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Förord 

Mitt intresse för kvinnors berättelser i skogsarbete kommer från att min mormor arbetat i skogen 

stora delar av sitt liv, först som säsongsanställd skogsplanterare mitten på 1950-talet, som damm-

röjare vid början på 1960-talet och sedan som egenföretagare från 1980-talet fram tills pension. Det 

ansågs som ovanligt att vara kvinnlig egenföretagare i skogsarbetet när hon startade företaget och 

hennes arbete har blivit ifrågasatt och misstrott. Intresset för kvinnor i skogsarbete ledde mig direkt 

till Skogsmuseet i Lyckseles hemsida där jag såg den pågående forskningsstudien Skogsbrukets 

glömda hjältar – kvinnors skogsarbete under industrialismen. Skogsmuseet i Lycksele, Sveriges 

Lantbruksuniversitet och skogssällskapet är medvetna om att kvinnors berättelser behöver lyftas 

fram. I projektet intervjuas kvinnor som arbetat i skogen innan 1960 för att bredda synen på 

skogsarbete. Jag tog kontakt med Skogsmuseet och frågade om min c-uppsats kunde bidra med 

något till museets pågående arbete med projektet. Museet efterfrågade en utställningssynopsis för 

att få förslag på hur den dagsaktuella utställningen skulle kunna utvecklas utifrån det material som 

samlas in från studien Skogsbrukets glömda hjältar – kvinnors skogsarbete under industrialismen. 

Det har varit en givande och utvecklande c-uppsats att skriva. Dessutom har det varit spännande att 

skriva en hybrid-uppsats som innehåller en utställningssynopsis. Utställningssynopsisen är bara 

början på en möjlig förändring av utställningen Huggarepoken. Jag hade gärna deltagit i ett fortsatt 

arbete med att genomföra fysiska förändringar.  

Något att ha i åtanke när uppsatsen läses är att min analys av utställningen inte tar upp det 

som redan är bra. För att en förändring ska bli möjlig har jag koncentrerat mig på områden som 

behöver utvecklas. Jag är övertygad om att kvinnornas plats i utställningen låg i framkant när 

utställningen producerades, men idag med nya perspektiv och ny forskning är den i behov av 

utveckling. Uppsatsen visar att det är möjligt att använda sig av genusperspektiv i basutställningar 

utan att bygga om hela utställningen från grunden. Steg för steg kan en utställning förändras och bli 

mer jämställd och genusmedveten i utformningen. Den här uppsatsen kan tyvärr inte gå in på hela 

utställningen och i större omfattning, men min ambition är att ge handfasta råd och idéer som kan 

utvecklas av Skogsmuseets ledning och personal. Jag vill tacka min handledare Torkel Molin som 

väglett mig genom c-uppsatsen. Jag vill tacka Skogsmuseets VD Björn Åström och vice VD Iréne 

Gustavsson för att jag fick uppdraget att utföra en utställningssynopsis till utställningen 

Huggarepoken, och för den hjälp jag fått på vägen. Kommunikationen med Skogsmuseet har varit 

fantastisk. Vidare vill jag tacka professor Lars Östlund från Sveriges Lantbruksuniversitet och 

skogshistorikern Anna-Maria Rautio från Skogsmuseet för att jag fått ta del av ett projekt som ännu 

inte är färdigt. Jag vill även tacka Alexander Öbom från Skogsmuseet som gett utförliga svar om 

vilket material som hittills kommit in till projektet Skogsbrukets glömda hjältar – kvinnors 



skogsarbete under industrialismen. 

Uppsatsen har genomförts med bidrag från Skogssällskapets forskningsfond inom ramen för 

forskningsprojektet Skogsbrukets glömda hjältar – kvinnors skogsarbete under industrialismen. 

Jag är mycket tacksam. 

Umeå den 31 mars 2017

Marica Lagerström
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Inledning

Uppsatsen handlar om hur kvinnor som arbetat i skogen representeras på Skogsmuseet i Lycksele. 

Tolkningar av kvinnlighet och manlighet ifrågasätts inte alltid eftersom gränserna mellan 

föreställningarna av könen många gånger uppfattas som naturliga och självklara. Det kan resultera i 

att det inte reflekteras över hur kvinnor och män representeras. I museer blir konsekvensen 

stereotyper som inte visar hur nyanserad historien har varit. Eftersom museer aktivt skapar kulturarv

och även föreställningar om kvinnligt och manligt i historien, är det viktigt att vara medveten om 

innehållet som väljs ut på museer och i deras utställningar.1 Tolkningar om kvinnlighet och 

manlighet har förmedlats, återskapats och representerats i många museers verksamhet.2 Berättelser 

om kvinnor kan därför ha marginaliserats i den museala beskrivningen av historien. Att kvinnor kan

ha marginaliseras i historiebeskrivning blir synligt även i skogshistorien. Kvinnor har arbetat i 

skogen men det har inte talats om det i samma utsträckning som om männens arbete. Kvinnors 

arbete har dessutom förminskats till mindre viktiga arbetsuppgifter eller talats om med betoning på 

att det var och är flest män som arbetade i skogen. Det finns dock berättelser om kvinnliga 

skogsarbetare som före andra världskriget ansågs vara män och behandlades som män, vilket har 

medfört att kvinnor som arbetat som skogsarbetare i många fall blivit osynliga i forskningen om 

skogsarbetare.3 

Skogsmuseet i Lycksele, Sveriges Lantbruksuniversitet och Skogssällskapet är medvetna om

att kvinnor behöver lyftas fram i historieskrivningen. Projektet Skogsbrukets glömda hjältar – 

kvinnors skogsarbete under industrialismen är ett samarbete mellan Skogsmuseet i Lycksele, 

Sveriges Lantbruksuniversitet och Skogssällskapet. I projektet samlas kvinnors berättelser in via 

intervjuer för att lyfta fram kvinnorna och deras betydelse i skogsarbetet. I skogsarbetarkojor fanns 

ett viktigt arbete som kocka som ofta utfördes av unga ogifta kvinnor. Organisering, matlagning och

hygien i arbetarkojorna var de främsta ansvarsområdena. Kvinnor arbetade även som huggare, 

körare eller skogsarbetare med arbetsuppgifter som kolvedshuggning, plantering och barkning – 

arbetsuppgifter som inte är väldokumenterade sedan tidigare. Studien utförs för att synliggöra 

kvinnornas del i skogsarbetet och har fått stöd från Skogssällskapet.4 Projektet har bland annat blivit

uppmärksammat i VK den 4 februari, Kvinnorna i skogsbruket lyfts fram vilket troligen kommer att 

resultera i att fler kvinnor kontaktar museet för att berätta sina historier. Sveriges 

1 Wera Grahn, Genuskonstruktioner och museer – handbok för genusintegrering (Uppsala 2007), 5.
2 Graziella Belloni, ”Att arbeta könskritiskt på museet – exempel från verksamhet riktad till barn”, i Det bekönade 

museet – genusperspektiv i museologi och museiverksamhet (Uppsala 2005), 153. 
3 Maria Vallström, Skogens moderna rum – Skogsarbetets boende i Jämtlands län under 1900-talets första hälft 

(Östersund 2010), 43.
4 Skogsmuseet i Lyckseles hemsida, ”forskning”, http://skogsmuseet.se/forskning, hämtad 31-03-17.
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Lantbruksuniversitet kommer att utföra en forskningsstudie utifrån de intervjuer som samlas in 

under hela 2017 och Skogsmuseet kommer att publicera en populärhistorik bok med de berättelser 

som kommer in i samband med projektet.5 Skogsmuseet är intresserat av att utveckla den nuvarande

utställningen Huggarepoken utifrån det material som kommer in från projektet. Jag kommer i 

uppsatsen ge förslag och idéer till hur Skogsmuseet skulle kunna utveckla utställningen 

Huggarepoken med hjälp av genusperspektiv. Uppsatsen kommer innehålla utgångspunkter, 

argument och resonemang som kommer ligga som grund för förändringsförslagen. Förslagen 

sammanställs även i en utställningssynopsis som presenteras i den avslutande diskussionen. En 

synopsis är ett steg i att planera en utställning. Margareta Bergvall skrev i artikeln ”Mötet mellan 

älvarna – En utställning tar form” i Nordisk Museologi att en ”Synopsis kan liknas vid en idémässig 

ritning av den kommande gestaltningen. Materialet kräver dock ständig justering och anpassning”6

 

Syfte och frågeställningar

Syftet med C-uppsatsen är att göra en utställningssynopsis till Skogsmuseets utställning 

Huggarepoken (1860-1950). Utställningssynopsisen är ett uppdrag från Skogsmuseet som ska ge 

förslag till hur utställningen skulle kunna utveckla och förtydliga kvinnors betydelse under 

tidsperioden. Förslagen ska utgå från den kunskap och de bilder som museet förfogar över sedan 

tidigare. Dessutom ska det kombineras med berättelser som samlas in från kvinnor i det pågående 

forskningsprojektet Skogsbrukets glömda hjältar – kvinnors skogsarbete under industrialismen.

Jag har arbetat med detta utifrån två frågeställningar:  

– Hur kan utställningen Huggarepoken utvecklas med hjälp av ett genusperspektiv?

– Hur kan kvinnors historiska betydelse förtydligas i en manligt dominerad utställning?

Metod

En metod i uppsatsen är min analys av utställningen Huggarepoken. Analysen utgår främst från ett 

genusperspektiv för att kunna se möjliga utvecklingsområden i utställningen. Genusfokuserade 

frågor till utställningen kommer från två olika böcker. Frågorna kommer dels från kapitlet ”Hela 

historien? Tjugo frågor till en utställning” från boken Det bekönade museet – Genusperspektiv i 

5 Gunilla Sjögren, ”Kvinnorna i skogsbruket lyfts fram”, Västerbottens-Kuriren, 4/2 2017.
6 Margareta Bergvall, ”Mötet mellan älvarna – En utställning tar form”, Nordisk museologi 1(1997), 37.

5



museologi och museiverksamhet (2005), en antologi av museologen Inga-Lill Aronsson och 

etnologen Britta Meurling, och dels från boken Genuskonstruktioner och museer – Handbok för 

genusintegrering (2007) av genusforskaren Wera Grahn. Svaren på frågorna har sedan formulerats 

till genusanalysen av Huggarepoken.

Efter utställningsanalysen har jag fått ta del av nytt material från projektet Skogsbrukets 

glömda hjältar – kvinnors skogsarbete under industrialismen via en intervju med Alexander Öbom 

som arbetar för Skogsmuseet och utför intervjuer i forskningsprojektet. När jag intervjuade 

Alexander Öbom första gången skickade jag några intervjufrågor via mejl för att få en bild av vilket

material som kommit in. Jag ställde bland annat frågor som – Hur många kvinnor har du hittills 

intervjuat? Vilka yrken har kvinnorna haft och vad har arbetsuppgifterna varit? Finns det några 

berättelser som sticker ut från de andra och på vilket sätt? Har bilder samlats in i projektet? 

Alexander Öbom svarade utförligt på frågorna. Fler frågor har tillkommit under arbetets gång, på 

grund av att det är ett pågående projekt. Ett urval av svaren på frågorna presenterar jag i kapitlet 

kvinnor i skogen. Vidare har jag använt materialet till att identifiera områden som kan utvecklas för 

att lyfta fram kvinnorna i utställningen Huggarepoken. 

Jag har bearbetat material i form av berättelser och bilder som Skogsmuseet redan har till sitt

förfogande. Det består främst av det material som i nuläget finns i utställningen. Därefter har jag i 

mina förslag kombinerat befintligt material med nytt material som består av intervjuer för att 

utveckla utställningen så att kvinnors betydelse i skogsarbetet lyfts fram. Området om 

skogshuggarhustrun och småbrukaråret saknar intervjuer och därför har jag sökt kompletterande 

information från andra källor. Dessutom har jag använt mig av forskning som berör ämnet kvinnor i

skogen. 

