroppar räcker
det inte med att ha vuxit upp på en plats eller känna lojalitet till den för
att erhålla tillhörighet. För andra, priviligerade positioner, blir
tillhörigheten något en kan ta för givet och inte behöver fundera på men
som en också kan, om en skulle vilja, vägra tillhöra. Vissa människor
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påtalar tillhörighetens ojämlika villkor och blir det Ahmed
kallar ”bråkstakar” och/eller outsiders within – fysiskt närvarande på
platsen, men utan att för den skull tillhöra den.
Vi har själva kroppar som kan passera som världsmedborgare som
hör till på många olika platser och som kan känna sig ”hemma” på flera
håll i världen. Men det lämnar en bitter eftersmak. Vår önskan om att å
ena sidan ha en plats där vi hör hemma och å andra sidan inte bli
fastbunden av den platsen gör det tydligt att vi faktiskt kan välja hur vi
ska förhålla oss till våra tillgängliga priviligierade positioner – vill vi
omfamna dem? Göra motstånd mot dem? Göra motstånd ibland och lite
lagom intensivt? När det liksom passar?
Att vara feministisk forskare innebär ett erkännande av att strukturer
samverkar och skapa priviligierade positioner för somliga kroppar men
inte andra. Det innebär också att vara uppmärksam på de förväntningar
som åtföljer våra positioner i relation till exempelvis genus,
klass, ”ras”/etnicitet och sexualitet. Att av olika anledningar, trots
privilegier, inte ha förmågan eller viljan att anpassa beteenden efter
dessa förväntningar innebär ofta att ”störa den rådande harmonin”
(Fahlgren 2005). När platser blir alltför homogena eller då flytet blir
alltför bra uppstår hos oss båda många gånger en känsla av att något inte
stämmer, att något skaver eftersom det tyder på att vissa berättelser inte
får plats att berättas, att inte alla röster får höras.

Privilegiets beska eftersmak
I skarp kontrast till priviligierade berättelser står nedtystade berättelser
från dem som inte ges utrymme eller makt att berätta. Under senare år
har människor som reser mellan olika städer och länder och försörjer sig
med det som står till buds blivit ett vanligare inslag i den svenska
gatubilden. Dessa personer framställs sällan som ”globetrotters”,
världsvana eller moderna. Många gånger går de under
benämningen ”EU-migranter” men det är tydligt att den benämningen
avser en viss typ av människor i en särskilt situation som reser på ett
visst sätt. Det är sällan eller aldrig begreppet EU-migranter används om
de svenskar som emigrerar till andra EU-länder eller etniska fransmän
eller italienare. De s k EU-migranterna, liksom de personer som söker sig
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till Sverige för att undkomma krig och förföljelse, beskrivs i olika typer
av medier men har små möjligheter att själva berätta sin historia. Många
som tvingas röra på sig för att överleva förväntas känna tacksamhet, inte
bara för precis samma saker andra anses har rätt till, utan även en
tacksamhet till själva platsen – staden, bygden, och nationen ”Sverige”.
Kropparnas ojämlika möjligheter att välja tillhörighet skaver och gör
ont, framför allt i de personer som marginaliseras och utesluts. Något
fattas, som författare av den här texten har vi tagit oss (fått?) möjligheten
att göra oss hörda, men i vår text dånar samtidigt en tystnad.
Platsbundenhet känns ibland som ett fängelse men kan vid andra tillfälle
fungera som ett skyddsrum mot den övriga världen och de människor
som inte ska tillhöra platsen. Men vad är det som skaver? Varför känns
det inte rätt när det ’flyter på’, när vår tillhörighet är självklar och vi får
tala? Och varför känns det viktigt att vrida, vända och reflektera över
den skavande känslan? Jo, skavet blir viktigt och centralt eftersom det
synliggör hur vissa kroppar omfamnas och välkomnas mer än andra.
Kroppar är olika priviligierade, har olika stort rörelseutrymme.
Handlingsutrymme. Olika stor makt att berätta sin egen berättelse. Vi
själva befinner oss ofta i positioner där vi har makt att berätta om just
detta. Och om hur vi ofta kan byta plats när det blir ”oflyt”, hur vi kan
vandra in och ut ur olika positioner, om hur priviligierade vi är. Men
andra berättelser, erfarenheter, känslor och göranden har vi svårare att
sätt ord på. Vågar kanske inte? Våra kroppar ges positioner där vi
visserligen har makten att berätta vissa berättelser, men vilka inte? Kan
det också finnas berättelser vi inte har, eller tar oss, rätten att berätta?
Och vad innebär det att drömma om en plats där allt flyter på? Om
en lycklig plats? För det ska villigt erkännas att även vi bär på drömmar
om platser där det flyter på. Det är visserligen så att det inte
nödvändigtvis behöver vara en fysisk plats vi längtar till utan snarare
sammanhang där vi kan hämta kraft och finna ro, där vi kan slippa
känna oss fel och ifrågasatta för att sedan orka fortsätta vara
glädjedödande, olyckade och feministiska.
Vi skulle vilja omfamna och välkomna ”skavet” och den bittra
eftersmaken privilegiet ger eftersom det hjälper oss att få syn på
förutsättningarna för flyt och oflyt. Vi vill avrunda denna text med
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Ahmeds uppmaning om att ibland vägra vara glada och lyckliga och
istället stolt inta positioner som gnällspikar och bråkmakare: Vilka
berättelser berättas? Vilka röster är det som hörs? Vem har makten att
berätta om platser, tillhörigheter och känslan av flyt?
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9 Röster om krig
Minna Lundgren

Vem berättar krigets historia? Sällan, förmodligen aldrig finns det en
enda sanning, en historia, om ett krig. De som strider har sin historia. De
som betraktar kriget på avstånd har sina. De som inte strider men som
lever mitt i kriget har sina historier, som ofta är svåra att verkligen
greppa för oss som inte är där.
Jag har under de senaste tio åren, delvis inom ramen för mitt
avhandlingsarbete som jag påbörjade 2011, gjort flera längre resor i
Georgien, ett land som tidigare utgjorde en av femton rådsrepubliker i
Sovjetunionen. Under tidigt 1990-tal utbröt väpnade strider i Abkhazien,
ett område i Georgien som haft en viss grad av självstyre, och de allra
flesta etniska georgier tvingades fly därifrån. Konflikten är fortfarande
olöst och Abkhazien har utropat sig som självständigt. I en tid när det
kan kännas som om stora delar av världen brinner, vill jag i det här
kapitlet skildra hur ett krig kan minnas och förmedlas från olika
perspektiv, beroende på vilka röster vi lyssnar till. Krigets historia är inte
bara den om ”vinnare” och ”förlorare”, utan också historier om dem som
stred och dem som flydde, om förlorade hem och det som hände sen.
Den här texten, som är uppbyggd kring ögonblicksbilder från några av
mina resor, är också en del av min egen historia, om möten och om att
vara människa i vår tid.

Tbilisi, augusti 2004
Bakom statyn av hjältekungen David Agmashenebeli på dåvarande
Republiktorget i Tbilisi ligger hotell Iveria. Det byggdes 1967 och var
under sovjettiden ansett som ett av Georgiens lyxigaste hotell.
— Vad är det för en byggnad? Frågar jag min vän som jag är där för att
besöka.
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— Iveria. Men det är inget hotell längre. Det bor flyktingar där nu, från
Abkhazien, svarar hon.
Sista dagen innan jag åker hem promenerar vi vid fontänen utanför
regeringsbyggnaden. Vi blir tillsagda att lämna området. Vi går längs
Sulkhan-Sabagatan och passeras av en poliskolonn. I en svart bil med
tonade rutor är ena bakrutan nedvevad. Mannen som sitter där har
sträckt ut armen och håller i sig i bilens takräcke. Det är Mikheil
Saakasjvili, Georgiens unge president och hjälten från Rosenrevolutionen året innan. Oppositionens protester hade då lett till att den
tidigare regeringen ledd av Eduard Sjevardnadze fått avgå och den USAstödde Saakasjvili valts till president. När Saakasjvili installerades i
januari 2004 svor han en ed på hjältekungen Agmashenebelis grav.
Agmashenebeli betyder ”byggaren” och under hans tid vid makten åren
1073-1125 förenade han flera mindre kungadömen och lade större delen
av Kaukasus under Georgisk kontroll. Saakasjvili svor att följa i
Agmashenebelis fotspår och bringa enighet och välstånd till landet.

Kodori, september 2006
Saakasjvili håller ett tal i Kodoridalen, en sista liten landremsa som
fortfarande är under Georgisk kontroll i Abkhazien.
Jag vill berätta för världen och jag vill berätta för ryssarna och jag vill
berätta för våra bröder, Abkhazerna: vi kommer väldigt snart att
återvända till våra hem, vi återvänder från alla håll: från bergen, från
havet, vi kommer att korsa floder och vi kommer att övervinna alla
hinder: vi kommer definitivt tillbaka. Inte ens de mest fruktansvärda
arméer kommer att kunna hindra vår strävan mot våra hem, mot en
bättre framtid.

Nästan precis två år senare, i augusti 2008, bryter ett krig ut mellan
Georgien och Ryssland. Det varar i fem dagar och utspelas framförallt i
Sydossetien (ett annat omstritt område i Georgien). Men den ryska
armén går också in i Abkhazien, och Georgien förlorar Kodori.
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Zugdidi, Februari 2012
Jag har åkt ett skakigt nattåg från Tbilisi och inte sovit en blund. På
perrongen i Zugdidi, bara 20 minuter från gränsen till Abkhazien, möter
Shorena, som jag aldrig träffat men som ska bli min vän, och hennes
mamma. Shorena är själv internflykting och hon är min tolk när det
behövs. Hon har erbjudit mig att bo hos dem. Det är kallt i Zugdidi. Runt
noll grader och rå fuktig Svarta havskyla. Vi eldar med hasselnötsskal i
kaminen för att värma upp den lilla lägenheten. Varje dag under min tid
i Zugdidi åker vi runt till olika kollektiva centra där det bor
internflyktingar, etniska georgier som flytt från Abkhazien. Shorena är
själv internflykting från Gali. Första dagen är vi i den byggnad som en
gång skulle bli Zugdidis tekniska universitet. Men det hann inte byggas
klart för kriget bröt ut, och sen dess har det bott människor där. Rummen
är stora och har högt i tak. Men korridorerna på bottenvåningen saknar
golv och de flesta lägenheterna är torftigt inredda. Jag intervjuar,
Shorena översätter ibland. Vi pratar ryska, engelska och georgiska.
En annan dag möter jag Julietta som bor i ett hus som familjen fått
genom ett projekt som bekostats av norska flyktingrådet. Hon har två
döttrar i övre tonåren och en hund som skäller när vi närmar oss
trädgårdsgrinden. Huset är nytt och i trädgården finns några unga
fruktträd och ett grönsaksland.
Jag heter Julietta. För närvarande bor jag i Zugdidi. Jag har inget jobb.
Tidigare jobbade jag i Sukhumi 6 och hade ett bra arbete som
fotterapeut. Min man arbetade som polis i Abkhazien och det innebär
en risk för oss att återvända, om så bara för en dag. Abkhazerna ser
honom som krigsförbrytare.
Klockan var 11 på kvällen, det var 1993. Min äldsta dotter var bara
fyra månader. Vi bodde i Gali. Vi hörde rop ute på gatan. Folk kom
från Ochamchire och varnade för att den abkhaziska armen närmade
sig. De ropade att vi måste fly på en gång. Vii gick ut från vårt hus, vi
låste dörren. Vi lämnade allt. Vi har aldrig återvänt. Vi var de sista.

6

Gali, Ochamchire, Gagra och Sukhumi är alla orter i Abkhazien. Sukhumi är huvudstad.