För att få struktur i utställningssynopsisen har jag använt mig av en innehållsförteckning 

som är inspirerad från artikeln ”Mötet mellan älvarna – en utställning växer fram” från Nordisk 

Museologi 1(1997). Innehållsförteckningen består av olika kategorier bestående av bakgrund, 

inledning, föremål i utställningen, grundbultar och röda trådar. Jag har även fått tillgång till ett 

flertal synopsisar från Skogsmuseets vice VD Iréne Gustavsson som Skogsmuseet använt sig av för 

att få inspiration till idéer och struktur. Dessa utställningssynopsisar består av bland annat Utsikter –

Så långt ögat kan nå, vilket är en utställning som ska stå klar sommaren 2017 på Skogsmuseet. Idén

med en utställningssynopsis är att den ska fungera som en stomme att gå tillbaka till för att inte 

tappa spåret i skapandet av en utställning. I processen att skriva en utställningssynopsis har jag 

använt mig av Utställningens anatomi (2010) skriven av utställningsproducent Jan Hjort som 

sammanfattar vad som är viktigt att veta i en utställningsproduktion. Dessutom har jag använt 
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Creating exhibitions – Collaboration in the planning, development and design of innovative 

experiences (2013) skriven av utställningsdesignern Polly McKenna-Cress och 

utställningskonsulten Janet A. Kamien som innehåller verktyg och riktlinjer för att utveckla en 

lyckad utställning. I boken går det läsa om hela utställningsproduktionsprocessen. Det jag har 

använt mig mest av från boken är viktiga delar inför planeringen av en utställning, vad målet med 

utställningen är och vad som är värt att tänka på när information ska förmedlas till besökaren.

Teori

Den teoretiska ansats som jag valt att använda mig av är genusteori och utställningsteori. Det jag 

använt mig av från genusteori har varit viktigt i utställningsanalysen samt i genomgång och 

utveckling av utställningstexter och bilder. Det bekönade museet – Genusperspektiv i museologi 

och museiverksamhet (2005) är en antologi skriven av Inga-Lill Aronsson och Britta Meurling. I 

boken finns idéer om hur genusperspektiv kan användas av läsaren i museers samlingar, 

utställningar, förvärv, pedagogik och i organisationen. Annan litteratur är Wera Grahns 

Genuskonstruktion och museer – Handbok för genusintegrering (2007) som ger förslag på hur 

genusintegrering i museer kan gå till. Från samma litteratur har jag valt ut delar till utställningsteori 

som är inriktad på genusperspektiv. I uppsatsen används även Genusförbart – Inspiration, 

erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete (2014) skriven av projektledaren Katherine 

Hauptman och antikvarien Kerstin Näversköld. I Genusförbart finns tips och metoder för att 

integrera genusperspektiv i museers verksamhet. 

Ordet genus kommer från begreppet socialt kön. Under 1970-talet fördes en internationell 

diskussion inom kvinnoforskningen om sex och gender, som översattes till biologiskt kön och 

socialt kön. Med hjälp av begreppen skiljdes det biologiska könet från det socialt konstruerade 

könet. Det innebär att föreställningar som hävdar att vissa egenskaper är kvinnliga eller manliga är 

konstruktioner som genom tiderna förändras. Egenskaper som anses tillhöra könen är därför inget 

fast utan är bunden till den aktuella kulturen.7 Maktstrukturer skapas genom att kvinnor och män får

olika positioner i samhället beroende på hur kvinnlighet och manlighet uppfattas. Det är på grund av

att kvinnlighet och manlighet uppfattas olika, blir åtskilda och får olika värderingar som 

maktförhållanden uppstår, där ofta det manliga värderas högre.8 Genusteori i uppsatsen utgår ifrån 

7 Inga-Lill Aronsson & Birgitta Meurling, Det bekönade museet – Genusperspektiv i museologi och museiverksamhet 
(Uppsala 2005), 24-25.

8 Malin Grundberg, ”Kort om genus”, i Genusförbart – Inspiration, erfarenhet och metoder för mångfald i 
museiarbete, red. Katherine Hauptman & Kerstin Näversköld (Lund 2014), 39. 
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ifrågasättandet av konstruerade relationer mellan det kvinnliga och manliga. I utställningar i 

allmänhet bör en fråga ställas; anses kvinnors historia vara lika viktig att presentera, dokumentera 

och utforska som männens?9 

Varför är det viktigt att utföra en genusanalys av en utställning när kvinnors berättelser ska 

lyftas fram? Varför är det viktigt att museer visar på att det finns variationer i det förflutna? Museer 

berättar för samhället det som anses representativt, viktigt och värdefullt från det förflutna. 

Värderingar blir synliga genom det urval av bilder, dokument och föremål som görs i 

museiverksamheten. Museer påverkar vad som är viktigt att minnas och utformningen på en 

utställning påverkar sättet som besökarna minns historien.10 Ett museum som i utställningar 

avskiljer underordnade grupper och kvinnor från det huvudsakliga spåret, uttrycker att avskilda 

grupper inte har en gemensam historia och därmed betyder mindre. Specialutställningar kan inte 

anses som tillräcklig kompensation för en exkluderande basutställning även om det är bättre än 

ingenting.11 Det blir alltså problematiskt när en hel utställning utformas med ett huvudfokus på 

männens del i historien och kvinnornas del tas upp som ett litet sidospår eller som en tillfällig 

utställning skild från resten. Samma händelser kan berättas ur olika perspektiv som existerar 

samtidigt. Det förflutna som gestaltas enkelspårigt förmedlar en heterogen norm som är orealistisk 

och som kan ge en falsk bild. Samtidigt kan de enkelspåriga gestaltningarna ge nostalgiska minnen 

och verka harmoniska i sin utformning. ”Historiens människor kan lika lite som dagens förväntas 

tala med en enda stämma.”12 Det är en rekonstruerad verklighet som möter besökaren i utställningar.

Både värderingar och normer från det förflutna och den tid när utställningen producerades möter 

besökaren. Det är ett urval från historien som visas och framställningen i en utställning kan aldrig 

vara neutral.13 Det gör att en utställning som handlar om tiden kring sekelskiftet 1900 speglar den 

tidens värderingar samtidigt som den visar värderingar från den tid när utställningen producerades. 

Genom att vara medveten om hur konstruktioner om hur exempelvis manligt och kvinnligt 

värderats tidigare kan fallgropar undvikas som befäster stereotyper vilka idag inte är önskade. En 

utställning som enbart berättar om hur kvinnor och män var i historisk tid utan att problematisera, 

kan stärka och återskapa en gammal tids värderingar. Det räcker inte att motivera med att det såg ut 

9 Inga-Lill Aronsson & Birgitta Meurling, Det bekönade museet – Genusperspektiv i museologi och museiverksamhet 
(Uppsala 2005), 23.

10 Maria Ahlsén, Johanna Berg & Kristina Berg, ”Hela historien? - Tjugo frågor till en utställning”, i Det bekönade 
museet – Genusperspektiv i museologi och museiverksamhet, red. Inga-Lill Aronsson & Birgitta Meurling, (Uppsala 
2005), 174.

11 Ibid., 179-180.
12 Ibid., 179.
13 Inga-Lill Aronsson & Birgitta Meurling, Det bekönade museet – Genusperspektiv i museologi och museiverksamhet.

(Uppsala 2005), 21.
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så då utan det bör diskuteras och ifrågasättas i den gestaltande presentationen.14 När kvinnor och 

män har haft bestämda roller i historisk tid är det därför viktigt att föra en diskussion om det i 

utställningen. När roller problematiseras kan fler perspektiv på det konstruerade könet få plats. 

Genusanalys i en redan utformad utställning kan därför synliggöra områden som inte utformats på 

ett genusmedvetet sätt.

Presentation av tema

Uppsatsens tema är utställningsanalys och utställningsproduktion utifrån ett genusperspektiv.  

Utställningsanalys är ett kärnområde i museologi som används i granskning av på vilket sätt 

kunskap, känslor och upplevelser förmedlas till besökaren. Genusperspektiv i utställningar har det 

skrivits om i bland annat Det bekönade museet – Genusperspektiv i museologi och 

museiverksamhet (2005) och i Genuskonstruktioner och museer – Handbok för genusintegrering 

(2007) och jag har använt båda i teoridelen. Genusförbart – Inspiration, erfarenhet och metoder för 

mångfald (2014) är ytterligare en bok som går in på ämnet och ger förslag på hur museiutställningar

kan utvecklas utifrån ett genusperspektiv. Wera Grahn har skrivit ”Känn dig själf” - Genus, 

historiekonstruktioner och kulturhistoriska museipresentationer (2006) som utifrån 

genuskonstruktioner undersöker hur kulturhistoriska museipresentationer utformas idag med 

Nordiska museet som exempel. 

Uppsatsens tema är även kvinnors roll i skogsbruket och småbruket. Forskning om kvinnors 

roll i skogsbruket är begränsad men etnologen Ella Johansson har utfört flera studier som behandlar 

ämnet. Ella Johansson har i sin avhandling Skogarnas fria söner – Maskulinitet och modernitet i 

norrländskt skogsarbete (1994) skrivit ett kapitel om kvinnor i skogsbygden. Avhandlingen utgår 

mycket från material från Skogsarbetarundersökningen som Nordiska museet genomförde 1948. 

179 livshistorier från norra Sverige finns i arkiven. I kapitlet skriver Johansson även lite om 

kockor.15 Historikerna Maria Vallström och Rosmarie Fiebranzs forskning berör ämnet om kvinnor i

skogen. Maria Vallström har skrivit Skogens moderna rum – Skogsarbetets boende i Jämtlands län 

under 1900-talets första hälft (2010) som innehåller ett kapitel om kvinnorna i skogen, där 

Vallström både skriver om kockor och om kvinnor i skogsarbete. Rosmarie Fiebranz har skrivit 

”Lagårdar och lönearbete: modernisering och skillnadsskapande i norrländsk skogsbygd vid 1900-

14 Maria Ahlsén, Johanna Berg & Kristina Berg, ”Hela historien? - Tjugo frågor till en utställning”, i Det bekönade 
museet – Genusperspektiv i museologi och museiverksamhet, red. Inga-Lill Aronsson & Birgitta Meurling, (Uppsala 
2005), 182.

15 Ella Johansson, Skogarnas fria söner – Maskulinitet och modernitet i norrländskt skogsarbete (Stockholm 1994), 
14.
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talets mitt” (2010) där Fiebranz diskuterar modernitetens påverkan på skogsbygden och att kvinnans

roll i småbruket förändrades av  moderna diskurser. Professor Lars Östlunds och skogshistoriker 

Anna-Maria Rautio utför ett projekt vid namn Skogsbrukets glömda hjältar – kvinnors skogsarbete 

under industrialismen som ska ge en bredare syn på kvinnors arbete i skogsbruket. Vidare har 

projektet som syfte att analysera kvinnors roll i utvecklingen av skogsbruket. Dessutom ska 

fördjupade kunskaper om kvinnornas arbete i skogsbruket ge möjligheten till en mer rättvis bild av 

Sveriges skogshistoria. Föreställningen om att skogsbruket har varit en enskilt manlig verksamhet 

ska problematiseras i studien via ett fokus på olika kvinnliga roller i skogsbruket.16  

Avgränsningar

Uppsatsen avgränsas till utställningen Huggarepoken som omfattar tidsperioden 1860-1950 och det 

kringmaterial som museet redan har och håller på att samla in. Det material som används är 

befintliga berättelser och bilder som museet har i sina ägor samt en intervju med Alexander Öbom 

om nya berättelser som inkommit från intervjuer i projektet Skogsbrukets glömda hjältar – kvinnors

skogsarbete under industrialismen. 

Eftersom utställningssynopsisen har som fokus att lyfta fram kvinnors betydelse i 

skogsarbetets historia används främst ett genusperspektiv som ifrågasätter hur kvinnlighet och 

manlighet framställs i utställningen. Jag har valt att använda mig av genusperspektiv för att 

genomföra analysen av utställningen men för en genusmedveten utställning krävs det att även män 

och manlighet problematiseras mer. Orsaken till att jag valt ett genusperspektiv istället för ett 

jämställdhetsperspektiv beror på att kvinnor inte bara behöver synliggöras i utställningen, utan det 

är viktigt att analysera hur det berättas om kvinnorna. 

Huvudfokus kommer att ligga på två områden i utställningen. Det ena området tar upp 

ämnet skogsarbetarkojor och kockor. Det andra området tar upp skogsarbetarhustrun, getarskog, 

myren och småbrukaråret. Dessa två områden behandlar speciellt kvinnor i utställningen. Orsaken 

till detta huvudfokus beror på att utställningssynopsisen ska bli användbar i museiverksamheten 

genom att inte bli för omfattande och orealistisk att genomföra. Ännu en orsak är att utställningen 

ska kunna ha kvar stora delar av den utformning den har idag eftersom den är omtyckt av många 

besökare enligt Skogsmuseets VD Björn Åström. Utställningssynopsisen ska fungerar som en 

ritning över utvecklingsidéer till den befintliga utställningen, vilket innebär att den kan justeras och 

16 Lars Östlund & Anna-Maria Rautio, Ansökan projektbeskrivning Skogsbrukets glömda hjältar – kvinnors 
skogsarbete under industrialismen (Umeå 2016), 3-5.
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utvecklas kontinuerligt fram till färdig utställning. 

Källor

Huvudsakliga källor i uppsatsen är den aktuella utställningen Huggarepoken och min 

utställningsanalys av den. I utställningsanalysen har jag använt mig av frågor från Det bekönade 

museet – Genusperspektiv i museologi och museiverksamhet (2005) och från Genuskonstruktioner 

och museer – Handbok för genusintegrering (2007) om genusperspektiv på museer. Frågorna är 

därför ställda av forskare som är väl insatta i ämnet medan mina svar påverkas av mina 

observationer och av den förförståelse som jag har med mig. Analysen skulle därav kunnat få 

alternativa svar om någon annan genomfört den. 

En viktig källa är det material som hittills framkommit från intervjuerna i projektet 

Skogsbrukets glömda hjältar – kvinnors skogsarbete under industrialismen. Eftersom det är en 

pågående forskningsstudie har jag själv inte kunnat ta del av intervjuerna, istället har jag intervjuat 

Alexander Öbom som utfört intervjuerna. Det innebär att min intervju med Alexander Öbom är en 

sekundärkälla till råmaterialet i projektet. Allt eftersom ämnet uppmärksammas kommer det att 

komma in fler intervjuer och mer material till en utställning. 

Andra källor jag har använt mig av i uppsatsen som rör ämnet om kvinnor i skogsbruket och 

i småbruket är Ella Johanssons avhandling Skogarnas fria söner – maskulinitet och modernitet i 

norrländskt skogsarbete (1994) och  Rosmarie Fiebranzs ”Lagårdar och lönearbete: modernisering 

och skillnadsskapande i norrländsk skogsbygd vid 1900-talets mitt” (2010). Från dessa böcker har 

jag kunnat använda delar för att påvisa kvinnornas betydelse i skogsbruket i utställningen. Ella 

Johanssons avhandling utgår främst från frågelistor, som i sin utformning kan ha påverkat hur 

mycket berättelser om kvinnor som inkommit. I frågelistorna verkar heller inte kvinnor ha utgjort 

någon stor del av informanterna. Detta påverkar det resultat Johansson fått fram om kvinnor i 

skogsbygden och skogsarbetet. 
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Uppsatsens disposition

Kapitel 1 – Utställningen Huggarepoken – Här beskrivs det nuvarande utseendet och innehållet i 

utställningen Huggarepoken. Därefter min genusanalys av utställningen som belyser områden som 

behöver utvecklas för att vara genusmedvetna.  

Kapitel 2 – Kvinnor i skogen – Ny forskning som inte fanns när utställningen producerades 

presenteras kortfattat i ett urval som kan vara intressant i processen att förändra utställningen. I en 

intervju med Alexander Öbom berättar han om det nya material som inkommit via intervjuer i 

projektet Skogsbrukets glömda hjältar – kvinnors skogsarbete under industrialismen.

Kapitel 3 – Utvecklingsförslag till utställningen Huggarepoken – En kortfattad genomgång av 

områden som kan utvecklas i utställningen som efterföljs av en kort beskrivning av tankegången 

gällande urval av historia. Här presenteras förslag som kan användas till en ny utformning av 

utställningen Huggarepoken.

I den avslutande diskussionen presenteras resultatet den färdiga utställningssynopsen men även hur 

processen sett ut och även ytterligare utvecklingsförslag till Skogsmuseet.  
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Utställningen Huggarepoken

Utställningen Huggarepoken vid Skogsmuseet i Lycksele är i behov av att utvecklas med hjälp av 

ett genusperspektiv. I detta avsnitt beskrivs hur utställningen Huggarepoken ser ut idag. Till en 

början ges en kortfattad beskrivning av hela utställningen som efterföljs av en mer utförlig 

beskrivning av två utvalda områden. Nästa steg är en genusanalys av utställningen. Där 

framkommer områden som behöver förändras för att kvinnors betydelse i historien ska lyftas fram. 

Information och intervjuer som kan användas för att utveckla utställningen tas upp i nästa kapitel 

och i sista kapitlet redogörs utvecklingsförslag till utställningen.

Kort om utställningen Huggarepoken

Utställningen Huggarepoken omfattar tidsperioden 1860-1950 och handlar om den stora betydelsen 

som skogen haft för människorna som levt i norra Sverige. Det berättas om skogsbruket, skogen 

som arbetsplats, skogen som tillgång och om människornas livsvillkor som utspelade sig under 

perioden. I utställningen tas det upp hur det var innan mekaniseringen och maskinernas tillkomst i 

skogen och när skogsarbetet istället utfördes med hjälp av yxa, såg och häst.17 

Figur 2, Interiörbild utställningen Huggarepoken. Foto: Marica Lagerström.

Huggarepoken är en 1980-tals utställning med uppbyggda miljöer och modeller som är klassiska för

tiden när utställningen producerades. Utställningen presenterar en kronologisk utveckling från yxa 

och såg, till det mekaniska skogsbrukets ankomst. Den stora berättelsen handlar om det tunga 

17 Inledningstext till Huggarepoken på Skogsmuseet i Lycksele (2017).
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arbetslivet i skogen och den tekniska utvecklingen. I utställningen berättas det om hur människorna 

levde under epoken genom att det finns ett litet tidsenligt hus från 1930-talet, som visar hur det såg 

ut i ett småbrukarhus. En timrad skogsarbetarkoja ska ge besökaren en känsla av hur det var att leva

i en koja. Utställningen har en uppstoppad häst med timmersläp som visar den vanligaste hästrasen 

nordsvensken och hur stort ett timmersläp var. Fasaden från Baggböle Herrgård är uppbyggd i 

samband med den del som berättar om baggböleri. I utställningen beskrivs tekniker med hjälp av 

bland annat små modeller i dioramor och av större handmålade figurer där teknikerna visas steg för 

steg. Föremål som visas i utställningen är främst arbetsredskap från tidsperioden. Föremålen visas 

antingen i uppbyggda miljöer eller uppradade på väggar och i montrar. Genom att berätta om 

skogsarbetarkojan, hur arbetsstrukturer såg ut och vilka arbetsuppgifter människorna hade, får 

besökaren en föreställning om vilka arbetsvillkor som funnits och hur arbetsvillkoren utvecklade 

sig. Utställningen innehåller allt ifrån stora fotografier som täcker hela väggar till små fotonegativ 

på människor som arbetat i skogen eller på småbrukargården. 

Utvalda områden i utställningen 

Här nedan kommer jag att beskriva de valda områdena med tillhörande rubriker i utställningen som 

kommer att omfattas av utställningssynopsisen. Efter beskrivningen följer min genusanalys av 

utställningen. De valda områdena är kojan, skogsarbetarhustrun, småbrukaråret, getarskog och 

myren.

Kojan

I den avdelning som berättar om livet i skogsarbetarkojan beskrivs de tillfälliga bostäderna som 

arbetarna bodde i ute i skogen. Det är en förbättring av skogskojornas standard som beskrivs genom

att visa bilder från tiden före och efter att flyttbara kojor började användas och genom att beskriva 

rollen som kockan hade i skogskojorna. 

Från början byggdes kojorna av skogsarbetarna själva och beskrivs som bristfälliga. I 

utställningen visas tre fotografier på de första varianterna av kojor som ser mörka, trånga och kalla 

ut. Fotografierna förstärker den historia som beskrivs i texterna. Det var vanligt att skogsarbetarna 

lagade kolbullar18 och detta visas i utställningen genom en stekpanna med en modell-kolbulle. På 

18 Kolbullar är en tjock pannkaka bestående av vatten, mjöl, salt och rimmat fläsk som vanligen tillagas i en stekpanna 
över öppen eld. 
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sidan av finns recept på kolbullar. Det var från 1920-talet som förhållandena ändrades i och med 

skogshärbergeslagen som innehöll bestämmelser om att hästar och arbetare inte skulle bo i samma 

utrymme. Lagen bestämde även att fem kubikmeter luft skulle finnas tillgänglig för varje boende i 

kojan. Flyttbara kojor med plats för en kocka och åtta skogsarbetare blev vanliga från 1930-talet. 

Fotografier på flyttbara och nyare kojor visas upp där det står ”Föredömliga exempel”19 vid sidan 

av. En liten modellkoja visar hur det såg ut i kojorna på insidan. Ett citat från utställningen är ”Vi 

kunna ej här gå närmare in på detaljer. Det torde vara nog att påpeka att med dessa förbättrade 

bostadsförhållanden, det första allvarliga steget togs på den skogliga rationaliseringsbanan.”20 

Citatet kommer från jägmästare L Mattson Mårn, Rationalisering inom svenskt skogsbruk, 

Norrlands skogsvårdsförbunds tidskrift 1945.

Figur 3, Interiörbild, Kojan, utställningen Huggarepoken. Foto: Marica Lagerström. 

På utställningsväggen beskrivs yrket som kocka. En kocka lagade nyttigare, godare och billigare 

mat än arbetarna själva. ”Trivseln lär ha ökat och hygienen blev bättre”21 står det i en av 

utställningstexterna. Under ett fotografi där en kocka står och diskar, står texten ”Kvinnans 

ordnande hand”. I utställningen under den texten finns en modell-hand som håller i en disktvaga 

och bredvid finns en diskbalja med en tallrik i. En stor bild, utskuren från sin bakgrund och 

monterad som modell visar när en kocka serverar skogsarbetare mat vid ett bord. Tredimensionella 

föremål bestående av en lampa och en affisch hänger framför och bakom för att skapa en miljö till 

bilden. 

19 Utställningstext från området ”kojan” i Huggarepoken, Skogsmuseet i Lycksele (2017). 
20 Utställningstext från området ”kojan” i Huggarepoken, Skogsmuseet i Lycksele (2017). 
21 Utställningstext från området ”kojan” i Huggarepoken, Skogsmuseet i Lycksele (2017). 
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Figur 4, Kvinnans ”ordnande hand”, utställningen Huggarepoken. Foto: Marica Lagerström.

Utställningsdelen innehåller även en kassabok som det står kockfar på. Här berättar texten att 

kassaboken har använts av kockfar som ofta var hästköraren, när inköp sköttes åt kockan, och att 

Sigurd Sjödin konstruerat den 1940. Det berättas om en ordning som fanns i skogskojorna genom 

att visa upp en bräda med borrade hål vid skogsarbetarnas namn, med en tillhörande pinne som 

placerades i hålen. Det fungerade som ett system för att veta vem som ska hämta ved och vatten den

dagen. Bredvid finns en bild på en man som hämtar vatten åt en kocka.