95

Vår familj var de sista som lyckades ta sig över gränsen. Efter det var
det för sent. Den abkhaziska armen dödade människor. De som
försökte fly efter oss blev dödade.
När vi kom hit till Zugdidi bodde vi först i ett kollektivcentra, det
var egentligen en skola. Sedan hörde vi talas om att norska
flyktingrådet hade ett projekt för vad man kallade unga familjer, och
tack vare dem fick vi det här huset. Jag kunde inte sova de första
nätterna här. Efter den fruktansvärda situationen i kollektivcentrat så
är jag så lycklig över att ha ett eget hus. I Abkhazien hade vi ett stort
hus och en väldigt stor gård med citrusträd. Huset här i Zugdidi är
väldigt litet och vår gård är liten. Men det är ändå lika på något vis,
för det är vårt eget, det är mitt. Jag har vant mig vid att leva här nu.
Mitt liv är här nu. Men det är annorlunda och självklart är det bättre
att bo där man är född.
Det här är vårt hem nu, men vårt hemland är fortfarande
Abkhazien. Min enda dröm är att jag ska ha återvänt åtminstone en
gång innan jag dör. Jag vill promenera långsamt på gatorna i Sukhumi
och i mitt huvud tänka tanken att nu är jag i Sukhumi, just nu är jag i
Sukhumi. Jag vill inte dö utan att ha upplevt den känslan, utan att ha
varit där igen. När jag pratar om Sukhumi och gråter så förstår mina
barn mig inte. Därför vill jag att de ska följa med mig dit, åtminstone
en gång innan jag dör, så att de med egna ögon kan se och förstå vad
jag pratar om.
Mitt liv hade varit så mycket bättre om vi inte tvingats lämna
Abkhazien. Flickorna skulle ha studerat i Sukhumi och inte i Tbilisi.
Vi hade abkhaziska grannar som vi tyckte så mycket om. Och jag
jobbade tillsammans med abkhazer. På den tiden var det inte viktigt
vem som var vad. Åå, det blir så känslosamt för mig att prata om det
här. Jag minns nästan allt och det känns som att det förflutna bara
sköljer över mig.

En morgon möter jag Olga som är jurist och arbetar med att juridisk
rådgivning för internflyktingar så att de ska kunna få stöd och hjälp att
ta tillvara på sina rättigheter. Vi börjar prata ute på gatan men hon bjuder
in mig till sitt hem. En liten lägenhet i ett privatägt hus som Olga och
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hennes man hyr. De bor i två små rum tillsammans med sina båda söner
som är strax över 20 år.
Vi bodde i ett flerfamiljshus i Sukhumi. I huset bodde familjer från
hela Sovjetunionen. Det var ryssar, armenier, abkhazer, ukrainare,
georgier och så vidare. Vi pratade alltid ryska sinsemellan och vi hade
en så god gemenskap. Vårt sovrum var vitt. Det är nog det jag saknar
mest, vårt vita sovrum och alla våra grannar. Vi har bilder från vårt
hus och vår lägenhet och mina söner tittar ofta på dem. De har väldigt
svårt att gå vidare. De upplever att kriget och flykten och vår tillvaro
här är en stor oförrätt, som om deras riktiga liv har tagits ifrån dem.
Varje dag är för dem en väntan på att återvända och då tror de att livet
ska starta, det där livet som de föreställer sig att de borde ha haft.
Vi satte oss i bilen men hade inte tillräckligt med bensin. Så
träffade vi på en arbetskamrat till min man som gav oss bensin. Vi
körde mot flygplatsen men när vi bara var en kilometer därifrån såg
vi hur de bombade, och vi förstod att vi inte hade en chans att ta oss
ifrån Sukhumi med flyg. Vi såg några vänner till min man och saktade
in vid vägkanten. ”Ni åker väl inte? Du överger väl inte Sukhumi? Du
ska väl stanna och kämpa?” sade de till min man. Jag minns inte vad
han svarade, men vi åkte vidare söderut mot kusten. I en av byarna
stannade vi för att vi visste att det gick båtar därifrån. Vi frågade en
man om vi kunde gömma oss hos på hans gård, vi var rädda för vad
som skulle hända om abkhazerna kom. Maten tog slut. Min man gick
till Sukhumi. Han var borta en vecka och kom tillbaka med några
konservburkar. Till slut kom det en båt som vi kunde åka med. Det
blåste och vågorna var höga. Ett tunt fint regn strilade men vi kunde
se hur solstrålar letade sig fram där det var hål i molnlagret. Vi såg
bombplanen. Det är trångt i båten och många gråter. Rätt som det är
tappar en kvinna sitt spädbarn i vattnet.

Östersund, april 2012
Jag är tillbaka hemma sedan flera veckor. När jag landar på Arlanda efter
varje resa till Georgien är det som att kliva in i en vit luktfri värld. Jag
brukar längta hem till svalt väder när dagarna i Georgien är tryckande
varma. Den här gången längtade jag efter värme. Det var rekordkallt i
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Georgien och många byggnader saknade uppvärmning. Det tar tid att
skriva ut materialet från de intervjuer jag gjorde med över 60 personer i
Zugdidi, och det gör ont. Det min hjärna registrerade under arbetet i
Zugdidi ska jag nu försöka förstå. När jag hör de inspelade rösterna ser
jag varje person framför mig. De utkylda rummen, masonitskivor istället
för glas för fönstren. Längtan efter ett förlorat hem och en förlorad tid.
De berättar också om det jag inte frågar om. Olga och Julietta är inte de
enda som berättar om kriget. Under de sista dagarna i Zugdidi mötte jag
Monika och hennes mamma. Monikas mamma säger att hon inte talat
ryska på länge, det är säkert tjugo år. Hon vill gärna tala ryska med mig,
och sjunger fram de ryska orden med georgisk satsmelodi. Hon är liten
och böjd och med gråstrimmigt hår. Hon svarar inte på mina frågor.
Istället berättar hon om flykten. När jag börjar skriva ut intervjun med
Monikas mamma blir jag irriterad på att det tar så lång tid. Ibland är det
svårt att uppfatta vad hon säger. Men jag minns ju, jag vet ju vad hon
säger. Efter fem minuter stänger jag av. Jag lägger Monikas mammas röst
åt sidan. Jag orkar inte med det hon berättar.

Zugdidi, maj 2014
Jag åker med nattåget till Zugdidi och delar kupé med en äldre man som
hämtar te och lakan till mig från tågvagnsvärden. Han berättar att han
är från Gali men att han nu bor i Tbilisi.
Före kriget hade vi fyra hus. Tre av dem brändes och förstördes. Ett
finns kvar. Det var ett sådant vansinne. Vi levde bra tillsammans alla
olika folkgrupper. Vi tänkte inte på att det var skillnad. Visst pratade
vi kanske olika språk hemma, men vi kunde också lite av varandras
språk, oftast pratade vi ryska tillsammans. Det var aldrig något
problem. Våra politiker målar ofta upp abkhazerna och ryssarna som
förövare, och visst gjorde de mycket ont. Men också våra soldater
begick övergrepp och dödade. Och våra politiker står i stor skuld till
att kriget överhuvudtaget bröt ut. Och vad är resultatet? Så många
döda, så många liv förstörda. Det vackraste och bördigaste området i
hela Sovjetunionen skövlades och brändes. Nu ska jag till mitt hus och
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se så att det står kvar. Men vad det ska bli på lång sikt det vet jag inte.
Jag vet inte vad som kommer att hända.

När tåget ankommer till stationen i Zugdidi går solen sakta upp över
hustaken. Den välbekanta lukten av diesel och fukt slår emot mig. Jag
tar farväl av mannen och kramar om Shorena som möter mig. Glädjen
över återseendet blandas med sorg och vemod när jag ser efter mannen
som sakta går bort över perrongen. Jag fylls med förundran över
ögonblicket och över att just jag är just där och då.

Gali, augusti 2014
Jag reser till Abkhazien i slutet av sommaren, dagen efter att det hållits
presidentval i den lilla självständighetssträvande republiken. De flesta
georgier fråntogs sin rösträtt några veckor före valet då en av
presidentkandidaterna menade att deras abkhaziska pass utfärdats på
falska grunder. Det var han som sedan vann valet. Jag liftar med
UNHCR över gränsen, då de administrativa procedurerna vid
gränskontrollen är lättare när man åker med någon som är känd av
gränsvakterna. Gränsen utgörs till största delen av floden Inguri. Bron
över Inguri byggdes på 1940-talet och förstördes sedan under kriget
1992-93. Den har delvis reparerats. De människor som ska korsa gränsen
i endera riktningen får gå över den flera hundra meter långa bron eller
betala en lari för att åka med en åsnekärra som vänder just där den
abkhaziska gränskontrollen börjar. Irakli, som bilföraren heter, berättar
att det nu kommer flyktingar från Syrien och Ukraina till Abkhazien och
att UNHCR hjälper till med att göra bedömningar av flyktingarnas
behov. I Gali sover jag hos Nino och hennes dotter i deras hus med utsikt
över de kaukasiska bergen. Dottern Maia vill bli läkare. De var i
Ryssland under kriget men sedan Nino man dött tvingades hon att
återvända till Gali med Maia för att kunna försörja sig. Nino hyr ut rum
till de få utlänningar som kommer. UNHCR har hjälpt henne med
växthus för att kunna odla grönsaker i större skala. Hennes mat smakar
ljuvligt.
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Sukhumi, augusti 2014
Jag åker buss på skumpiga vägar till Abkhaziens huvudstad Sukhumi.
När vi lämnar Galidistriktet kontrolleras alla resenärers pass av militär.
I avfarten till Tquarcheli finns ett stort monument. Namn på de som
offrat sina liv för den abkhaziska självständigheten syns för varje
förbipasserande. Färska blommor ligger vid monumentets fot. När vi
åker in i Sukhumi kör bussen förbi den tidigare regeringsbyggnaden, ett
utbränt skal och en symbol för det krig man utkämpat. Jag kliver av
bussen vid den gamla tågstationen, en pampig byggnad med kolonner
och torn. Nu står den och förfaller. Tidigare var Sukhumi en viktig
station på vägen från Ryssland till Tbilisi, Baku och Jerevan. Nu är det
en slutstation för ditresande sommarturister från St Petersburg och
Moskva. Jag tar en taxi för att träffa Angela som leder en
kvinnoorganisation som kämpar för att öka kvinnors deltagande och
inflytande i den nationella politiken.
Det är inte så att det saknas kvinnor med kompetens här. Många
kvinnor är extremt välutbildade. Men så finns det där berömda
glastaket. Till de allra högsta posterna når vi inte. Inte för att männen
är bättre, de har ofta sämre utbildning. Men för att överhuvudtaget
kunna ställa upp i parlamentsvalet här måste man svara rätt på en
avgörande fråga. Om man inte kan lämna ett godtagbart svar på
frågan om vad man gjorde under kriget så är det stopp. Att säga att
man inte deltog i striderna för att man var i Ryssland eller någon
annanstans fungerar inte. Här menar man att landet styrs bäst av dem
som stred för självständigheten. Det finns en kvinna i parlamentet
idag. Hon var sjuksköterska under kriget och fick på så vis ett
godkännande att ställa upp i valet. Men hon har mycket svårt att
påverka, och blir utskrattad och förlöjligad när hon för upp frågor
som handlar om kvinnors situation på agendan.

Dagen därpå firar man årsdagen av det ryska erkännandet av
Abkhaziens självständighet. På kvällen kör bilar runt på gatorna med
berusade män som skriker och skjuter i luften. Jag går tillbaka till mitt
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hotellrum och ser istället det officiella firandet med traditionella danser
och sång på tv.

Gagra, augusti 2014
Jag reser vidare till Gagra, en klassisk semesterort drygt två mil från
ryska gränsen. På var och vartannat hus sitter skyltar där
lokalbefolkningen hyr ut rum. Jag bor hos Nika och hans syster Marina.
Marina bor egentligen i Moskva men hjälper Nika om somrarna. Marina
och jag går på konsert på det lokala kulturhuset en kväll och sedan
vidare till en restaurang där hon berättar för mig:
Jag jobbade i Sukhumi på ett forskningsinstitut på den tiden. Jag är
utbildad fysiker och det fanns ett väldigt välrenommerat institut i
Sukhumi. Överlag så var Sukhumi en väldigt intellektuell stad. Det
fanns ett bra universitet och flera bra forskningsinstitut. Många
forskare sökte sig till Sukhumi, och på somrarna kom de för att knyta
kontakter och gå på konferenser medan deras familjer kunde vara på
semester. Men nu har de allra flesta flyttat och försvunnit därifrån. De
intellektuella var ju de första att fly när kriget började. Helt utan
förvarning, en dag i augusti när det skulle vara förhandlingar mellan
de abkhaziska och georgiska ledningarna, så kom det georgiska
attackhelikoptrar. De sköt. De sköt besinningslöst på folk som låg på
stranden. De tog alla broar. Jag bodde på andra sidan och kunde inte
ta mig hem på tre veckor. Min mamma visste inte om jag levde, för
inga telefoner fungerade och jag kunde inte meddela mig till henne.
Sedan lämnade jag Abkhazien och flyttade till Moskva. Alla mina
vänner gjorde detsamma. Nu umgås vi minst en gång i månaden. Vi
är en blandad grupp, jag är både georgier och abkhaz, någon är
armenier, någon ryss, och så vidare. Flera av oss är barn från
blandäktenskap. Ingen brydde sig innan kriget, och ingen bryr sig nu
heller. Vi umgås på samma sätt som förut, bara på en annan plats. Och
det är klart att vi funderar över hur livet skulle ha sett ut om inte kriget
hade hänt. Nu jobbar jag som bokhållare.
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Några dagar senare åker jag minibuss söderut mot gränsövergången vid
Inguri. Efter att vi passerat Sukhumi stannar chauffören vid vägkanten.
Han går ut och pratar med några män vid en bil. Han kommer in igen
och berättar för mannen som sitter längst fram att det var en gammal
skolkamrat som stått längs vägen. Chauffören berättar att han inte sett
sin skolkamrat sedan innan kriget, att denne som nu bor i Ukraina inte
varit tillbaka förrän nu, mer än tjugo år senare. Chauffören är från
Ochamchire, en liten stad vid havet som vi åker igenom på vägen. Han
berättar högt för mannen bredvid om husen som vi åker förbi. Om vilka
som återvänt. Han berättar också om de utbrända och förstörda husen,
att de bränts för att de som bodde där stridit på den georgiska sidan.

Abkhazien, januari 2015
Jag gör en kort resa till Abkhazien och pratar med Jana som är 17 år och
funderar över vad hon ska studera på universitetet när hon är klar med
skolan.
Du vet att Gud egentligen hade sparat Abkhazien till sig själv. Men vi
abkhazer var så upptagna med att äta och dricka att vi inte hade tid
att köa för land när Gud delade ut områden till olika folkgrupper. Vi
bjöd in honom till vårt bord och han var så tacksam att han gav oss
landet som han tänkt ha själv.

Samma historia har jag hört i Georgien, men berättad av Georgier, och
då det var Georgien som Gud sparat till sist. Janas mormor var georgier,
men övriga släktingar abkhazer. Hon är född i Abkhazien efter kriget
och har med få undantag levt i ett område präglat av efterkriget men där
tillvaron ändå tycks bli bättre och bättre.
Jag tar bussen till Sukhumi för att registrera mig på utrikesministeriet.
I en by efter Ochamchire står en kvinna vid vägkanten och väntar. När
bussen stannar till kommer två män som hjälper henne att lyfta in en av
de säkert tio stora väskorna hon har med sig. Jag vet inte om det är te
eller nötter. Bussen går ända till Psou, den norra gränspasseringen mot
Ryssland. Hon ska sälja teet på marknader i Krasnodar där hon får bättre
betalt. Ju närmre Sukhumi vi kommer desto fler är krigsmonumenten.
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Nyår och jul är överspelade, men kvar vid monumenten står flaskor med
juice och sprit och några glas. Det ska alltid vara möjligt att stanna till
och skåla för dem som varit före, de som offrat sina liv för den
abkhaziska självständigheten.

Östersund, oktober 2015
Sedan jag började med mitt avhandlingsarbete har mycket förändras.
Människor har vräkts från kollektiva centra både i Tbilisi och Zugdidi.
Saakasjvili är inte längre president i Georgien. Han är häktad i sin
frånvaro misstänkt för att ha överträtt sina befogenheter under tiden vid
makten. Numera är han guvernör i Ukraina och har avsagt sig sitt
georgiska medborgarskap. I en tid när den officiella historien över det
georgisk-abkhaziska kriget utgörs av monument, stora ord och
nationalistisk retorik så har man i Abkhazien skrivit på ett avtal om
politisk samordning och militärt samarbete med Ryssland. Jag skriver en
text till en antologi om makt och berättande och tänker att krigets
historier kan vara så olika. Jag bestämmer mig för att skriva ut intervjun
med Monikas mamma.
Har du barn? En pojke, fem år? Jaha. Vi hörde att de kom och tog
barnen och sprang. Vi gömde oss i grottor i bergen några timmar och
trodde att det lugnat sig. När vi tog oss vidare mot gränsen kom de
allt närmare. Det är fel att bara säga att det var abkhazer. Det var
armenier, ryssar och män från norra Kaukasus också. Men vi sprang
och sprang. Monika var bara några månader och jag bar henne på den
ena armen och höll min sexårige pojke i handen. För ett ögonblick
släppte jag pojkens hand för att rätta till den lilla på armen. Och sedan
var han borta. Det var ett sådant tumult. Jag minns inte hur vi kom
över gränsen. Och jag vet inte vad som hände honom. Jag vet inte om
han lever eller är död. Det fanns ingen kvar som kunde berätta att
man hade hittat en kropp.

Jag har inte velat höra Monikas mamma för att det gör så ont bara att
försöka föreställa sig den lilla handen som inte finns där när hon försöker
nå den. Jag har lagt undan hennes ord i flera år, för att jag faktiskt inte
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vetat vad jag ska göra med dem. Men jag tänker att ett sätt att vara
människa i dagens värld är att låta Monikas mammas röst höras.
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10 Att läsa tystnader
– inkludering och omvärdering av stigmatiserade
kulturarv
Cecilia Dahlbäck

Utspridda över det västernorrländska landskapet ligger de, likt tysta
slott och stugor, ruvande på sina berättelser om landet Sverige som en
gång var: Fattiggårdar, barnhem, hospital, arbetshem, fångvårdsanstalter och skyddshem för vanartiga barn. Alla byggdes de en gång för
att vårda och ge omsorg åt gamla och sjuka – men även för att kontrollera
och disciplinera vanartiga, lösdrivare, alkoholiserade, kriminella eller
försummade och föräldralösa barn. Platserna berättar om vårt lands
sociala historia, om resan från fattigsverige till modern välfärdsstat, och
om hur vi under historiens gång på olika sätt försökt att lösa den tidens
sociala problem.
De flesta av oss är på olika vis berörda av den historia om vårt land
som dessa, ofta glömda, platser kan berätta om. En farfar som gick på
auktion vid sockenstugan som liten, en släkting som dog på sanatorium,
en mamma kom som krigsbarn från Finland, en annan arbetade som
sjuksköterska på sinnessjukhuset. Många byggnader är rivna, en del står
kvar övergivna, men flera har fått nytt liv och inrymmer nya
verksamheter; Gådeå hospital i Härnösand har blivit till SIDA Center,
barnkrubban Lillgården i Sundsvall till kommunal filmverkstad för
ungdomar, Österåsens sanatorium utanför Sollefteå är hälsohem för
livsstilsmedicin och i Ånge kommun har Boda skyddshem för vanartiga
gossar förvandlats till Bodaborgs äventyrshus. Dessa platser och minnen
utgör exempel på kulturarv som berättar om ursprunget till dagens
välfärdsland och utformningen av samhällets trygghetssystem. De kan
sägas bära på en, mer eller mindre, svår historia. ”Svår” för att de på
olika sätt representerar en förfluten tid som fortfarande, mer eller
mindre omgärdas av skam, men kanske framförallt tystnader, där det
inte är helt lätt att navigera.
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Hur kan man närma sig dessa tysta platser i historien och hur är det
möjligt att arbeta med kulturarv på ett inkluderande sätt, som ger såväl
balans som upprättelse, utan att vare sig skön- eller svartmåla den
historia dessa representerar? Med några exempel från Västernorrlands
län kommer jag att reflektera över dessa frågeställningar.

Fattigpalatset i Birsta
På samma gång man på detta sätt fullgör sin pligt mot den fattige, är
det naturligtvis meningen, att något skall komma igen. Först och
främst skola hjonen bli bättre förnöjda och bättre skyddade till lif och
helsa, och dernäst gifves dem arbete och ett väl ordnadt hem med god
tillsyn och ordnadt lefnadssätt, hvilket senare kanske är det förnämsta
(Sundsvalls tidning 1891-11-02).

Fattiggården och ålderdomshemmet Birstahemmet i Skön byggdes 1891.
Med sitt läge, sin storlek och slottslika utformning med både torn och
borggård döptes den raskt i folkmun till fattigpalatset. Byggnaden var
vid invigningen hypermodern, med värmeelement, mathiss, luftväxling
och egna rum för sjuka, kvinnor och barn. Inte ett spår finns kvar idag,
förutom i människors personliga minnen – och i fotodokumentationen
av rivningen 1964.
Berättelsen om framväxten av det moderna samhället blir inkomplett
utan de hål av tystnader som den rymmer. Skyddade och värnade
kulturmiljöer finns runt om i landskapet. Som urval synliggör de den
tidens värderingsskala, vad som då (och nu) har setts som värt att bevara,
och vad som samtidigt, i tystnad, rivits och fallit i glömska. Ofta finns en
outtalad värdeskala där sådant som symboliserar exempelvis det
offentliga livet, makt och högre sociala klasser värnats. Annat som
värderats lägre är kulturarv kopplat till fattiga, äldre, funktionsnedsatta,
sjuka, barn och kvinnor. En viktig del av det förflutna har tidigare ansetts
av majoritetssamhället som oviktigt att spara och har därför på olika vis
uteslutits, glömts och negligerats.
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Vid rivningen av Birstahemmet 1964. Foto: Sundsvalls museum.