Skogsarbetarhustrun och småbrukaråret

Den andra avdelningen som handlar om arbetarsmåbruket. Här återfinns skyltar där det står 

skogsarbetarhustrun och småbrukaråret ovanför. I utställningen berättas det om att 

småbrukarfamiljer inte enbart kunde leva på jordbruk utan att de behövde inkomster från bland 

annat skogsarbete, flottningsarbete och vägarbete. Ekonomin illustreras genom några ören som 

visas i en monter. Genom en skylt där en huggares respektive en körares inkomster och utgifter 

redovisas, får besökaren en föreställning om ekonomiska förhållanden. 
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Figur 5, Interiörbild, Skogsarbetarhustrun & Småbrukaråret, utställningen Huggarepoken. 

Foto: Marica Lagerström.

I utställningen finns tre fotografier förknippade skogsarbetarhustrun. Till ett av fotografierna hör 

citatet ”Man kan utan att överdriva säga att jag har 365 arbetsdagar per år”22. Bredvid finns ett 

fotografi monterad tillsammans med en tvättbräda och en tvättvål ligger på ett litet fat nedanför. Här

finns även ett fotografi på en kvinna som arbetat som skogshuggare. Nedanför på golvet står en 

”monter” som visar två fotografier på kvinnor som spinner och stickar. Vid sidan av står det att 

tiden mellan matlagning, barnskötsel och ladugårdssysslor fylldes med spinning, kardning, vävning,

lappning, lagning och klädsömnad. ”Arbete med tvätt och brödbak var också självklara 

kvinnosysslor”23 står det i texten. Besökaren kan titta in genom ett fönster tillhörande ett 

småbrukarhem och se hur det såg ut på 1930-talet, där en flicka står vid spisen. Nedanför fönstret 

finns det lösa papper med hur en skogsarbetarhustrus arbetsdag såg ut. Det är en berättelse från en 

kvinna som beskriver en hel arbetsdag.

22 Utställningstext från området ”Skogsarbetarhustrun” i utställningen Huggarepoken, Skogsmuseet i Lycksele (2017). 
23 Utställningstext från området ”Skogsarbetarhustrun” i utställningen Huggarepoken, Skogsmuseet i Lycksele (2017).
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Figur 6, Interiörbild, Huggarepoken. Foto: Marica Lagerström. 

Småbrukaråret illustreras med ett hjul som visar vilka arbetsuppgifter som förknippades med olika 

tider på året, när hjulet snurras av besökaren byts bilder och texter ut på sidan av. Texterna handlar 

om slåtter, skörd, sådd, tillfälliga jobb, att skogsarbete var nödvändigt, vilka arbetsuppgifter som 

fanns på gården och vad på gården som kvinnor och barn gjorde. Skogsarbetet startade på vintern 

och pågick i ungefär 110 dagar per år från julhelgerna till april. Avstånden till avverkningen var 

långa och skogsarbetare stannade kvar under veckorna, ibland flera veckor i sträck. Det står att 

småbrukarens arbeten växlade under året medan kvinnans uppgift var stationär och regelbunden. 

Småbrukarhustrurna fick ta ansvar för gården och hemmet när männen var borta. På våren utfördes 

arbeten på gården som vedhuggning, underhåll av redskap, tjärning av båten och renovering av 

byggnader. Vid samma tid klipptes får och bakades tunnbröd. Småbrukare kunde vara med på 

bäckflottning och ibland även älvflottning på våren. Vägarbete, byggnadsarbete och dikningsarbete 

var andra tillfälliga jobb som småbrukare arbetade med under barmarksperioden. Under 

försommaren var det sådd och sättning av rovor och potatis. Tjärdalar brändes av bönder som 

producerade tjära. Kvinnorna och barnen hade allt ansvar för jordbruket när männen var borta på 

tillfälliga arbeten. I juli började skördearbetet där vinterfoder samlades in. Fram till september 

pågick slåttern24. Här står det även att sommaren innebar skogsvårdsarbete bestående av röjning, 

gallring och hyggesrensning. I augusti skördades kornen och bär plockades av kvinnor och barn. 

Potatisen togs upp när skörden och slåttern var färdiga. Gödsla, plöja och tröska var arbetsuppgifter 

som tillkom på hösten liksom storbak av tunnbröd. Under senhösten kördes hö, ved och virke hem. 

24 Slåtter är när högt gräs avverkas i syfte att få hö, som sedan används som foder till hästar, får och nötkreatur. 
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Stubbar som skulle användas till tjärdal bröts och skogskolning genomfördes. Jakt och fiske var 

tillskott till den egna matkonsumtionen. Hur mycket får, getter, höns och kor som fanns vid vissa 

årtal och hur mycket mjölk som producerades visas med hjälp av små figurer. I utställningstexterna 

framkommer det att boskapsskötsel var en viktig del i småbruket. Mejerivaror för eget bruk gjordes 

av kvinnorna och mjölk kunde säljas till mejerierna. Här finns även bilder på kor och en kvinna som

mjölkar. I texterna får besökaren veta mer om sommarladugårdar som kallas för fäbodar. Hit 

flyttades korna under sommaren och gårdsfolket gick varje dag till fäboden för att mjölka korna. 

Getarskog och myren

I en avdelning bredvid finns en skylt där det står getarskog. I hörnet av utställningsdelen finns en 

liten skog och ett avsnitt om getare. En getare var vanligen ett barn på ca sju år ålder som vallade 

småboskap. En getare såg till att djuren höll ihop och tog dem till betesmarker under dagarna. I den 

uppbyggda skogen i hörnet gestaltas en pojke. Myren gestaltas av bland annat en lie och två räfsor. 

På ett fotografi syns ryggen på två män som går på slåttern. Att samla in hö var avgörande för att 

kunna hålla djur på vintern och arbetet var krävande. Här står det att mannen skötte lien medan 

kvinnor och barn räfsade undan. 

Figur 7, Getarskog & Myren, utställningen Huggarepoken. Foto: Marica Lagerström.
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Genusanalys av Huggarepoken

Vid min analys av utställningen med hjälp av genusperspektiv finner jag ett flertal områden som 

kan ändras eller utvecklas i Huggarepoken. Det som främst blir synligt i utställningen är att 

kvinnors och mäns historia skiljs åt, där den manliga historien från epoken lyfts fram som den stora 

berättelsen och som den allmänna. Mäns historia består av tungt arbete och handkraft. Ofta börjar 

meningar med skogsarbetaren som sedan fortsätter med att beskriva ett allmänt ”han”, vilket gör att 

kvinnor som arbetat som skogsarbetare utesluts. När utställningstexter innehåller bestämd form 

singular som exempelvis ”skogsarbetaren” när skogsarbetarnas historia i allmänhet ska förmedlas, 

så uppstår det svårigheter i språket. Språkbruket innebär att olikheter försvinner och att texten 

istället berättar om en grupp utifrån en stereotyp. Därför är det viktigt att tänka på de ord som väljs i

en utställningstext.25 

I inledningstexten till utställningen befästs de stereotyper som återkommer under hela 

utställningen. ”Vintertid arbetade männen och pojkarna i skogen, kvinnorna skötte gården och 

barnen.”26 Valet att formulera texten på detta sätt utesluter kvinnor från skogen och flickorna blir 

helt osynliga. Kvinnor har arbetat i skogen som kocka, skogsplanterare och i annat skogsarbete. 

Flickor kan inte räknas till övriga barn när de kommit upp i en ålder när de kan arbeta. Flickor har 

arbetat som getare, som pigor och har utfört arbete på den egna gården. Om småbrukarsöner nämns 

ett flertal gånger att de arbetat i skogen men ingenstans i utställningen står det om vad 

småbrukardöttrar arbetade med. Språkbruket i utställningen gör att hustrur och söner relateras till 

männen. Skogsarbetaren, flottaren, småbrukaren, köraren är alla män i berättelsen. Kvinnan är 

enligt detta språkbruk inte en småbrukare, utan en hustru. I utställningen är det även relativt lätt att 

få en föreställning om att det är kärnfamiljer som bott i småbruken. Modeller är en kvinna, en 

flicka, en pojke och sedan flera män i skogen. I texten står det om familjen, men inte hur familjer 

kunde vara uppbyggda. Det är väldigt lite information som visar alternativa familjer. Ogifta, änkor, 

föräldralösa, styvfamiljer och barnlösa är inte något nytt utan har funnits i det förflutna.27 

I området som rör skogsarbetarhustrun och småbrukaråret är det utifrån en analys av 

fotografierna relativt mycket kvinnor. Det är enbart kvinnor i de fasta fotografierna och relativt 

jämlikt på de fotografier som finns vid årshjulet. I texterna berättas det en hel del om kvinnans roll. 

Det syns att utställningen har producerats med en tanke om att synliggöra kvinnan redan från start. 

25 Maria Ahlsén, Johanna Berg & Kristina Berg, ”Hela historien? - Tjugo frågor till en utställning”, i Det bekönade 
museet – Genusperspektiv i museologi och museiverksamhet, red. Inga-Lill Aronsson & Birgitta Meurling (Uppsala 
2005), 180-181.

26 Utställningstext från inledningen till Huggarepoken på Skogsmuseet i Lycksele (2017). 
27 Maria Ahlsén, Johanna Berg & Kristina Berg, ”Hela historien? - Tjugo frågor till en utställning”, i Det bekönade 

museet – Genusperspektiv i museologi och museiverksamhet, red. Inga-Lill Aronsson & Birgitta Meurling (Uppsala 
2005), 183.
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Men även om utställningstexterna beskriver att kvinnans arbete var tungt och att hustrun tog över 

allt ansvar för gården, är det främst männens historia som berättas, genom att nämna männens 

arbete först. Kvinnorna är hustrur som existerar i relation till männen och vad kvinnorna gjorde 

nämns i relation till detta. Vid min analys framkommer det att kvinnans berättelse ofta förknippas 

med hemmet. Arbetet som kvinnor utfört benämns som ”självklara kvinnosysslor”28, ”mindre vanlig

kvinnosyssla”29 och att kvinnor i allmänhet har en ”ordnande hand”30. Uttrycken befäster en 

föreställning om kvinnor och hur de var. 

Citatet ”Man kan utan att överdriva säga att jag har 365 arbetsdagar per år.”31 som betonar 

att kvinnan arbetar årets alla dagar, tillhör ett fotografi i utställningen där en kvinna inte arbetar. 

Kvinnan sitter i stället vid ett broräcke utanför ett hus. Fotografiet krockar med citatets budskap om 

att kvinnor ständigt arbetar och budskapet förminskas. Att citatet dessutom är utan namn gör att det 

förlorar sin trovärdighet. Speciellt när andra citat i utställningen tillhörande män innehåller både 

namn och titel.  

I nuläget finns ett fotografi på en skogsarbetare framför ett nedsågat träd med yxa och såg i 

hand, som är kvinna. Fotografiet är relativt liten med en handskriven text som är svårläst på grund 

av att texten är för lik underlagets färg. Det står ”mindre vanlig kvinnosyssla”. Genom att placera 

den kvinnliga skogshuggaren vid huset där det berättas om skogsarbetarhustrun får besökaren ett 

intryck av att hon är ett tydligt undantag och inte är likvärdig med männen som var skogshuggare. 

Besökaren får en föreställning om att kvinnor inte hör hemma i skogsarbetarhistorien och att 

kvinnornas arbetsinsats var värd mindre än männens. Ingenstans i utställningen används samma 

värderande uttryck om mäns arbete, det står inte ”mansyssla” någonstans. Männens arbete är istället

självklart och behöver inte förklaras. 