Att läsa tystnader innebär att ha viljan – och modet - att ställa andra
frågor och se bortom skenet, förbi ”vi och dem” och de etablerade
värdeskalor för vad som anses värt att bevara. Vilka röster talar i
tystnaden; kanske yrkesarbetande kvinnor som ur sina personliga
perspektiv berättar om den politiska kampen för ökade rättigheter och
framväxten av offentlig sektor? Vi som lyssnar kanske får höra om vilken
lokal betydelse en institutionsetablering som exempelvis ett
ålderdomshem eller barnhem haft för en mindre kommun som
arbetsplats och gemenskap. När tystnaderna talar återfinns inte någon
förlorad idyll, däremot en värld rik av röster, konflikter, viljor och
motsättningar som tillsammans skapar berättelsen om vårt land. Varför
kan det då ibland upplevas svårt att närma sig dessa minnen, dessa
tystnader?
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Det svenska samhället har präglats av en stark skamkultur, och gör det
till viss del fortfarande. Den som oreflekterat dyker in i berättelser om
platser som kopplas till skam, utan att förstå dess mekanismer, kan få
stora svårigheter att få fram information om platsen – eftersom hot om
skambeläggande så effektivt tystat och fungerat som social kontroll. Man
vill inte förknippas med skammen som då blir svår att hantera (då den
dels berör så många personligen, i släktens historia, dels som vag rädsla
för att räknas till de utanför ståendes skara). Skammens mekanismer på
individplan kan i sin tur leda till stigmatisering av hela grupper, som
kopplas samman med olika typer av utanförskap i samhället. Det kan
väcka tankar och känslor hos äldre som kan vara svårt för yngre
generationer att förstå.
I varje samhälle och varje tid finns mer eller mindre outtalade tabun,
om det man inte talar. I det svenska samhället har tabun funnits som
berör exempelvis psykisk sjukdom och barn födda utanför äktenskapet.
I den sociala historien är det möjligt att studera hur samhället tidigare
hanterat stigmatiserade individer och grupper. Skamstraff (offentlig
förnedring av brottsling) avskaffades inte förrän 1864. En del negativa
attityder har bleknat bort på ganska kort tid, som att vara ogift mor.
Andra är mer seglivade och har långa rötter bakåt i historien, som
homofobi och antiziganism.
Då skam och stigma upplevs ”smitta” av sig leder det lätt till
beröringsskräck, då hen tror sig riskera status och legitimitet genom att
förknippas med någon stigmatiserad grupp eller verksamhet. Även
förlöjligande av personer och deras verksamhet kan verka
stigmatiserande. Ett exempel på detta är såväl kvinnorättsaktivister som
syföreningar. Kvinnors engagemang och politiska verksamhet har
exempelvis under långa tider förlöjligats, förminskats och tystats. Det
blir även tydligt hur hen istället påfört skam och negativa attribut till
någon som inte följer normen, exempelvis ogifta mödrar i och kvinnor
dömda för lösdriveri (Dahlbäck 2005, Holmlund och Sandén 2013).
Liksom materiellt kulturarv ärvs även attityder och värderingar från
förr. Rester av detta arv påverkar lyssnandet, vilka som lyssnas till, vad
som hörs, och vilka skuggor som läggs märkes till. Stigmatiseringar och
tabun utgör i sig ett ”negativt” immateriellt kulturarv och bildar basen
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för dagens fördomar; om exempelvis nationella minoritetsgrupper, kön,
sexuell läggning och psykisk sjukdom. Dessa negativa bedömningar kan
även smitta av sig på platsers tillskrivna värde och kan därför i
förlängningen riskera att påverka den betydelse och det värde platsen
långt senare kommer att tillskrivas i ett kulturarvsperspektiv. Ett
konkret exempel på detta är rivningen av symbolerna för fattigsverige
under sextio- och sjuttiotalen, som ödet blev för Fattigpalatset i Skön
1964.
Hur påverkar detta immateriella arv vilka betydelser olika platser ges
idag, och hur bevaras de minnen de bär på? Vilka berättelser lyssnas till
– och hur är det möjligt att tänka annorlunda kring dessa berättelser och
hantera det som kanske glömts eller gömts? Hur inkluderas även det
svåra i berättelser om kulturarv?

Skyddshem för vanartiga gossar och flickor
Gälögårdens skyddshem för flickor startade sin verksamhet 1920 i
Torpshammar och drevs som skolhem av Vårsta diakonissanstalt. På
Gälögården drevs även ett jordbruk. Upptagningsområdet var hela
Norrland. På skyddshemmen gick barnen i skola och arbetade.
Disciplinen var mycket hård och hemmen var till stor del
självförsörjande jordbruksenheter – tack var barnens arbete. Flickor fick
lära sig de kunskaper som ansågs nödvändiga för att klara sig i
vuxenlivet; hushållssysslor och sömnad. Skyddshemmen infördes
genom 1902 års barnavårdslag. Efter flera uppmärksammade reportage
av journalisten Else Kleen på trettiotalet om de grava missförhållanden
som rådde på många skyddshem, beslutades om övergång till statlig ägo
1938. När samhället under senare delen av artonhundratalet svarade på
det ökade behovet av normerande platser i det moderna samhället
ansågs det att det var genom arbete och strikta regler som människan
kunde disciplineras till ordning. Med tydliga normer och gränser i
moderniteten skulle den nya människan skapas.
Under 1900-talet konstruerades ett slags mentalt livsrum inom vilket
det goda samhället kom många medborgare till del. För de som
överskred gränserna på ett sätt som ansågs hota ordningen skapades
olika former av institutioner och anstalter. Dessa platser syftade till att
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återföra en rehabiliterad normbrytare i samhällskroppen. Skyddshemmen var en sådan plats. De flesta för pojkar, några för flickor. Det
var inte de kriminella ungdomsbrottslingarna som sändes dit, utan de
försummade, övergivna och vanartade, som med arbetet som verktyg
skulle korrigeras till ansvarsfulla samhällsmedborgare. Barn som
klassificerades som vanartiga hade i regel inte begått något allvarligare
brott, utan uppvisat olika ”svårigheter” att anpassa sig till den rådande
normen, genom mindre förseelser, som att skolka från skolan, driva
omkring på stadens gator och palla äpplen. Det var barn från lägre
sociala klasser som skickades till skyddshem.

Gälögården, skyddshem för flickor, Viskan. Foto: Sundsvalls museum.

Korrigerande verksamheter behövde speciellt utformade byggnader,
anpassade för att möta behovet av normerande och disciplinerande
åtgärder. Därför kan man bland annat se dessa kvarstående
kulturmiljöer som synliggjort tankegods av hur viktigt det var för
samhället att fostra genom jordbruksarbete och att avskilja dem med en
tydlig gräns. Många ligger på landsbygden, en bra bit utanför samhället.
På olika sätt tydliggjordes skillnaden mellan dessa två världar. Att gå
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över gränsen skulle straffa sig och man blev utsatt för omgivande
samhällets skam, fördömande och förakt.
Det finns platser och berättelser som mer eller mindre tydligt är
omgärdade av skam, som mentalsjukhus, fattighus eller skyddshem.
Dessa platser berör något som inte riktigt gjorts upp med i den svenska
nära historien. Kanske något som motsäger en mer idyllisk historiesyn
eller berättar en annan historia än den dominerande politiska, nationella
eller lokala självbilden. Skyddshem och andra liknande platser är
berättelser om utanförskap och skam, de är tystnader som talar. De är
inte separata delar av historien som är möjliga att utesluta om vi vill
skildra exempelvis folkhemmets framväxt. Platser som Gälögårdens
skyddshem är en del av, och en förutsättning, för en mer nyanserad bild
av folkhemmets kulturarv. Hur kan en förändringsprocess se ut i hur vi
hanterar dessa berättelser och platser i dagens samhälle?

Sundsvalls Barnkrubba
— På barnkrubban, där kunde man ta av sig ytterkläderna.
En äldre man som vistades på barnkrubban en tid på tjugotalet
mindes fortfarande värmen åttio år senare när han 2004 berättade för
mig om hur det var att komma in på barnkrubban första gången som
femåring. Tio år senare talade jag med en äldre kvinna som värjande
svarade på min fråga om hon minns barnkrubban; ”Nej, jag hade inget
med den att göra, jag gick på flickskolan jag”. Hon trodde att jag med
min fråga tillskrivit henne vara en av de utsatta och fattiga som behövt
barnkrubbans omsorg i sin barndom. Genom att nämna flickskolan
visade hon även på att hon tillhört ett annat, mer privilegierat skikt i
tjugotalets Sundsvall.
Så sent som 2005 var Sveriges troligen äldsta bevarade barnkrubba
(uppförd 1894) mycket nära att rivas, eftersom ett nytt scenhusbygge
planerades på platsen och inom kommun och länsstyrelse ansågs att den
hade ringa byggnadshistoriskt värde. Barnkrubban utgjorde samtidigt
en del av riksintresset Sundsvalls stenstad, och utgör där en av få
byggnader från samma tid som fortfarande inte är skyddade enligt
kulturmiljölagen. Barnkrubbans historia är länkad till kvinnor ur olika
sociala klasser från start. Verksamheten startades på initiativ av kvinnor
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i borgerskapet och det var även kvinnor som sedan kom att arbeta, där
under ledning av en diakonissa. På trettiotalet minskade behoven av
barnomsorg och 1938 öppnades mödravårdscentral i lokalerna, sedan
tillkom barnavårdscentral och på femtiotalet fanns återigen behov av ett
daghem (Lillgården) som senare stängdes på åttiotalet. Byggnaden har
alltså rymt en obruten verksamhet för kvinnor och barn i över hundra år.
Som barnkrubba var det öppet främst för barn till ensamstående mödrar
ur lägre social klass som yrkesarbetade i stenstaden. De flesta barn
vistades annars hemma i kalla rum, eller drog omkring i stora skaror på
stadens gator.

Sundsvalls barnkrubba, Lillgården. Foto: Sundsvalls museum.

Jämfört med de andra byggnaderna i Sundsvalls stenstad är
barnkrubban av en mer oansenlig karaktär, den sågs tidigare av många
som ett anonymt rivningsobjekt, och var inget man lagt märke till i
stadsbilden. Den tillförde heller inte något till den stora och stolta
historien om de glansfulla åren med de rika grosshandlarna. Under
rivningshotets bila agerade flera civilpersoner för ett bevarande, med
insändare, utställningar och upprop. Genom att arbeta med byggnadens
berättelse, återgavs krubban sitt sammanhang, sin historia - och värde.
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Det ena sammanhanget har aldrig funnits utan det andra. Barnkrubban
och den berättelse den bär om välfärdssveriges framväxt är helt enkelt
en oseparabel del av Stenstadens spiror och palats. Kulturmiljöer som
barnkrubban förändrar och förändras genom att bli del av samma
berättelse, infogas i ett större narrativ. Det är viktigt att kritisera det
ensidigt traditionella bevarandet av monumentala byggnader – som
lämnar företräde för manligt kodade kulturarv. Kulturmiljövården
enligt de nationella målen bör inte inskränkas till det exklusiva, utan
även bevara och utveckla en rik vardagsmiljö!
Barnkrubban har under denna tioårsperiod gått från att klassas som
rivningsfastighet till att bli mer allmänt känd av sundsvallsborna, som
del av ett värdefullt sammanhang, och lyfts fram som en självklar del av
riksintresset Sundsvalls stenstad. Av det planerade stora bygget blev
inget av, krubban står kvar och utgör nu en del av kulturkvarteret vid
Sundsvalls teater. Barnkrubban är idag nyrenoverad och rymmer
kommunens Ung film. Detta är ett exempel på en plats som gått från
glömd och lågstatus till återupprättad historia och del av ett
sammanhang. Det är möjligt att göra omvärderingar av kulturarvet, och
se på platser och minnen ur flera aspekter än de mest uppenbara och
accepterade.