Vad innebär beskrivningen ”syssla” för det historiska återberättandet? Ordet syssla kan 

verka förminskande av det arbete kvinnan på fotografiet har utfört. Arbete är inte likställt med 

”syssla”. Uttrycket är återkommande på andra museer vilket framkommer när Wera Grahn 

studerade månadens föremål på Nordiska museet. Grahn skriver att kvinnor som blivit knutna till 

månadens föremål sällan förknippats med yrkesarbete medan männen ofta lyfts fram som 

yrkesmän. Vid tillfällen som kvinnornas yrke nämnts, som exempelvis modister, ”sysslade” 

kvinnorna med detta istället för att de ”arbetade”.32 

28 Utställningstext från området ”Skogsarbetarhustrun” i Huggarepoken, Skogsmuseet i Lycksele (2017).
29 Utställningstext från området ”Skogsarbetarhustrun” i Huggarepoken, Skogsmuseet i Lycksele (2017).
30 Utställningstext från området ”Kojan” i Huggarepoken, Skogsmuseet i Lycksele (2017).
31 Utställningstext från området ”Skogsarbetarhustrun” i Huggarepoken, Skogsmuseet i Lycksele (2017).
32 Wera Grahn, ”Från vardagsartefakter till museala fakta”, i Det bekönade museet – Genusperspektiv i museologi och 

museiverksamhet, red. Inga-Lill Aronsson & Birgitta Meurling, (Uppsala 2005), 112.
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Figur 8, Interiörbild, Kvinna som arbetat som skogshuggare, utställningen Huggarepoken. 

Foto: Marica Lagerström.

På några ställen i utställningen betonas kvinnans arbete i småbruket som viktigt och tungt, medan 

det i andra områden framställs som mindre betydande. Detta blir synligt när en huggares och 

körares inkomster och utgifter redovisas på utställningsväggen. Det lönearbete som kvinnan faktiskt

utfört klumpas ihop i kategorin hustruns arbete. Som exempel redovisas inkomster till körarens 

hushåll som består av timmerkörning, vägarbete, flottning, inkomster från jordbruket och hustruns 

arbete. Genom att formulera texten på detta sätt och skilja ut hustruns arbete, blir inkomsterna 

nämnda före hustruns arbete kodat till mannen i hushållet, även fast hela hushållet arbetat med 

jordbruket. Besökaren får veta att hustruns arbete kunde bestå av storbak och sömnad i en annan 

text i utställningen. Dessutom mäts lönearbete mot utgifter utan att betona på samma ställe hur 

viktigt det var med arbetet på gården för hushållets totala konsumtion. 

I området som berättar om kockan står det i texten att kockans arbete var av stor betydelse. 

Bilderna är relativt stora i relation till övriga bilder på samma vägg där män visas. Uttrycken som 

besökaren får av bilderna kan dock diskuteras. Det är främst en bild på en kocka som står och 

väntar medan en man bär in vatten. Bilden förmedlar att kvinnan är tacksam, väntande och svagare 

fysiskt medan mannen gladligen hjälper henne. Det framkommer från intervjuer att kvinnorna 
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hämtade vatten på dagtid och även gick ut med slaskvattnet. En annan bild på samma händelse 

skulle kunna ge ett helt annat budskap. 

Figur 9, Interiörbild, Kocka och skogsarbetare, utställningen Huggarepoken. Foto: Marica Lagerström.

 

Generellt är det en homogen berättelse om kockan som saknar individskillnader. Citaten som finns 

med i samband med kockan är citat om kockor och inte från kockor. Det finns inte med någonstans 

att kockorna ofta var med på exempelvis skogsplantering eller hyggesrensning under årets övriga 

säsonger, vilket är något som skulle ge en bredare bild av kockan som i utställningen framställs med

en ”ordnande hand”. Det är problematiskt att ett värderande uttryck som kvinnans ”ordnande hand” 

finns med i utställningen och att detta dessutom illustreras med en modell-hand. Wera Grahn 

förklarar i kapitlet ”Från vardagsartefakter till museala fakta” i boken Det bekönade museet (2005) 

att kvinnors historia ofta har förknippats med renlighet, som hemmets ordnare och det feminina. 

Föreställningen om kvinnan som vill ha rent, fint och ordning, hör hemma i moderniseringens 

idealberättelse om kvinnans roll. Föreställningen om kvinnans ordnande hand stärker även 

föreställningar som knyts till den moderne mannen.33 Risken är att en traditionellt ordnande roll 

återskapas genom uttrycket som texten förmedlar. 

I utställningen berättas en harmonisk historia om det förflutna och den tar inte upp något 

som skapar friktioner. När en utställning berättar om något som är ”självklart” och representativt 

blir det en förenklad bild av historien. Enskilda exempel som skiljer sig från gruppen kan ge en mer 

rättvis föreställning om historien, men har i nuläget inte tagits tillvara på.34 Det är tydliga 

33 Wera Grahn, ”Från vardagsartefakter till museala fakta”, i Det bekönade museet – Genusperspektiv i museologi och 
museiverksamhet, red. Inga-Lill Aronsson & Birgitta Meurling (Uppsala 2005), 111.

34 Maria Ahlsén, Johanna Berg & Kristina Berg, ”Hela historien? - Tjugo frågor till en utställning”, i Det bekönade 
museet – Genusperspektiv i museologi och museiverksamhet, red. Inga-Lill Aronsson & Birgitta Meurling (Uppsala 
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grupprepresentativa roller för både män och kvinnor genom hela utställningen där individuella 

skillnader saknas helt och ojämställda stereotyper förstärks och återskapas. Utställningen innehåller 

inte områden som tar upp variationer på den kraftfulla mannen eller den ordande kvinnan vilket gör 

att gränsöverskridande roller inte blir ett alternativ. Den stora variationen, mångfalden och 

komplexitet som fanns på individnivå i olika grupper förmedlas inte till besökaren.35 I utställningen 

skulle diskriminering, förtryck och fördomar kunna ifrågasättas mer än vad det gör idag, för att ge 

besökaren kunskaper om de motsättningar som fanns under tidsperioden.36  Det finns inte plats för 

gamla människor (förutom några äldre på bild), för sjuka människor eller för gränsöverskridande 

människor i utställningen.37 Troligtvis finns det exempel på skogsarbetare som blev arbetsskadade 

och inte kunde arbeta i skogen mer eller exempel på människor med olika funktionsvariation som i 

nuläget inte blir blir synliga i utställningen. Det är främst enhetliga grupper utifrån bestämda roller 

som berättar en ”sann” historia, som handlar allmänt om skogsarbetare, hästkörare och småbrukare, 

som alla är lika.

Det privata livet syns inte utan det är främst arbetet som skildras i utställningen, vilket gör 

att människorna i utställningen är svårare att anknyta till. I kapitlet ”Hela historien? Tjugo frågor till

en utställning” i boken Det bekönade museet (2005) står det ”Vi är övertygade om att människor i 

grunden är intresserade av människor, och bara om museerna lyckas skapa mänskliga möten i 

ömsesidig respekt över tid och rum kan de spela den viktiga roll som väntar dem.”38 

Kvinnor och män framställs olika i de modeller som står i utställningen vilket bidrar till att 

männen får en större plats och roll. Kvinnliga modeller visar en flicka vid spisen och en passiv 

kvinna som håller en liten kanna. Manliga modeller är ofta i aktivt arbete och sågar träd eller som 

getarpojken i skogen. Det är främst de aktiva männen som påverkar föreställningen om kvinnorna. 

Männens arbete i skogen är värdefullt att visa steg för steg med hjälp av modeller medan kvinnans 

arbete inte behöver förtydligas. Utställningsproducenternas värderingar skiljer på betydelsen av 

arbetsuppgifterna som män och kvinnor hade. Funderingen är även varför pojken har valts ut att 

representera getare, när både flickor och pojkar var det? 

I Genuskonstruktioner och museer (2007) presenteras en modell med sju steg som kan användas för

2005), 181.
35 Maria Ahlsén, Johanna Berg & Kristina Berg, ”Hela historien? - Tjugo frågor till en utställning”, i Det bekönade 

museet – Genusperspektiv i museologi och museiverksamhet, red. Inga-Lill Aronsson & Birgitta Meurling (Uppsala 
2005), 183.

36 Ibid., 182.
37 Ibid., 184.
38 Ibid., 188.
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att se hur mycket genusperspektiv som finns i en utställning. Enligt modellen nedan skulle den 

dagsaktuella utställningen hamna kring punkt 2. Indelningen är dock grov och blandformer kan 

förekomma. 

1. Det dominerande könet privilegieras. Oreflekterad underkommunicering av eller aktivt bortval av det som 

handlar om det underordnade könets förhållande till det som behandlas.

2. Additionens historia. Det underordnade könet adderas till historien som en liten separat del, som skiljs från 

den stora historien. 

3. Genusregistrering. Sortering på kön. Hälften feminint och hälften maskulint associerade föremål, men utan 

maktaspekter och genusteoretisk anknytning. 

4. Synliggörande. Det underordnade könets insatser lyfts särskilt fram och tillåts dominera, men utan 

maktaspekter och genusteoretisk anknytning. 

5. Genusaspekter. Genusteoretiskt grundade aspekter inkluderas explicit som en mindre del i en utställning. 

Genusaspekterna är förankrade i kunskap från en/några specifika genusteoretiska inriktningar. Detta behöver 

inte nödvändigtvis innebära att kunskap finns om alla andra genusteoretiska inriktningar. Maktförhållanden 

ifrågasätts explicit. Emancipatoriskt potential. 

6. Genusperspektiv. Genusteoretiskt grundat perspektiv inkluderas explicit som ett av flera jämbördiga 

perspektiv i en utställning. Val av genusperspektiv bygger på övergripande och djup kunskap om genusteorier. 

Maktförhållanden ifrågasätts explicit. Emancipatorisk potential. 

7. Genusfokusering. Genusteoretiskt grundade/grundat perspektiv genomsyrar explicit hela utställningen. 

Utställningen bygger på övergripande och djup kunskap om genusteorier. Maktförhållanden ifrågasätts 

explicit. Emancipatorisk potential.39

Det underordnade könet har en adderad del till den stora historien som berättas i Huggarepoken. 

Kvinnorna har adderats i småbruket och i kojan, men i övriga utställningen har inte exempelvis 

kvinnliga skogsarbetare tagits med i berättelsen. I utställningen beskrivs kvinnorna på ett 

oreflekterat sätt genom att benämna kvinnornas arbete som sysslor och att sysslorna var självklara 

för kvinnor. Kvinnorna tillskrivs även färre och mindre föremål i utställningen, även fast de kan 

kopplas ihop med fler och andra föremål. 

Att utställningen har en bestämd form sedan tidigare som helst inte ska röras för mycket, 

påverkar hur mycket genusperspektiv som kan implementeras. Hur en utställning är uppbyggd 

påverkar dock inte om ett genusperspektiv kan användas i utställningen. Genusperspektiv kan 

39 Wera Grahn, Genuskonstruktioner och museer – Handbok för genusintegrering (Uppsala 2007), 25.
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läggas på alla insamlade föremål på ett museum och kan därför användas utifrån ett genusperspektiv

i alla utställningar. Är en manlig sfär främst representerad i en museiverksamhet via bilder, föremål 

och arkivalier kan en maskulinitetsforskning vara användbar. Det går att ställa frågor om hur manlig

överordning och manlighet skapas och återskapas, hur enkönade hierarkier ser ut och vilka 

mekanismer utesluter eller innesluter i manligheten/manliga överordningen.40 Både kvinnors och 

mäns berättelser bör ökas i utställningen för att utveckla genusperspektiv. En mer nyanserad 

berättelse kan byggas upp ju mer en samling kan berätta om kvinnligt, manligt, kvinnor och män. 

Om samlingen är uppbyggd med en stor mängd varierade berättelser kan det i framtiden bli lättare 

att förändra. Berättelser som kan knytas till samlingen som visar formationen av föreställningar på 

könen och dess förhållande till varandra eller berättelse som visar hur konstruktionen av könen sett 

ut på det sociala och kulturella planet historiskt sett. Detta ger en rikare föreställning om historien.41

Det är viktigt att tänka på vilka stereotyper och roller som visas i utställningen på ett 

museum speciellt när verksamheten har barn och ungdomar som en viktig målgrupp. Museer kan 

bidra till konstruerade maktförhållandet mellan människor av ett visst kön. Uppfattningar om hur de

olika könen är kan befästas när museer inte är medveten om hur genuskonstruktioner skapas. 