Makten att bli lyssnad till
Genom att lösa upp fler berättarhierarkier och värdeskalor inom
kulturarvsområdet öppnas möjligheter för alla röster att höras lika starkt.
Hur kan de tystade och glömda berättelserna i historien idag komma till
tals på ett respektfullt och nyanserat sätt och hur synliggöra en historia
som präglas av utsatthet och kanske även lidande eller skam, men som
samtidigt också berättar om gemenskap, skydd och omsorg?
Makten att berätta inkluderar även makten att bli lyssnad till, även
när man talar om svåra, undanskuffade, vardagliga eller skamliga delar
av historien. Vad jag som lyssnare uppfattar beror på om jag samtidigt
förmår lägga märke till det som inte sägs – att läsa tystnader (vilket också
diskuteras i kapitel 5). Genom att lyssna på berättelser från flera olika
positioner är det möjligt att göra sig medveten om sin egen
utgångspunkt. Att arbeta inkluderande med kulturarv kräver reflektion
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samt ett självkritiskt förhållningssätt kring de rester av det förflutna jag
som individ är bärare av; ett immateriellt arv av förhållningssätt,
attityder, värderingar, fördomar, erfarenheter och rädslor. Genom att
medvetandegöra utgångspunkterna för sitt eget lyssnande och därmed
minska eventuella behov av att lägga historien till rätta, skapas
förutsättningar för hela berättelser, utan idyll-, hjälte- eller offerbeskrivningar samt andra mytologiseringar eller osynliggöranden av det
förflutna. Ett ansvar museer, arkiv och hembygdsföreningar har idag är
att på olika sätt synliggöra och återupprätta de tystade och glömda
berättelserna i historieskrivningen. Genom att inkludera, ge utrymme åt
ett myller av berättelser och minnen, åt det överlappande och
motsägelsefulla, går det att ge värdighet, rättvisa och röst åt det
förflutnas alla tystnader. En vidgad historiesyn som beskriver ett
komplext förflutet utan idylliseringar, sticker effektivt hål på den bild av
folkhemssverige som idag lyfts fram som ett historiskt ideal. Detta
förflutna landskap har aldrig funnits.
I en mångfald av berättelser om det förflutna skapas narrativ som
rymmer såväl ljusa som mörka skiftningar. En historieskrivning som
förmår ta emot och härbärgera även de grymmaste berättelser som en
del av vårt arv att föra vidare.
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11 Allt som finns men inte syns
Den dolda staden och Det dolda landskapet
Malin Palmqvist och Sara Swedenmark

En plats är som ett skelett av döda och levande material. Den förändras,
långsamt. Berg slipas ner av väder och vind, vattendrag bryter nya fåror,
sjöar töms och marker läggs under vatten. Hus brinner upp och rivs ner.
Nya byggnader tar plats i deras ställe. Långsam förändring.
Men, platsen är också allt det där som hela tiden är i ständig rörelse,
den är kött och blod. Gräl som sugits upp av gräsmattor, rituella
gågatevandringar i natten och en sparktur på nylagd is som går farligt
nära färjerännan. Den är allt som hela tiden händer mellan människor
som sällan lämnar några synliga spår.
Samma plats betyder olika saker för olika människor vid olika
tidpunkter. Platserna formas av små och stora händelser av
livsavgörande eller vardaglig karaktär, nyss och för länge sedan. Platsen
är också allt som finns men inte syns. I denna text ska vi berätta mer om
projekten Den dolda staden och Det dolda landskapet, som lyfter platser
ur ett annat perspektiv.
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Idé
Vem har makten att berätta om en plats? Är det kommunen eller
regionen? Turisten på snabbvisit, den som aldrig varit där, den som
flyttat därifrån eller den som bor på platsen? Den nyinflyttade eller den
som bott där i generationer? Det finns inga givna svar. I Den dolda
staden och Det dolda landskapet samlar vi människors minnen i
alternativa guideböcker. Minnena finns också tillgängliga i bloggform
och återberättas genom fysiska vandringar. Det vi vill uppnå genom Den
dolda staden och Det dolda landskapet är kollektiva, alternativa
berättelser eller historieskrivningar bestående av många individuella
minnen från en plats. Genom att samla människors personliga minnen
från platser och göra dem lättillgängliga vill vi berätta underberättade
platser och göra det i första hand inifrån. Det är öppet för vem som helst
att lämna sitt minne och det kan handla om vad som helst. Det ska vara
personligt och kopplat till en tid och en plats.

Bakgrund
En ingång i arbetet med Den dolda staden var för mig (Malin Palmqvist)
att jag flyttat tillbaka till min hemstad Östersund och hela tiden
övermannades av minnen när jag kom till platser jag inte besökt på länge.
Därifrån var steget inte långt till tanken på alla andra människors
minnen från samma platser som låg förborgade i människors inre. Man
kan också se arbetet med de alternativa guideböckerna som något av en
motreaktion på destinationsmarknadsföring och platsen som varumärke.
Där ska några få gemensamma värdeord eller en enda gemensam
berättelse förmedla känslan av en plats. Faran med en enda berättelse tas
också upp i kapitel 8. Våra böcker innehåller många, vitt skilda röster
från flera tider. Att ge en sann och heltäckande bild av en plats är inte
möjligt. Våra minnessamlingar är mångstämmiga och ger i bland också
motstridiga bilder av samma plats, innehåller både bra, neutrala och
dåliga minnen.
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Den första insamlingen tog sin början i slutet av år 2009 7 och den första
guideboken, för Östersund, kom ut 2013, då samarbetet med Sara
Swedenmark och Förlag 404 startade. Året därpå gav vi ut en alternativ
guidebok för Sundsvall och 2015 en för Jämtland och Härjedalen.

Genomförande
Vi har nu genomfört tre minnesinsamlingar med liknande
tillvägagångssätt. Vi har hela tiden velat nå så många olika typer av
människor som möjligt i många olika åldrar för att på så sätt få in så
många vitt skilda minnen som möjligt. Vi vill nå unga, gamla, inflyttade,
utflyttade, hemvändare och de som alltid bott på platserna.
Ett sätt att nå ut har varit via lokala medier såsom lokaltidningar och
lokala radio- och tv-stationer. Vi har annonserat i, men framför allt också
samarbetat med lokaltidningar8 som uppmanat sina läsare att lämna in
minnen, samt publicerat ett urval av minnena under insamlingens gång.
Uppmaning att lämna in minnen har sänts ut via mejl till bland annat
föreningsregister och andra nätverk. Flyers med uppmaning att lämna
in minnen har också i de två senaste insamlingarna spridits på till
exempel caféer, bibliotek, affärer och andra samlingsplatser. För varje
insamling bygger vi också upp ett nätverk av människor som är
intresserade av projekten.
I takt med att minnen lämnats in till oss har vi löpande publicerat
dem på våra bloggar. Det transparenta arbetssätt vi använt oss av har
haft flera fördelar. Dels har det väckt andra människors minnen av
samma platser till liv – minnen som ibland skiljer sig diametralt från det
första inlämnade minnet. Det första mötet på postkontoret som leder till
ett livslångt äktenskap får en annan person att minnas hur hon städade
där som nybliven tvåbarnsmamma och sprang hem och ammade i
mitten av passet. Badhusparken i Östersund kan både vara en plats man

7 Insamlingen skedde i samband med Vinterfestivalen i Östersund år 2010. Minnen publicerades i bloggform och på

affischer. De första stadsvandringarna gavs under festivalen.

8 Länstidningen i Östersund och Sundsvalls tidning.
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undviker eftersom där fanns fula gubbar år 1956 eller en plats där man
överlämnar sin egenhändigt skapade bok till kungaparet i september
2013. Att lägga ut minnen på bloggen löpande hjälper oss att korrigera
eventuella felaktigheter och via kommentarsfunktionen har vi kunnat
reda ut faktauppgifter som varit svåra att reda ut på andra sätt.
Sociala medier har varit ett viktigt verktyg i vårt arbete.
Insamlingarna har varsin Facebooksida och ett gemensamt Twitterkonto.
När minnen publiceras på bloggen läggs de också ut på våra facebookoch twitterkonton. Under de år vi jobbat med minnesinsamlingarna har
det blivit allt vanligare med en typ av grupper på sociala medier där
medlemmarna har en gemensam geografisk tillhörighet. Grupperna är
ofta nostalgiskt eller historiskt inriktade men kan också användas för att
utbyta praktisk information rörande platsen. I vårt arbete har de
underlättat för att nå ut brett och även för att nå gruppen utflyttade.
Särskilt i den senaste insamlingen till Det dolda landskapet har vi haft
hjälp av den här typen av grupper.
I vår senaste insamling från Jämtland och Härjedalen har vi även
samarbetat med ett studieförbund och genomfört en turné med flera
fysiska möten ute i länet. Där har vi haft en möjlighet att samla in
berättelser från goda muntliga berättare som inte gärna skriver ner sina
minnen. Flera av våra turnéstopp skedde inte i de olika kommunernas
centralorter vilket avspeglar sig i att många av de insamlade minnena
kommer från de mindre orterna i Jämtlands län.
I Östersundsboken från 2013 ryms 108 minnen, Sundsvallsboken från
2014 innehåller 80 minnen och i Det dolda landskapet från 2015 finns 137
minnen samlade. I samtliga insamlingar har alla minneslämnare fått
varsitt exemplar av boken som tack. Sedan Östersundsboken kom ut har
vi genomfört stadsvandringar mellan olika minnesplatser i Östersund i
genomsnitt ungefär en gång i månaden. Det finns också möjlighet att
lämna in nya minnen som publiceras på bloggen och kan användas i
stadsvandringarna och eventuella nyutgåvor.
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Bredden av minnen
Det äldsta minnet i Östersundsboken kom in som ett handskrivet brev.
Med sirlig handstil berättade det om ett hus på Återvändsgränd 8 som
nu är rivet. Året var 1927:
Den 1 september började jag skolan, första klass. Det blev inte mycket
skolgång då. Vi bodde på Kyrkgatan, mitt emot Gamla kyrkan. Det
började med att sex barn i gården fick difteri, bland annat min lillebror
och syster. Två veckor skulle vi vara hemma. Så kom min lillebror
hem med scharlakansfeber. En vecka till ledigt. Första oktober skulle
huset tömmas. Vi hade fått lägenhet på Söder, en gammal ruggig kåk.
Den dagen blev jag sjuk. Satt på flyttlasset och frös. Men efter tre
veckor började jag skolan igen. Det blev en lång väg för en
förstaklassare. Men den första december fick vi flytta igen till det som
skulle bli Återvändsgränd 8.
Det var ett gammalt hus som stod mitt i gatan. Men det fina med
huset var att det fanns ingen vägglus där. Alla möblerna skulle på
avlusning. Så första veckan var vi helt utan möbler. Vi hade två bockar
som vi lade bakbordet över. Där stod vi och åt och mina syskon kunde
göra läxan. Dom fick klara sig med fotogenlampa. Elmätaren skulle
bytas. Jag minns inte adressen, namnet Återvändsgränd kom senare,
jag tror 1928 eller 1929. Det var flera gator som fick byta namn då. Till
exempel hette Rådhusgatan Repslagargatan. Det var helt omodernt,
vi fick bära vatten från granngården och slask tillbaka. Men vi hade
potatis, grönsaksland och blommor.

Minnet är speciellt eftersom det är bokens äldsta och berättar också om
hur staden ömsar skinn, Repslagargatan blir Rådhusgatan efter att
staden fått sitt pampiga Rådhus 1912.
Det finns också flera exempel på hur platsers inofficiella namn
berättas genom minnena, Lugnvik kallades exempelvis Lilla Texas. Ett
stenkast från Återvändsgränd får en ung värnpliktig sex dygn i cellen på
dåvarande A4 efter en minnesvärd natt på Frösön år 1967.
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Minnet om Repslagargatan kom i ett handskrivet brev. Foto: Malin Palmqvist.

Ett av de nyaste minnena i Östersundsboken är från sommaren 2013 när
en sjuttonårig tjej beskriver en utekväll under Yran:
Det är det finaste sommarminne jag har. När mascaran var kladdig
under ögonen och håret liknade ett fågelbo. När klockan var efter
03:00 en mycket tidig söndagmorgon och jag fortfarande stod och
nynnade på ’Jamtland, Jamtland jamt och ständut’ efter att Evert i år
igen fått mitt Jämtlandshjärta att slå några extra slag.
När jag stod och dansade och sjöng högt och falskt till låtar jag
egentligen inte kunde i en trång folkmassa med människor fulla av
kärlek framför scenen i Badhusparken. När jag vinglade bort mot
någon efterfest när portarna till festivalområdet slagits igen längs
stans vackraste gator samtidigt som solen sakta och säkert reste sig
över sjön. När jag inte brydde mig om vad klockan var eller om att en
morgondag existerade. Då jag bara fick vara 17 år och älskad av
staden.
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Minnena säger något om den bredd vi eftersträvar. Platsen är densamma
men livsvillkoren skiljer sig markant åt – från vägglus till värnplikt och
efterfest. Minnet från Storsjöyran berättar också om en erfarenhet som
förenar många av minneslämnarna i Östersund. Flera av minnena som
lämnats in utspelar sig under festivalen.
En reflektion vi gjort över likheter och olikheter i de båda
stadsinsamlingarna är att insamlingen totalt sett pågått en längre tid i
Östersund än i Sundsvall, men variationen och spridningen av minnen
från olika tider och platser blev i stort sett densamma. Men en sak som
skiljde ut Sundsvall från Östersund är hamnen och kontakten med havet.
Här är ett exempel på ett minne från hamnstaden Sundsvall skrivet av
Sven Larsson:
Sundsvalls hamn september 1956. Jag är en i besättningen på M/S
Svanesund som lägger till vid hamnkajen med last av vägsalt från den
franska kuststaden Calais. Det är liv och rörelse på kajen, tunnor med
salt vinschas i land av ett samspelt arbetslag, en traktor kör tunnorna
in i ett magasin, där utanför står några luggslitna personer som ser lite
vilsna ut.
En av dem styr stegen mot fartygets landgång och kliver snart in
på fartygsdäcket. Tullmannen som finns på fartyget för att se till att
ingen smuggling äger rum frågar om hans ärende som jag inte
uppfattar. Tullaren pekar mot relingen där jag står och mannen
kommer fram till mig, sträcker ut sin hand och säger: ’Hej, Nisse,
undrar om ni har nåt käk till övers för några som inte har det så fett?’
Jag svarar att jag ska höra hos kocken vad som kan finnas, nere i
kabyssen hittar jag honom och lägger fram önskemålet. Kocken som
sett det mesta av nöd ute i världen är inte sen att mixa ihop ett antal
matlådor som jag lämnar över till en tacksam Nisse.
En stund senare, Nisse med vänner spisar dagens rätt från
fartygsköket på hamnkajen på några tomlådor och låter sig väl smaka
som jag kan se från relingen. De vinkar upp mot mig, det är nästan
som det känns som en god gärning som kocken och jag bidragit till.
Tidigt nästa morgon stävar M/S Svanesund vidare mot ny hamn,
nya människor, nöden är universell, den finns bakom nästa hörn i
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kvarteret där vi bor. Minnet från kajen i Sundsvall 1956 lever kvar 58
år senare.

Sundsvall är också en stad som är större i förhållande till sina
grannstäder, som Hudiksvall och Härnösand. Här tar en ung tjej från
Hudik hål i öronen utan lov från föräldrarna vintern 1989, en 24-åring
från Härnösand inser att hon är lesbisk och tar bussen till Sundsvall och
RFSL:s kafé år 1995.

Det dolda landskapet
Efter arbetet med Sundsvallsboken ville vi gå vidare med ett tredje
projekt: att samla minnen från hela Jämtland och Härjedalen. Hittills
hade vårt fokus varit i första hand urbana miljöer, nu ville vi vidga
sökandet efter det osynliga till alla platser i Jämtlands län. Såväl
samhällen som skogar, större centralorter som små byar, vattendrag och
fjäll. Vi ville också ytterligare satsa på att nå dem som inte självklart
lämnar in minnen. För att det ska vara praktiskt möjligt att arbeta med
insamlingarna är vi beroende av att merparten av minneslämnarna
själva skriver ner sina minnen och lämnar in dem till oss. I första hand
via mejl, men vi har hela tiden varit noga med att lämna ut en postadress
för pappersbrev och även tagit emot minnen som berättats för oss. I det
senaste projektet har den delen ökat i omfattning.
Eftersom det var viktigt att sprida uppmaningen jämnt över hela
Jämtlands län inledde vi ett samarbete med ett studieförbund som lade
upp en mötesturné. Många av mötena hölls på de något mindre orterna
i varje kommun, vilket troligen gett oss andra minnen än om vi hade
utgått från centralorterna. I Gevåg i Ragunda kommun träffade vi Gustaf
Romulus Hillerström och hans syster Anna Stina Palm, båda oerhört
goda muntliga berättare. Här skrev vi ned minnena i efterhand och bad
dem godkänna texterna. Så var i alla fall tanken, Gustaf gick sorgligt nog
bort strax efter mötet. Det kändes särskilt värdefullt att få ta del av hans
minnen, som det om hur han tjänade ihop till konfirmationskostymen
genom att skjuta ekorrar och sälja skinnen.
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Med humor i blicken berättade Anna Stina Palm det här minnet om
klarskinn från 1948:
Klarskinn var skinn av lutfisk som man klippte i små bitar och lade i
kaffepannan eller kaffekoppen så att kaffet blev väldigt fint. Vi
förvarade skinnen i en burk på en hylla i köket. En gång hade jag en
skolkamrat hemma och bjöd på kaffe. Hon tyckte att kaffet var väldigt
gott och jag tog ner burken med klarskinn från hyllan för att visa
henne:
– Jag har haft i det här och därför blir det så gott kaffe.
– Åh herregud, sa hon, det är ju kråkklor!
Det var nämligen skottpengar på kråkor, en krona, och skator, 50
öre. Benen klipptes av och samlades i en burk av mina bröder – på
samma hylla som klarskinnet.

Vi har också besökt Folkuniversitetets Korta vägen, en arbetsmarknadsutbildning som riktar sig till akademiker med utländsk bakgrund, vilket
har resulterat i några väldigt fina minnen. I ett minne berättar M. Esam
Taha om sitt första möte med halkan utanför bussen på asylboendet i
Grytan och hur platsen förändras för honom – ett minne som vi har
översatt till svenska från arabiska och som här är förkortat:
Klockan var omkring nio på morgonen när bussen stannade. Vi kom
från Broby söder om Malmö och hade rest i femton timmar. Vi hade
kommit till en plats med flera röda hus täckta med snö där en samling
människor verkade vänta på vår ankomst.
Ja, det kändes som det var den sista stationen på dödens resa. Vad är
det här för ställe? Var är jag?
Chocken blev ännu större när dörren till bussen öppnades och jag
satte foten utanför. Jag halkade på den frysta vägbanan, det var
bitande kallt och vinden stormade.
…
Under våren började marken bära en ny grön dräkt som broderades
med blommor i de vackraste färger. Då förändras nästan allt från en
is-stad till ett paradis. Då kunde man promenera i skogen, söka efter
bär och se rådjur och kaniner. I Östersund hände spännande saker.
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Staden som var lugn för en månad sedan hade nu bullriga gator fyllda
med människor och det fanns vackra stränder vid sjön. Staden hade
blivit en destination för turister från hela Sverige.

Vi har i det senaste projektet tydligare riktat oss till flera gymnasieskolor
vilket resulterat i ett större åldersspann hos minneslämnarna. Ofta ger
de minnena en helt annan och mer positiv bild av hur det är att vara ung
och bo i Jämtland och Härjedalen än den gängse bilden av unga
som ”flyr” landsbygden. Ett exempel på det är det här minnet från Lit
sommaren 2014:
Sommaren 2014 var en sommar som kommer att gå till
historieböckerna som den varmaste sommaren på år och dar. Det var
den sommaren som jag och alla mina vänner utnyttjade varje vaken
minut till att njuta, njuta av värme och gemenskap. Vi bestämde oss
för att tälta, det var en perfekt helg för tältning. Inga föräldrar hemma,
värme, kött i mängder och underbart umgänge. Vi packade på oss
sovsäckar och mat, satte på oss sköna myskläder och åkte iväg på
moppen mot Blåberget. Efter den korta moppeturen var vi framme
och vi började grilla. Vädret var så fint och vattnet var så varmt att vi
kunde sitta ute i älven och bada. Inte förrän det var skugga över
vattnet klev vi upp. Kvällen flöt på och vi skojade runt och lekte lekar.
Tälten vet jag inte riktigt när dom åkte upp men helt plötsligt stod det
i alla fall fyra stycken tremannatält där. Vi satte oss allihopa runt elden
och grillade marshmallows, vi pratade om allt och ingenting och
skrattade som aldrig förr. Då kände jag verkligen att jag älskar stället
jag bor på. Jag älskar Lit och samhörigheten vi har och att vi kan
umgås med alla, oavsett ålder.

Insamlingen till Det dolda landskapet har resulterat i en guidebok med
137 minnen från Stekenjokk i norr till Överberg i söder. Det är intressant
att notera att de flesta minnena inte kommer från de större orterna utan
ofta från små orter, skogar och fjäll. Det ger perspektiv på uttryck som ”i
händelsernas centrum”. Tågstationen i Järpen är för Joakim Rindå en
livsviktig plats vintern 1994:
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Runtomkring oss knarrar snön från medresenärers snabba fötter.
Effektiva hälsningar på perrongen, en klapp på ryggen, en kort kram.
Moln av rök från andedräkter, sällan blir det kyligare än så här.
Konduktören visslar och dörrarna stängs. Med ett fyrverkeri av blå
blixtar från elledningen försvinner tåget vidare västerut. Vi står kvar.
Det är knepet varje gång. Snart är vi ensamma. Mina händer letar sig
vant in under hans silverfärgade jacka. Stora pälsklädda öronlappar
omsluter oss båda. Ett gemensamt rum skyddade från världen. Ingen
kompis, ingen kompis kompis eller kompis mamma får se oss. Ingen
av hans klasskamrater på skidgymnasiet eller lärare där. Vi är
försiktiga men tar också ansvar för värmen som måste ut. För det är
här det börjar. I oss och omkring oss. Dagen efter ska vi vara borta,
men en liten tinad fläck avslöja platsen. Och ingen ska veta, men alla
ska känna. Tjällossningen 1994, som började med oss.

I ett kök i Högvålen sitter Joe Hills syster med hans aska framför sig, i
samma by ringer en rödhårig kvinna ett samtal till Berlin – det sägs att
det är Jane Horney. I Tandsbyn råkar några barn sätta eld på ett hus
kallat Evigheten, i Bredbyn lyfter en ambulanshelikopter med ett
krampande barn, i Gevåg traderas ett minne av när Döda fallet kom till
och i Stora Stensjön pågår renskiljningen den sista sommaren innan
platsen läggs under djupt vatten. De platser som vanligtvis kallas
periferi blir här i stället händelsernas centrum.