Innebörden av att vara flicka eller pojke återskapas med hjälp av bilder som museer generellt 

presenterar. Genom ett kritiskt perspektiv på genuskonstruktioner tar museet ansvar för 

förmedlingsprocessen som återskapar uppfattningen om kön.42

40 Wera Grahn, Genuskonstruktioner och museer – Handbok för genusintegrering (Uppsala 2007), 21.
41 Ibid., 11.
42 Graziella Belloni. ”Att arbeta könskritiskt på museet”, i Det bekönade museet – Genusperspektiv i museologi och 

museiverksamhet, red. Inga-Lill Aronsson & Birgitta Meurling (Uppsala 2005), 168.
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Kvinnor i skogen

Här följer en genomgång av material som kan användas för att utveckla utställningen 

Huggarepoken i form av tidigare forskning och material från intervjuer i forskningsprojektet 

Skogsbrukets glömda hjältar – kvinnors skogsarbete under industrialismen. När utställningen 

Huggarepoken producerades fanns det inte tillgång till forskning som finns idag. Forskning som 

innebär ytterligare kunskaper som skulle kunna arbetas in i utställningen. Hur materialet skulle 

kunna användas i utställningen tas upp i nästa kapitel.

Om kvinnor i skogen och i skogsbygden

För att ge mer bakgrundsinformation och trycka på kvinnornas betydelse i småbruket och 

skogsbruket, finns det forskning som idag berättar om kvinnor på ett annat sätt än vad det gjorts i 

utställningen. Information som kan vara viktig att ha i åtanke när utställningstexter utvecklas. Här 

nedan har jag gjort ett urval av information som kan bidra till ett annat sätt att berätta om kvinnorna 

på. 

Kombinationsjordbruk var ett äldre vanligt förekommande system i norra Sverige. 

Småbruket gav en stabil del av försörjningen samtidigt som lönearbete i exempelvis skogen 

utgjorde den andra delen av försörjningen. I skogsarbetarhushållen utgjorde jordbruket 

basförsörjningen med kor småkreatur och några hektar jord. Detta innebär att självhushållningen 

hade lika stor betydelse för familjens överlevnad som männens lönearbete.43 Jordbruket var 

beroende av kvinnornas arbetskraft när många män var borta långa perioder för att arbeta i 

exempelvis skogen. Även barn och äldre släktingar i hushållet hade stort ansvar för arbetet i 

småbruket. Männen i hushållet arbetade med vägarbete, flottning och skogsarbete när möjlighet 

fanns. Lönearbetena kunde ge inkomster tre till sex månader per år.44 Kvinnor tog över 

arbetsuppgifter som tidigare ansetts manliga när männen arbetade i skogen, och på grund av detta 

uppstod nya genusmönster i samband med skogsarbetet.45 Det var under barmarksperioden på 

43 Rosmarie Fiebranz, ”Arbetets platser – om könade förståelser av industrialiseringens rum: Per-Albintorpen, 
skogsarbetarbyarna och förändringen av skogsbygdens genusarbetsdelning”, i Tankar och texter – om 
industrisamhällets kulturarv i Västernorrland (Härnösand 2004), 58-60, Rosmarie Fiebranz, ”Lagårdar och 
lönearbete: modernisering och skillnadsskapande i norrländsk skogsbygd vid 1900-talets mitt”, Scandia, vol76 
1(2010), 108. 

44 Rosmarie Fiebranz, ”Arbetets platser – om könade förståelser av industrialiseringens rum: Per-Albintorpen, 
skogsarbetarbyarna och förändringen av skogsbygdens genusarbetsdelning”, i Tankar och texter – om 
industrisamhällets kulturarv i Västernorrland (Härnösand 2004), 58-60, Rosmarie Fiebranz, ”Lagårdar och 
lönearbete: modernisering och skillnadsskapande i norrländsk skogsbygd vid 1900-talets mitt”, Scandia, vol76 
1(2010), 108. 

45 Ella Johansson, Skogarnas fria söner – maskulinitet och modernitet i norrländskt skogsarbete, (Stockholm 1994), 
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sommaren som det inte fanns lika mycket arbetsmöjligheter i skogen som männen arbetade i 

småbruket.46 Sveriges myndigheter tog till åtgärder som skulle förbättra hushållens standard i 

skogsbygden. Tack vare statliga lån kunde ett hushåll äga eller arrendera jord, till ”arbetarsmåbruk”.

Ofta benämns det som ett stödjordbruk när ett hushålls medlemmar brukat ett småjordbruk.47 När ett

Per-Albintorp som var ett resultat av statliga lån skulle byggas krävdes granskning av ritningar till 

huset och det fanns krav på att en viss mängd jord skulle uppodlas. Försörjningsmönstret med 

småbruk som basförsörjning och säsongsanställning i skogen som fanns sedan tidigare, 

återskapades med hjälp av de statliga lånen.48 Genom att trycka på att jordbruket var beroende av 

kvinnornas arbetskraft och att manliga och kvinnliga arbetsuppgifter förändrades kan en annan bild 

ges av samma tid. I utställningen nämns ofta mannens lönearbete först innan försörjningsbasen med

jordbruket nämns.

Rosmarie Fiebranz skriver i  ”Lagårdar och lönearbete: modernisering och 

skillnadsskapande i norrländsk skogsbygd vid 1900-talets mitt” (2010) att det finns en spänning 

kring försörjningsbegreppet. Löneinkomsterna som männen bidrog till värderades högre av männen.

Detta även fast det fanns en medvetenhet om att kvinnans arbetsinsats satte mat på bordet och också

gav inkomster via exempelvis bärplockning. I en modernitetsdiskurs uppvärderades lönearbetet och 

den som arbetade borta var en ”försörjare” medan den som arbetade hemma blev ”försörjd”.49 

Mjölkproduktion var viktigt för försörjningen i småbruket. Mjölkproduktionen såldes som 

mejerileveranser och i form av smör som gav inkomster och var dessutom en viktig del i hushållets 

egen konsumtion. Det var ett ansvarsområde som enligt den tidens normer utfördes av kvinnor.50 

Dessutom verkar det ha varit tabu för männen att mjölka.51 I utställningen står det att 

mjölkproduktionen var viktig men detta går att trycka ännu mer på genom hur det framställs i 

utställningen. Att vara en arbetsperson eller arbetsman verkar ha varit en statusmarkör för både 

kvinnor och män skriver Ella Johansson. Framgång värderades av hårt arbete.52 Skogshuggare som 

intervjuats av Ella Johansson minns aldrig att deras mödrar vilade. Kvinnorna var först upp och sist 

134.
46 Rosmarie Fiebranz, ”Arbetets platser – om könade förståelser av industrialiseringens rum: Per-Albintorpen, 

skogsarbetarbyarna och förändringen av skogsbygdens genusarbetsdelning”, i Tankar och texter – om 
industrisamhällets kulturarv i Västernorrland (Härnösand 2004), 58-60.

47 Ibid., 58-60, Rosmarie Fiebranz, ”Lagårdar och lönearbete: modernisering och skillnadsskapande i norrländsk 
skogsbygd vid 1900-talets mitt”, Scandia, vol76 1(2010), 108. 

48 Rosmarie Fiebranz, ”Arbetets platser – om könade förståelser av industrialiseringens rum: Per-Albintorpen, 
skogsarbetarbyarna och förändringen av skogsbygdens genusarbetsdelning”, i Tankar och texter – om 
industrisamhällets kulturarv i Västernorrland (Härnösand 2004) 58-60.

49 Rosmarie Fiebranz, ”Lagårdar och lönearbete: modernisering och skillnadsskapande i norrländsk skogsbygd vid 
1900-talets mitt”, Scandia, vol76 1(2010), 108. 

50 Ibid., 108. 
51 Ella Johansson, ”Beautiful men, fine women and good work people: Gender and skill in Northern Sweden, 1850-

1950”, Gender & History. Vol 1 2(1989), 200.
52 Ibid., 201. 
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att lägga sig. Under måltider satt aldrig kvinnorna ned för att vila. Speciellt småbrukarhustrun tog 

en kontrollerande roll och gick fram och åter mellan spis och matbord. Kvinnors personlighet 

präglades av att ständigt vara upptagna med arbete. Möjligtvis kunde arbete med spinning och 

stickning innebära vilostunder samtidigt som arbete utfördes.53 

Systemet med kockalag infördes i början på 1930-talet. Kockan arbetade med 

hushållsuppgifter i skogskojorna och var direkt anställd av skogsarbetarna. Kosten, trivseln och 

hygienen förbättrades av den gemensamma hushållningen som kockan utförde.54 Kockornas lön 

betalades av hela skogsarbetarlaget gemensamt. Kockutbildning infördes under 1930-talet efter 

utredningen SOU 1933:38. Att det rekommenderades att anställa kockor innebar ekonomiska 

fördelar jämfört med enskild hushållning i skogskojorna. Kockorna hade nödvändiga kunskaper om 

hur provianten skulle tillvaratas genom att ta hand om rester och beräkna matåtgången per 

skogsarbetare. I vissa fall kunde kockor som inte hade erfarenhet av denna typ av hushållning 

istället öka dagskostnaderna för arbetarna i kojan. Därför rekommenderades det att kortare 

kockkurser skulle införas för att garantera kvalitén på kockornas arbete.55 År 1940 startades en 

kockutbildning i Bjurholm eftersom det fanns få kockor som hade tillräcklig utbildning och 

erfarenhet. Kraven ökade dessutom på kockornas kunskaper under de förhållanden som 

ransoneringen under andra världskriget gav. En kvinnlig konsulent besökte till exempel 

timmerdrivningar i området Norrby, år 1942.56 Konsulenter gav råd och vägledning till kockor. 

Förekomsten av utbildning och konsulenter visar att det var ett högt värderat yrke. 

Skogsarbetare verkar generellt ha var milda i beteendet medan kockorna kunde ha en hård 

attityd. Ella Johansson skriver att det framkommit från ett fältarbete hon utfört, att kockorna var 

tuffa och offensiva medan männen i stället var milda och försynta. Det var kvinnor som genom att 

vara fula i munnen gav männen svar på tal när ämnet om jargongen i kojorna togs upp med 

intervjuade män som arbetat som skogsarbetare. Det återberättas även  minnen om hur kvinnorna 

varit oblyga och tuffa mot männen. Om en man i kojan gjorde närmanden kunde han få ett redskap i

ansiktet som exempelvis en disktrasa.57 

Kvinnor har arbetat med andra arbetsuppgifter förutom kocka i skogen. Arbete i skogen som

kvinnor utfört framkommer i några av berättelserna som insamlats genom 

53 Ella Johansson, ”Beautiful men, fine women and good work people: Gender and skill in Northern Sweden, 1850-
1950”, Gender & History. Vol 1 2(1989), 202.

54 Kjell Lööv, ”Skogsmuseet”, Västerbotten (1985): 2, 86.
55 SOU 1933:38, 105-106.
56 Örjan Bäckman, Landet vi minns – En dokumentation över Bjurbäckens revir I Lycksele kommun Del :2 (Lycksele 

2007). 
57 Ella Johansson, Skogarnas fria söner – maskulinitet och modernitet i norrländskt skogsarbete (Stockholm 1994), 

138-139.
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Skogsarbetarundersökningen, vilket Ella Johanssons avhandling behandlar. Det finns minnen om 

”Stor-Kecka” som enbart arbetade med manliga arbetsuppgifter i jordbruket och möjligen 

skogsarbetet även om det inte nämns. En annan berättelse handlar om hur en kvinna och hennes 

mor arbetade med körning varannan dag, även fast det ansågs vara en enmansdrivning. Lisa 

Johansson som berättelsen handlar om var elva år när hon körde timmer. Lisa Johanssons mor ska 

även vid framsläpning på ett hygge hjälpt till som ”dragare” innan fadern skaffade häst. När en man

intervjuades kom hustrun till tals på ett sidospår. Det framkom att hon fick hugga timmer med sina 

bröder som tolvåring. När bröderna fick vila efter arbetet, förväntades hon istället laga trasiga 

kläder och laga mat.58

Flickor och kvinnor finns bara med i ett fåtal berättelser av ett par hundra även fast 

frågelistorna har innehållit frågor om kvinnors arbete och om arbetskamrater. Manliga informanter 

har sällan eller aldrig berättat om kvinnor i skogen i frågelistorna. När kvinnor svarat på frågor om 

skogsarbete kommer det dock fram berättelser om både bekantas och egna erfarenheter av att arbeta

i skogen. Det finns möjligen ett mönster att kvinnors deltagande i skogsarbetet har förtigits eller 

förträngts i insamlade frågelistor.59 Utformningen av frågelistorna påverkar svaren som kommer in 

och även personerna som fått komma till tals har stor betydelse. Om fler kvinnor hade berättat om 

sina minnen hade det kommit fram andra perspektiv än vad som nu blivit insamlat. Det finns 

således antagligen ett stort mörkertal kvinnor som arbetat i skogen men som inte nämns. 

Etnologen Maria Vallström som skrivit Skogens moderna rum – Skogsarbetets boende i 

Jämtlands län under 1900-talets första hälft (2010) har intervjuat en man som berättar att det 

förekom kvinnor som arbetade i skogen före kriget. Vidare berättar den intervjuade mannen att 

kvinnorna klädde sig i byxa och keps vilket gjorde att kvinnorna såg ut som män. Dessutom ansågs 

de inte vara kvinnor utan istället behandlades kvinnorna som män. Vallström nämner även att 

historikern Rosmarie Fiebranz intervjuat en kvinna som varit skogshuggare. Kvinnan berättade att 

hon ansågs vara bara en skogshuggare av andra skogsarbetare. Kvinnan berättade även att hon 

många gånger ansågs vara en man av nya personer som besökte skogsarbetsplatsen.60

58 Ella Johansson, Skogarnas fria söner – maskulinitet och modernitet i norrländskt skogsarbete (Stockholm 1994), 
134.

59 Ibid., 135.
60 Maria Vallström, Skogens moderna rum – Skogsarbetets boende i Jämtlands län under 1900-talets första hälft 

(Östersund 2010), 42-43.
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Projektet Skogsbrukets glömda hjältar – kvinnors skogsarbete under 

industrialismen

Eftersom Skogsbrukets glömda hjältar – kvinnors skogsarbete under industrialismen är en 

pågående forskningsstudie som inte har publicerats har jag fått ta del av det hittills insamlade 

materialet via intervjufrågor som ställts till Alexander Öbom, Skogsmuseet. Öbom utför 

intervjuerna i projektet. Studien ska uppmärksamma kvinnor som arbetat inom skogsbruket och 

som tidigare inte har fått uppmärksamhet fastän kvinnorna har haft en viktig roll. I skrivande stund 

har 13 kvinnor och en man intervjuats. De flesta kvinnorna var mellan 14-20 år när de arbetade i 

skogen, även om en kvinna fortsatte kocka tills hon var en bit över 30 år och en annan kvinna som 

arbetade tills hon var över 20 år. Kvinnorna har alla arbetat i Västerbottens län. Det är ett 

huvudfokus på kockor i intervjuerna och något nytt material till småbrukarlivet tillkommer inte 

inom studiens ramar. De flesta kvinnorna har arbetat som kockor men flera av kockorna har arbetat 

med skogsplantering, skogsröjning, hyggesrensning och kottplockning under årets övriga säsonger. 

Flera kvinnor har även provat på och hjälpt till med barkning. 

Berättelserna som kommit in via projektet har en stor variation. Det finns en kvinna som 

arbetat i ett flertal kojor från slutet av 1930-talet till början på 1940-talet. Den kvinnans berättelser 

och de situationer hon varit med om skiljer sig en hel del från kvinnor som arbetat på 1950-60-talet.

I en koja som hon arbetat i under 40-talet fanns det varken utedass eller eget rum till kockan. Istället

var sovplatsen i samma rum som männen bakom en avbalkning och en trädstock utomhus istället 

för toalett. I samma koja placerades en järnspis på en ”eldpall” – en eldstad som fanns i mitten av 

kojan. Hon har berättat om när hon huggit bitar från en frusen oxe för att kunna laga mat och att hon

arbetade från tidig morgon ca kl 4-5 till klockan 24 på natten. Kvinnan arbetade inte bara i 

skogsarbetarkojor utan arbetade även för telefonlinjearbetare och kolare. När en telefonlinje 

byggdes över fjället var arbetarna tvungna att bo i tält och anställde en manlig kock. Det var 

troligen för intimt att bo i ett tält tillsammans med en kvinna och när arbetarna kom tillbaka till 

skogsområden och möjlighet till kojor anställdes denna kvinna och tog över arbetet efter den 

manliga kocken.61

De flesta av de intervjuade kockorna hade vanligtvis ett eget rum avskilt från männens rum. 

Det framkommer från intervjuerna att både kojornas skick och arbetet blev mer organiserat under 

1950-60-talen. Det finns berättelser där vissa har uttryckt att de vantrivdes med arbetet som kocka 

på grund av att det kändes isolerat, mörkt, smutsigt eller att det var dålig standard i kojorna. Andra 

berättelser har betoning på att det var trivsamt och ett socialt yrke. En berättelse är från en kvinna 

61 Alexander Öbom, Skogsmuseet, intervju 2017-02-17 & 2017-03-04.
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som var 14 år gammal och vantrivdes så mycket att hon åkte hem, men mamman övertalade henne 

att fara tillbaka och slutföra säsongens arbete. En annan kvinna blev bortlovad att vara kocka, av sin

mamma, utan att hon visste om det.62 Fettisdagen var en dag när skogsarbetarna var lediga men inte 

kockan. Kockan förberedde istället all mat inför firandet. Det är blandade känslor från kockorna om

fettisdagen när några upplevde det som jobbigt att förbereda och beräkna mängden mat medan 

andra uttryckt det som trevligt. Vissa av kockorna kände sig kontrollerade av fruarna som kom till 

kojorna på fettisdagen.63

En annan kvinna började skogsplantera som 12-åring, i slutet på 1940-talet för ett 

skogsbolag. Senare planterade, röjde och barkade kvinnan på sin pappas mark. Barkning med 

barkspade upplevde kvinnan som ett roligt arbete och inte som ett tungt arbete eftersom hon var 

armstark. På sin pappas skifte arbetade sedan kvinnan och hennes man tillsammans med att bland 

annat såga och kvista gran och för att sedan forsla undan granarna på sommaren.64

Könsuppdelningen har varit att kvinnorna i huvudsak arbetat som kockor och att männen 

arbetat som huggare och körare. Det framkommer i intervjuerna att kvinnorna ändå har arbetat med 

skogsarbete. Plantering, röjning och hyggesrensning har flera kockor arbetat med under andra 

säsonger när kvinnorna inte kockat. Några kockor hjälpte även skogshuggarna med barkning.65 I 

arbetet har det varit traditionella könsroller med skilda arbetsuppgifter och skillnader i lön, men 

normerna bryts. Många av männen och kvinnor följer inte den stereotyp som kan framställas om 

manlighet och kvinnlighet. Egenskaper som försiktig och tyst tillskrivs ofta männen och kvinnorna 

har inte verkat förtryckta eller blyga.66 Även fast det i andra fall beskrivs att männen är tuffa och 

hårda.67 Intervjuerna med kvinnorna avslöjar att det verkar ha varit en manlig norm att hämta ved 

och vatten. Det framkommer dock att kvinnorna ändå hämtade ved och vatten, på dagtid när 

männen arbetade i skogen.68 Åter igen bryts normer om vilka uppgifter som är manliga och 

kvinnliga, vilket inte kommer fram i utställningen där det inte står något om att kvinnorna hämtade 

vatten. Istället står det att ved- och vattenhämtning var en arbetsuppgift för skogsarbetarna. Det har 

varit skillnader på hur männen agerat mot kockorna i kojorna, i en koja hjälpte männen till att torka 

disken som kockan hade diskat, medan i andra kojor hjälpte männen inte till alls.69 

Kvinnor som arbetat som skogshuggare kan dock vara ett känsligt ämne, eftersom det finns 

62 Alexander Öbom, Skogsmuseet, intervju 2017-02-17.
63 Alexander Öbom, Skogsmuseet, intervju 2017-03-04.
64 Alexander Öbom, Skogsmuseet, intervju 2017-03-12. 
65 Alexander Öbom, Skogsmuseet, intervju 2017-02-17.
66 Ibid..
67 Alexander Öbom, Skogsmuseet, intervju 2017-03-04.
68 Ibid..
69 Ibid..
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två personer med möjliga berättelser av och om, som inte deltar i projektet av olika anledningar. 

Under forskningsstudien finns det möjligheter till att det samlas in berättelser från kvinnor som 

arbetade som skogshuggare, för de har uppenbarligen funnits. 
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Utvecklingsförslag till utställningen Huggarepoken 

Här redovisas utvecklingsområden och förslag på ny utformning till utställningen Huggarepoken. 

På vilket sätt kan befintligt material i utställningen utvecklas för att synliggöra kvinnorna från 

tidsperioden 1860-1950? I vilken utsträckning kan intervjuerna från forskningsprojektet förändra 

hur kvinnorna uppfattas? Hur kan materialet användas i utställningen utan att bli tröttande för 

besökaren? Detta kapitel syftar till att besvara dessa frågor. 

Utvecklingsområden i utställningen

Det finns många sätt att utveckla och lyfta fram kvinnornas berättelser i Huggarepoken. När 

berättelser från studien Skogsbrukets glömda hjältar – kvinnors skogsarbete under industrialismen 

kan implementeras i utställningen kommer det att levandegöra tiden som Huggarepoken berättar 

om. Det kan involvera både glädjande och svåra berättelser som breddar synen på det arbete och det

liv kvinnor haft. Ett stort utvecklingsområde är att utföra en studie som samlar in berättelser från 

kvinnor som arbetade i småbruken. I och med att Skogsbrukets glömda hjältar fokuserar på arbetet i

skogen kommer inte kvinnor som arbetat på gården att komma med i studien. Utställningsdelen som

tar upp livet på småbrukargården behöver mer individuella berättelser för att kunna utvecklas 

utifrån ett genusperspektiv. 

Ett enkelt sätt att utveckla och lyfta fram kvinnors berättelser från skogsarbetet är att lyfta in

kvinnor i hela utställningen. Skogsarbetare som varit kvinnor bör finnas med i avdelningen som 

handlar om huggare eller om körare. Skogsplanterare som varit kvinnor bör berättas om i 

avdelningen som handlar om skogsplantering. Det gör att kvinnor får plats i den stora berättelsen 

som berättas. Texter i utställningen kan med små ändringar förtydliga vikten av kvinnorna på ett 

annat sätt än vad som gjorts idag. Genom att ändra ordet ”skogsarbetaren” till skogsarbetare och 

utesluta ordet ”han” i den efterföljande texten när det handlar allmänt om skogshuggare, kan även 

kvinnor få plats som skogsarbetare. När texten innehåller skogsarbetare istället för skogsarbetaren  

kan variationer lättare involveras i utställningen. Vidare kan olikheter som lyfts fram förstärka 

förställningen om en bred variation av skogsarbetare.  

En genusförbättring av utställningen kan göras med hjälp av att antingen visa schabloner 

som är könsstereotypa och problematisera dessa, vilket kan synliggöra maktförhållanden som fanns 

under perioden, eller genom att lyfta fram alternativ som är positivt laddade och på så sätt bryta 
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föreställda normer.70 Föreställningar av manlighet och kvinnlighet kan synliggöras genom att lyfta 

fram föreställningar som idag inte finns kvar och föra diskussion om detta. Genom att ge besökaren 

en bredare bild av normerna motverkas befästa föreställningar om hur kvinnor och män är. 

Urval av historia? 