Vägval
Den dolda staden och Det dolda landskapet skulle kunna vara en mängd
olika saker. För oss är det ett sätt att bedriva journalistik. De här
platserna är underberättade och blir berättade i allt lägre grad i takt med
att mediers lokalredaktioner lägger ner. Det vanliga och vardagliga,
bredden av allt som händer förtjänar att berättas likväl som det
dramatiska och ovanliga. Att enbart berätta det dramatiska ger en
snedvriden bild av hur livet verkligen ser ut.
Några vitt skilda jämförelser: I Marie Ulvängs doktorsavhandling i
ekonomisk historia Klädekonomi och klädkultur: Böndernas kläder i
Härjedalen under 1800-talet (2012) belyser hon hur böndernas faktiska
klädinnehav i Lillhärdal såg ut genom att bland annat gå igenom
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bouppteckningar. I museisamlingarna finns till exempel många
livstycken av kattun, tryckta bomullstyger, men i bouppteckningarna är
de väldigt ovanliga. Vardagliga minnen kan tyckas vara obetydliga
detaljer men ofta är det just de som skapar stor igenkänning, vilket vi
märker under stadsvandringarna. De obligatoriska öppna jackorna i
vinterkylan under 90-talets tonårsvandringar längs gågatan i Östersund
eller plockgodiset för fem öre på Blå kiosken i Sundsvall. Det är som på
Mus-Olles museum i Ytterån: tändsticksaskar som verkar värdelösa för
samtiden är de verkliga madeleinekakorna.
En annan jämförelse: Sommaren 2010 började fotografen Brandon
Stanton porträttera människor i bloggen ”Humans of New York” som
också gör utflykter till flyktingkrisens Europa, afrikanska länder och
Mellanöstern. Genom bilder och relativt korta texter som ofta fokuserar
på det vardagliga – som i sin tur kan rymma stor dramatik – breddar han
bilden av de platser han besöker genom personliga historier. Ett för oss
mer närliggande exempel är facebookgruppen Glesbygdsgirls som i
skrivande stund samlar närmare 7000 medlemmar som delar med sig av
sina bilder av och tankar kring livet i glesbygden ur ett inifrånperspektiv.
Vi agerar redaktörer för minneslämnarna och korrigerar minnena
språkligt men är måna om att det är minneslämnarnas egna röster som
hörs. Mångfalden av språklig variation är viktigare än att språket är
grammatiskt perfekt. Vi vill att många röster ska höras från många
platser. Dialektala ord berättar något annat än motsvarande ord på
svenska. ”Bjellkua” har inte samma klang som ”bjällerkon”. Det går
också bra att lämna in minnen anonymt vilket gör att fler vågar lämna in
känsliga minnen.
Det vi hanterar är människors minnen. De är subjektiva och vi kan
aldrig veta om de är sanna. Minnesforskning visar också att människors
minnen kan förändras över tid.9 Det vi gör är att vi bedömer rimligheten
i om det som minnet beskriver kan ha inträffat där och då.
Människors minnen finns samlade på många ställen; i arkiv, årsböcker,
privata dagböcker, på sociala medier, i dagstidningar. Vår vilja är att

9 Filosofiska rummet: Minnets funktion, Sveriges radio, 2011-10-30 (minnesforskaren Mikael
Johansson vid Lunds universitet) http://sverigesradio.se/sida/sok.aspx?q=minnena%20ljuger
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minnena ska vara lätta att ta del av. Vi ber våra minneslämnare att skriva
ganska korta minnen. De presentationsformer vi valt är alla
lättillgängliga: Guideboken i behändigt format, stadsvandringar och
bloggposter som är delningsbara via sociala medier. Det är också viktigt
för oss att formen är tilltalande. I arbetet med guideböckerna har vi
samarbetat med formgivaren Viktor Grut som varit viktig för den
grafiska utformningen och upplägget. I böckerna blandar vi äldre bilder
från platserna med nytagna bilder. Genom att göra minnena
formmässigt tilltalande och lättillgängliga hoppas vi att en bredare bild
av en plats, dess villkor och historia når ut till fler. Eftersom vi strävar
efter att nå så många olika typer av människor som möjligt använder vi
oss också av många olika spridningsvägar där samarbete med
lokaltidningar troligen träffar en äldre generation och sociala medier
troligen en yngre generation, men också dem som flyttat från platserna
och har speciellt intresse för dem. Vi har även använt oss av tryckt
material som spridits via fysiska anslagstavlor och platser där
människor möts samt av mejlupprop. Under insamlingen till Det dolda
landskapet har vi även gjort riktade insamlingar för Gamla Tingshuset i
Östersund och Föreningshuset i Hackås, där det sistnämnda är en plats
som inte längre finns kvar efter branden sommaren 2015.

Slutord
Det vi vill uppnå är en bred kollektiv och alternativ beskrivning av
underberättade platser via människors minnen. Även om respektive bok
utgör en målgång i respektive projekt möjliggör bloggarna och de
fysiska guidningarna ständiga fortsättningar på berättelserna om
platserna. Människors egna minnen från de beskrivna platserna blir
aktiva när de läser andras texter i böckerna. Vi uppmanar dem som
berättar om nya minnen de får när de läst böckerna att lämna in dem till
oss för publicering på respektive blogg. På så vis kan vi hålla
insamlingen och beskrivningen av de olika platserna levande.
Förutom att människor har möjlighet att dela sina minnen i böcker
och på bloggar är det även ett tidsdokument som vi arbetar med. Den
stora spridningen i tid på inlämnade minnen gör att vi ser texterna som
en del av att bevara och berika platsernas historieskrivning. Det är också
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en möjlighet för dem som vill skriva och dokumentera en plats de har en
relation till att få utrymme och uppmärksamhet för sina behov. Många
minneslämnare har vana av att skriva och beskriva, men det finns också
flera exempel på minnen i alla olika projekt där minneslämnaren tidigare
inte har vana av att uttrycka sig. Det kan bero på en ovana att skriva,
men också på att de inte upplevt att det funnits intresse för den plats
eller de historier som de skriver om. Därför tror vi att vi i några fall har
öppnat en ny dörr och vår förhoppning är att de nyöppnade dörrarna
ska ge fler berättelser om andra platser också i framtiden.
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12 Nolavonda ‒ historiesamlarna
Cia Andersson

Från planeten Nolavonda har de kommit för att underforska på
människan, det mystiska folket på den blå planeten. Nolavondas
livkartläggare vill se hur människor lever, särskilt hur barnen har det.
På Nolavonda finns inga barn ‒ man föds vuxen. I sitt stora
rymdskepp har de samlat ihop lite av varje. Genom sin samlare
kopierar de helt enkelt bitar av verkligheten och staplar dem på
skeppet. Med krympningsmojängen kan de få med sig extra mycket.
För Nolavondierna har tiden ingen betydelse, de rör sig fritt genom
historien.

Utställningsaffisch. Foto:Jan Dufva
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Nolavondiernas livkartläggare är som tidiga etnologer, de som åkte runt
i byarna och samlade in material till museer. Skillnaden är att
nolavondierna kopierar hela, eller snarare delar av, miljöer.
Stuginteriörer, stränder, handelsbodar eller annat som fångar deras
intresse. Detta staplar de i containrar på sitt rymdskepp. Örnsköldsviks
museum och konsthalls basutställning Nolavonda – historiesamlarna är
en seriös lek med historia. Den här texten handlar om att berätta en
traditionell historia på ett alternativt sätt.

Vad ska vi berätta?
Processen att bygga en basutställning startade 2013. Örnsköldsviks
museum och konsthall har inte haft någon basutställning sedan 2008 då
hela huset invaderades för att göra plats för den stora Star Warsutställningen. Delar av de gamla utställningarna hade då stått sedan
museet grundades 1979. Örnsköldsviks museum och konsthall är ett
kommunalt museum med uppdrag att både vara konsthall och berätta
om kommunens historia, från istiden fram till idag, samt att diskutera
samhällsfrågor.
Det första som behövde reda ut var vilken del av kommunens 10 000åriga historia vi, på Örnsköldsviks museum och konsthall var mest
angelägna om att berätta. Vi hade ett rum på 92 m² till förfogande. I det
ryms inte hela Örnsköldsviks kommuns historia. Berättelsen behöver
vara relevant och angelägen. Den ska reflektera nutiden och hjälpa oss
att förstå vårt samhälle.
Hela arbetslaget skulle inte vara med och producera utställningen,
men däremot var det viktigt att vi var överens om vad vi skulle berätta.
Vi samlades till en dags spånande med en opartisk processledare som
stöd. Under timmarna tillsammans utkristalliserades behoven. Det var
en klassisk historia, som vi än en gång var nödd att berätta: Övergången
från bondesamhälle till industrisamhälle. Denna epok är grundläggande
för förståelsen av varför vårt samhälle ser ut som det gör idag. Den
tekniska utveckling vi haft står stadigt i naturen. Det är i naturen allting
börjar och härifrån har det utvecklats. Att förstå bondesamhället,
urbanisering och industrialisering ger svar på mycket om vår kultur. Det
här är en epok som saknar stenålderns och medeltidens exotiska
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stjärnstatus, men som på intet vis saknar spänning och mystik. Emil i
Lönneberga och Madicken är som vilka andra fantasykaraktärer som
helst för dagens barn. Den här epoken finns också väl representerad ute
i landskapet. Det finns gott om hembygdsgårdar och vi har också
bevarade industrimiljöer. Detta ger oss en möjlighet att genom
utställningen inspirera till vidare besök.

Om barn, för barn
Barnen är för de flesta museer en huvudmålgrupp. I många
måldokument finns någonstans en formulering om barnens betydelse.
Detta trots att historieintresset i regel brukar stiga i takt med åldern. De
största kulturkonsumenterna är kvinnor i övre medelåldern. Men det är
barnen vi ska fokusera på. Hos dem vill vi tidigt grunda ett intresse för
konst och historia. Vi vill väcka deras uppmärksamhet och få dem att
nyfiket fundera på människans olika livsvillkor, förstå att intelligensen
och behoven hos människan är densamma oavsett tid eller plats på
jorden, det som skiljer är levnadsvillkor och typ av kunskap. Vi vill få
dem att se hur historian påverkar oss idag och hur vi kan lära av det som
varit. Vi vill att barnen ska vara upplysta och allmänbildade. I
undersökningar ser vi att allmänheten i regel tycker det är viktigare att
barnen konsumerar historia och konst än vuxna. En egentligen märklig
inställning med tanke på att det aldrig är försent att bredda sin bildning
och odla ett intresse.
Örnsköldsviks museum och konsthalls basutställning Nolavonda ‒
historiesamlarna vänder sig till barn och handlar om barn. Målgruppen
är barn från 6 till 12 år. Visionen är att de ska känna sig välkomna på
museet, vi vill erbjuda en tillåtande och rolig miljö som de vill
återkomma till. Att berätta en historia för barn är på ett sätt väldigt
tacksamt: Berätta något spännande och de kommer att lyssna, var tråkig
och de kommer att gå och göra något annat.
I det här projektet har det varit viktigt för oss att ha barnet – inte
barnen – i fokus. Likt barnkonventionen vill vi inte slå ihop alla barn och
inbilla oss att de alla har samma behov. Självklart inte! Vi är alla
individer med olika intressen och olika sätta att ta in information. I
utställningen måste det finnas plats för olikhet. Den som får sina insikter
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och filosofiska funderingar genom att ständigt vara i rörelse måste få
vara i rörelse. Den som gillar att klura på lösningar, måste få klura. Den
som vill fördjupa sig i fakta måste få fördjupa sig och den som behöver
lugn och ro ska också finna det. Allt detta i ett och samma rum!
Dessutom betyder fokus på barnet att vi inte har haft skolan i åtanke. Vi
vänder oss till barnet och deras vuxna. En konstellation som vi ofta ser
på museer och som vi tycker vi ska värna är barnbarn och mor- eller
farföräldrar. Museerna har möjlighet att skapa en plattform där man kan
mötas och ha trevligt tillsammans, över generationsgränserna. Att
skolklasser nu har visat intresse för utställningen är en bonus.
Innan vi bestämde precis vad vi skulle berätta om, i denna epok,
vände vi oss till barnen själva. Ungefär 100 barn i Örnsköldsviks
kommun deltog i samtal om historia och vad de var nyfikna på att veta
mer om. Samtalen skedde på skolan, klassvis, och i mindre grupper.
Barnen som deltog i samtalen kom från Sörlidenskolan, som ligger i
centrala Örnsköldsvik och Norrflärkeskolan, som ligger på landsbygden.
Vi pratade också med barnen som brukar komma på museets
skaparverkstad och som är rutinerade museibesökare. För att inte styra
barnen var frågan till dem löst formulerad. Vi ville veta vad de hade för
intresseområden kring ortens historia, vad de ville veta mer om och
gärna skulle se i en utställning. Materialet vi fick ihop är värdefull för
museet, inte bara för utställningen utan överlag. Att som museum jobba
med referensgrupper är ett sätt att ge besökaren inflytande över
verksamheten. Självklart är det också förpliktigande. Vi måste vara
beredda att lyssna på svaren och ta konsekvenserna av det. Vi har också
haft samtal med barnen efter utställningens öppnande för att fånga upp
deras åsikter om resultatet. Vi ser inte utställningen som statiskt utan
något som hela tiden kan utvecklas. Containersystemet gör det lätt att
byta ut en miljö om vi så önskar.

Vems historia berättar vi?
En annan aspekt som var viktig att ta hänsyn till, innan vi skrev manuset
till utställningen, var vems historia vi berättar. Som tjänstemän på ett
museum bär vi ett stort ansvar för kommunens samlade historia. Det är
vi som avgör vad som berättas och på så sätt blir den officiella sanningen.
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Vi kan omöjligt berätta allt. Men vi måste vara medvetna om att vi väljer
och väljer bort. Så länge vi vet att det inte är helheten som kommer fram,
så länge vi känner våra val, har vi en möjliget att komma närmare
rättvisan och mångfalden.
Det vi nu ville göra var en utställning som hade kunnat heta:
Örnsköldsvik ‒ från bondesamhälle till industrisamhälle. Men det
kändes ärligt talat lite trist. Den utställningen har vi sett så många gånger
redan. I den får vi möta den tekniska förändringen och männen som
grundade industrierna. Framgångssagor blandade med industriarbetarens fattigdom och bondens kamp. Den historien är visserligen
sann men den berättar inte allt. Ingen utställning kan fånga helheten.
Här var det barnens tur att stå i fokus i det historiska förloppet.
I den här berättelsen ville vi också ha med några av Sveriges
nationella miniroteter. Men inte på undantag. Inte i en egen del som
lyfter och belyser minoriteter, utan som en självklar del i berättelsen på
samma sätt som nationella minoriteter var, och är, en självklar del av
samhället.

Utställningen
Vi valde att bygga miljöer som representerade olika skeenden under en
100-årig tidsperiod. Dessa behövde vi presentera bredvid varandra i ett
rum. Men vi ville att miljöerna skulle finnas bredvid varandra av en
anledning. Det ska finnas ett sammanhang, något som binder ihop
miljöerna ‒ en ramberättelse. Många utställningar låter museet i sig själv
‒ utställningsrummet ‒ vara ramen. Besökare köper lätt detta eftersom
vi vet vad vi kommit in i för sammanhang. Vi vet att i en utställning kan
vi ta ett kliv på 100 år och 100 km utan problem. Vi har lärt oss formen.
Men vi ville mer.
Till ram skapade vi planeten Nolavonda. Nolavonda och
nolavondierna är den grundberättelse som vi har bäddat in våra
historiska miljöer och berättelser i. Denna ramberättelse har också fått ett
eget formspråk, för att binda ihop helheten och förtydliga skillnaden
mellan ram och enskilda historier. Vi ville också att formen ska hjälpa
besökaren att förstå att det inte är vanliga museiutställningsregler som
gäller. Vi valde att jobba med steampunk. Det är en trendig form med
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hög igenkänning och flört mot industrialiseringen. Varje miljö handlar
om ett barn. Det har funnits ett barn som fångat nolavondiernas intresse
och som är orsaken till att de har kopierat just den här miljön. Det här
barnet har följt med sin miljö. Inte i fysisk form utan mer som ett avtryck.
Genom att de till exempel kommer ut i en tavla på väggen eller tittar in
genom ett fönster. Rent tekniskt handlar det om skärmar, projektioner
och i ett fall bara ljud.
Vi har valt att jobba med fiktiva karaktärer. Vi har med andra ord inte
gestaltat historiska personer. Barnens historia, karaktärer och liv, bygger
däremot på fakta. Den fiktiva karaktären ger oss en ökad frihet. Det finns
ingen risk att vi trampar på någon familjs ömma tår och vi har möjlighet
att forma barnens liv efter de berättelser som vi ser ett behov av.

I stugan från 1820-talet finns Elin. Hon är 7 år och har flyttat hemifrån för att utbilda sig till
linneväverska. Foto: Göran Omnell

De riktiga barnen – skådespelarna ‒ ingår i museets egen teatergrupp.
De är filmade mot green screen och sedan placerade i kistbrev,
kungaporträtt och annat lämpligt. Ett av barnen rör sig fritt i
utställningen. Hon heter Theresia och tillhör resandefolket. Hon har
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ingen egen miljö utan kan gå till de andra barnen och berättar också lite
för besökarna om skeppet. Det var ett aktivt val, men det var med viss
tveksamhet vi gav Theresia denna särställning. Utställningen pekar
onekligen på resandefolkets särställning i det svenska samhället. Det kan
till synes vara klumpigt eftersom vi säger att vi vill att nationella
minoriteter ska vara en självklar del i utställningen. Men sanningen är
trots allt den att resandefolket har haft, och har, en utsatt position. De
har inte fått stanna länge på samma plats, barnen har nekats rätt till skola
och de vuxna har inte haft skydd av landets lagar. Theresia saknar en
fast plats i utställningen på samma sätt som hon förnekades en fast plats
i Sverige. Hennes familj har rört sig mellan stad och landsbygd och
vidare till nästa stad. I utställningen fortsätter hon med detta, men med
förändringen att hon faktiskt också rör sig i tiden.
Tre av utställningens karaktärer tillhör en nationell minoritet.
Resande, sverigefinnar och samer har länge varit en självklar del av
kommunens befolkning. Mark, vars familj driver en handelsbod, är från
Österbotten. Det finns i stadens historia många Österbottniska familjer.
Vår samiska pojke, Lars-Anders, är fiskesame. Han togs fram i dialog
med Örnsköldsviks samiska förening, Orrestaare saemien sibri.

Julmarknad på museet och Mark i handelsboden finns närvarande på riktigt
och säljer kalendrar. Foto: Göran Omnell.
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Utställningen är 100 procent ”hands on”. Besökaren får leka med allt.
Detta var för oss grundläggande. Man kan inte bygga en utställning för
barn och sedan säga ”rör ej!”. Rent praktiskt betydde detta att vi behövde
skaffa en väldig massa rekvisita och kunde inte använda några föremål
ur museets samlingar. Det krävdes många loppis- och auktionsturer,
besök på folks logar, annonseringar på facebook och i tidningar innan vi
hade samlat in allt material som behövdes.
Inne i skeppet finns det inga texter, förutom de som är skrivna på
nolavondiska, däremot finns det flera surfplattor. Två av dessa är rena
informationsplattor. Vid dem kan man slå sig ner och läsa om de olika
miljöerna och en massa annat: skola, fritid, stadsbildning, hantverk och
så vidare. Här finns verkligen möjlighet till fördjupning i ämnet.
För de kluriga är varje container utrustad med en liten surfplatta. På
den finns bilder som är relaterade till miljön och ett kodlås. Siffrorna till
låset är med nolavondiska siffror, men det är lätt att lista ut vad som är
1, 2, 3 och så vidare. Den besökare som lyckas lista ut vad det är för årtal
på miljön och knappar in det årtalet på kodlåset får veta några av
nolavondiernas bokstäver. Om man skriver ner bokstäverna och löser
alla rum kan man lista ut vad nolavondierna har skrivit ovanför
containrarna. Runt om i rummet finns QR-koder placerade för dem som
hellre läser i sin egen telefon. Allt som finns på informationsplattorna
finns inte som QR och allt som finns på QR finns inte i plattorna.
I kontrollrummet har Nolavondierna samlat in kärnan till all
mänsklig aktivitet – naturen. Här finns filmer från olika platser runt om
i kommunen. Flera filmer är gjorda under ett helt år så besökaren får se
platsen förändras efter årstiden. Detta rum är runt och ljudisolerat:
Ljudisolerat för att det ska bli tyst och lugnt, och runt för att du ska
omges av filmen. Filmerna är gjorda med fyra kameror och platserna
filmade i 360°.
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I Nolavondas kontrollrum går det att resa ut i Nolaskogs (Örnsköldsviks kommuns) natur.
Foto: Jan Dufva.

Det här rummet ger både en möjlighet att resa i fantasin ut i rymden och
skapar en plats för lugn och eftertanke. När en film startat går den inte
att stoppa. Så har vi gjort för att slippa ett stressat bytande från film till
film. Att omslutas av de tysta årstidsväxlingarna upplevs också av
många som meditativt.
Utställningen vänder sig till barn och handlar om barn. Vi har valt att
berätta denna historia, från bondesamhälle till industrialism, med barnet
i fokus. De ”viktiga” vuxna, männen med makt, finns inte med. Istället
har vi Elin 7 år som har flyttat hemifrån för att lära sig att bli en riktigt
bra linneväverska, bondflickan Maria vars syster är aktiv i rörelsen kring
kvinnlig rösträtt, Nils 12 år som jobbar på sågen i Domsjö och så vidare.
Detta är fiktiva karaktärer som står på en bas av fakta. Det här är viktigt!
Många av våra kritiker har svårt att förstå att något som är lekfullt,
tillåtande och har ett inslag av science fiction ändå kan bygga på fakta.
Miljöerna och karaktärerna är baserade på verkliga platser och öden. Allt
är inte uppenbart för besökaren. Det står inte i utställningen att
interiören till Elins stuga från 1820-talet bygger på Gammelgården i
Myckelensjö men att vi tänker oss att den ligger i Nätra överbygd och är
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en sörkörargård. Det finns ingen text som talar om vem Elin är utan hon
får själv berätta och i hennes korta repliker ryms det mycket om hur livet
var för henne.
Inom filmen och teatern jobbar man med rollanalys. För att
skådespelaren ska kunna ge en fylligare gestaltning av karaktären går
man noga igenom vem den här personen är. Mycket kommer publiken
aldrig att få reda på men det ger personen en större tyngd och
trovärdighet. Detta har vi tagit fasta på både då det gäller miljö och
karaktär. Den grund vi byggt varje miljö och person på är omsorgsfullt
skapad med djup förankring i historien och basen är betydligt större än
det vi visar. Vi vet mer än vi har berättat. Det ger oss en stabilitet och
trygghet i det vi valt att berätta och vi har också bäddat för
sidoberättelser.

Effekt
Vår basutställning är hatad och älskad. Vilket kanske är helt perfekt. En
del tycker det är trams. De saknar museets originalföremål med
proveniens och det traditionella sättet att berätta på. Det är för en hel del
svårt att se att detta är en seriös historia. Ramberättelse med science
fiction-drag skrämmer bort dem. Att istället för att läsa en skylt, vara
tvungen att lyssna till ett barn för att förstå sammanhanget kan vara
riktigt krävande. Men många förstår också vad vi är ute efter, förstår att
för att locka barn till att nyfiket utforska vår historia räcker inte alltid
text och föremål. En kompromiss för att underlätta för våra vuxna
besökare är en katalog som kallas för Vuxenhjälpen. I den förklaras de
olika vägarna och klurigheterna i utställningen. Här går det också att
läsa en text om de olika miljöerna och karaktärerna. Detta är en
kompromiss som fungerar bra. Det blir ett stöd att hålla sig i, en hjälp till
att förstå och en sammanfattande text att läsa utan att kompromissa med
utställningens form.
Målgruppen ‒ barn 6 till 12 år ‒ tycker om den. Vi har fått den effekt
vi var ute efter: glädje, nyfikenhet och en önskan om att komma tillbaka.
Barnen hittar till museet. De som varit där privat föreslår för skolklassen
ett besök och de som har varit med klassen kommer dragandes med
syskon och vuxna. Vi anser att vi har lyckats.
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