Vem ska genomföra urvalet av vad som är viktigt att ta med i en utställning? Vad ska läggas till och 

vad behöver tas bort? Värderingar som finns idag kommer påverka en ny utformning av 

utställningen. När historien gestaltas eller berättas är det historiska skeendet en grundpelare. I en 

utställning går det dock inte att få med allt utan ett urval måste göras. De berättelser som tas med i 

en utställning avgör även vad som inte ska tas med. Det är viktigt att urvalen redovisas eftersom 

utställningar enbart visar en tolkning av historien.71 Museer bör vara öppna med hur och varför ett 

urval har skett inför museibesökarna. Museibesökarna kan därigenom kritisera de urval och granska

de källor som ett museum har använt i utställningsproduktionen. Museer kan använda sig av 

personer utanför museet för att få fler perspektiv. Eftersom alla upplever och ser olika saker på 

grund av att allas genusbagage ser olika ut, bör fler personer genomföra genusanalyser (eller andra 

typer av analyser) av utställningar. Exempelvis kan gymnasieelever genomföra ytterligare 

genusanalyser av utställningen och finna andra saker än vad museipersonalen gjort. Dessutom kan 

förändringar i en utställning utformas med hjälp av besökare för att få fram ett bättre resultat.72 

Hur kan ett urval se ut när kvinnors betydelse från epoken förtydligas? För att undvika 

normativa gestaltningar av människor kan Johanna Lundins metodövning användas. Det är viktigt 

hur språk, berättelser och gestaltningar används i utställningen och övningen ska öka normkritiken 

och genusmedvetenheten i utställningsproduktionen.73 Övningen som presenteras nedan består av 

tio punkter som produktionsgruppen kan använda sig av. 

1. Vad vill vi berätta?

70 Wera Grahn, Genuskonstruktioner och museer – handbok för genusintegrering (Uppsala 2007), s 29, Katherine 
Hauptman & Kerstin Näversköld, Genusförbart – inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete 
(Lund 2014), 27.

71 Maria Ahlsén, Johanna Berg & Kristina Berg, ”Hela historien? - Tjugo frågor till en utställning”, i Det bekönade 
museet – Genusperspektiv i museologi och museiverksamhet, red. Inga-Lill Aronsson & Birgitta Meurling (Uppsala 
2005), 179.

72 Li Kolker, ”Att genusförändra en utställning – en pedagogisk utmaning”, i Genusförbart – inspiration, erfarenheter 
och metoder för mångfald i museiarbete, Katherine Hauptman & Kerstin Näversköld (Lund 2014), 86.

73 Johanna Lundin, ”Genuförbara redskap och metoder”, i Genusförbart – inspiration, erfarenheter och metoder för 
mångfald i museiarbete, Katherine Hauptman & Kerstin Näversköld,(Lund 2014), 155-156.
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2. Vad ska utställningen ge besökaren? 

3. Hur kan vi berätta det utan att vara normativa och återskapa stereotyper? 

4. Vilket material/föremål har vi? Hur kan vi använda dessa utan att vara normerande? 

5. Kan vi berika och utmana kvinnligheten/femininiteten och manligheten/maskuliniteten istället för att 

begränsa den och återskapa könsroller? 

6. Finns det varianter på kön? Finns det olika aspekter av genus? 

7. Behöver genus/kön vara en del av gestaltningen alls? Tänk dynamiskt. 

8. Hur kan utställningsrummet utformas genusmedvetet? 

9. Vilka hinder och genusfällor kan finnas? 

10.  Vilka möjligheter finns det? Vilka värden ryms i berättelsen, i föremålen och aktiviteterna?74

Genom att använda övningsfrågorna kan fallgropar undvikas i ett möjligt förändringsarbete av 

utställningen. Kvinnlighet och femininitet kan berikas av kvinnor som arbetat som skogshuggare. 

Dessutom kan dåtidens kvinnlighet utmanas med att berätta om kvinnor som klätt sig som män och 

behandlats som män när kvinnorna arbetat i skogen. Manligheten och maskuliniteten kan utmanas 

av att utställningen ifrågasätter manliga normer. Genusfällor kan bestå av att förstärka stereotyper i 

nytt material som inkommit och upprätthålla normer som funnits genom historien. Det finns många 

fördelar i att skriva ner svaren på övningsfrågorna som vägledning i processen. 

Utställningar är ett begränsat medium att visa information i. Det krävs en förståelse för hur 

innehållet förmedlas genom den form och media som ämnet presenteras i till besökarna. Det behövs

en balans i hur mycket information som möter besökaren, för att få besökaren att stanna kvar i 

utställningen.75 Det är därför viktigt med ett tydligt mål om vilken basinformation som ska nå 

besökaren.76 I avsnitt 9 ”Att lyfta en basutställning” i utställningsradio för riksutställningar betonar 

en gästtrio, som ger utvecklingsförslag till Alingsås basutställning att det är viktigt att rensa i 

texterna. Berättelsen bör förtydligas genom färre och kortare texter eftersom för mycket text får 

besökaren att stänga av.77 Risken med för mycket information är att besökaren blir besvärad och 

lämnar utställningen. Ett tips från gästtrion i ”Att lyfta en basutställning” är att förtydliga 

berättelsen genom att fokusera på vad som behöver berättas i varje rum och genom att erbjuda ett 

74 Johanna Lundin, ”Genuförbara redskap och metoder”, i Genusförbart – inspiration, erfarenheter och metoder för 
mångfald i museiarbete, Katherine Hauptman & Kerstin Näversköld (Lund 2014), 155-156.

75 McKenna-Cress, Polly & Kamien A. Janet, Creating exhibitions – Collaboration in the planning, development and 
design of innovative experiences (New Jersey 2013), 70.

76 Ibid., 76.
77 Riksutställningar, ”Att lyfta en basutställning” i Utställningsradio, 15/2 2016.
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annat område för fördjupning, som exempelvis ett bibliotek eller kartotek.78 Viktiga frågeställningar 

att ställa sig vid utställningsproduktion är; Hur mycket information är för mycket information? Vad 

kan utställningen erbjuda som inte internet kan ge? En bra riktlinje är att fokusera på besökare som 

inte kan något om ämnet och som vill lära sig mer, istället för personer som redan är insatta i 

ämnet.79 Det innebär att innehållet i texterna främst bör förmedla den viktigaste basinformationen, 

men att fördjupande texter kan visas i andra lager av text.

Den basinformation som ska nå besökaren i Huggarepoken presenteras genom en 

introduktionstext till varje område. Området kojan har redan två texter sedan tidigare och innehåller

viktig basinformation som ger nybörjaren en bra överblick i ämnet. Små ändringar kan göra att 

kvinnornas roll lyfts fram i yrket som kocka. Det andra området med skogsarbetarhustrun, 

småbrukaråret, getarskog och myren har inte någon större introduktionstext. En text som ger den 

viktigaste informationen skulle innebära stor skillnad på hur denna utställningsdel mottas av 

besökaren.

Ett sätt att få med mer information utan att störa helhetsintrycket som besökaren får av 

utställningen är att dölja informationen. Detta kan göras med exempelvis lådor, eller skåp som kan 

öppnas eller genom en ”pull-up låda” där besökaren kan dra i ett handtag. Andra sätt att få med 

större mängd information är genom pekskärmar.80 Det finns många berättelser från kockor och 

intressant information som kan orsaka att det blir för rörigt i utställningen om allt ska synas 

samtidigt. Med hjälp av att dölja informationen kan besökaren bli nyfiken istället för mättad av 

intrycken. 

Förslag på ny utformning av utställningen

Nedan presenteras förslag till förändringar i utställningen som kan lyfta fram kvinnornas betydelse 

under epoken. Förslagen involverar de valda områden som är huvudfokus för utställningssynopsisen

men innehåller även förslag som påverkar hela utställningen. 

Hela utställningen

Det första förändringsförslaget är att förstora upp fotografiet på kvinnan som arbetat som 

78 Riksutställningar, ”Att lyfta en basutställning” i Utställningsradio, 15/2 2016.
79 McKenna-Cress, Polly & Kamien A. Janet, Creating exhibitions – Collaboration in the planning, development and 

design of innovative experiences (New Jersey 2013), 70-71.
80 Ibid., 78.
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skogshuggare till storlek 1:1 och konturklippa ut kvinnan och placera fotografiet i avdelningen som 

hanterar skogshuggning. Mitt förslag är att ta bort den handmålade modell-mannen som står bland 

fysiska redskap. Redskapen kan placeras i hennes händer eller finnas runt fotografiet. Alternativt 

placera fotografiet på henne i skogen som är uppbyggd, med ett nedsågat träd bakom precis som i 

original-bilden. På så sätt hamnar kvinnan i den stora berättelsen, får en lika stor synlighet som 

manliga modeller och tillskrivs redskap som i utställningen tillskrivits enbart män. Även om det är 

flest män som huggit träd har det funnits kvinnor som arbetat som skogshuggare. Nu är fotografiet 

malplacerad vid småbruket, liten i storlek och med en text som är märkligt formulerad. Historien 

har varit brokig och mångfasetterad och genom att lyfta fram ”undantagen” tillsammans med 

”normalhistorien” kan en sammansatt föreställning närmare sanningen skapas.81 Genom att lyfta in 

kvinnan som anses som ”undantaget” visas skillnader som ger en bredare bild av hur det var i 

historien. Viktigt är att fotografiet är upplyst och så att det inte hamnar i en mörk vrå. En annan 

viktig del är att inte skriva ”mindre vanlig kvinnosyssla” som står ovanför fotografiet idag. 

Förslagsvis kan åtminstone namn, titel och plats skrivas. En historia från eller om kvinnliga huggare

kan skrivas vid sidan, utan att nämna att det var ett ovanlig yrke. Att det var få kvinnor som 

arbetade som huggare behöver inte nämnas i utställningen eftersom det redan är en dominerad 

manlig sfär. Det är redan underförstått att det var majoriteten män som arbetade i skogen och det 

behöver inte förtydligas i texten bredvid fotografiet. Ämnesområdet är redan maskulint kodat och 

små genusmedvetna förändringar kommer inte bli märkbara i det allmänna uttrycket. Stora 

gestaltningar som är tydligt genusmedvetna behövs för besökaren ska märka en förändring.82 Innan 

projektet Skogsbrukets glömda hjältar – kvinnors skogsarbete under industrialismen är slut kan det 

möjligen ha  kommit in berättelser om eller av en kvinna som arbetat som skogshuggare, som går 

att använda i utställningen. 

81 Maria Ahlsén, Johanna Berg & Kristina Berg, ”Hela historien? - Tjugo frågor till en utställning”, i Det bekönade 
museet – Genusperspektiv i museologi och museiverksamhet, red. Inga-Lill Aronsson & Birgitta Meurling (Uppsala 
2005), 184-185.

82 Wera Grahn. Genuskonstruktioner och museer – handbok för genusintegrering (Uppsala 2007), 29, Katherine 
Hauptman & Kerstin Näversköld, Genusförbart – inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete 
(Lund 2014), 85. 
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Figur 10, Hur det ser ut idag, utställningen Huggarepoken. I pratbubblan står det ”Här är mina verktyg”. 

Foto: Marica Lagerström.

Ett annat förslag som är utanför de två områden som är i huvudfokus för utställningssynopsisen, är 

början på utställningen som tar upp skogsplantering och hyggesrensning. I nuläget innehåller 

utställningsdelen två stora fotografier i 1:1 skala som visar både barn, män och kvinnor. För det 

första kan namn eller historier till människorna på fotografierna letas reda på och implementeras i 

utställningen. Namnen finns nedtecknade till fotografiet. Tillhörande information finns om att 

fotografiet är taget 1918, och att hackare tjänade sex kronor per dag medan såarna tjänade tre 

kronor om dagen.83 För det andra kan text skrivas in som berättar historier från kvinnor som 

skogsplanterat. Skogsplantering, hyggesrensning och kottplockning har varit relativt vanliga 

arbetsuppgifter för kvinnorna som blivit intervjuade i projektet Skogsbrukets glömda hjältar. 

Genom denna förändring knyts kvinnor till ytterligare en del av utställningen, vilket gör att kvinnor 

inte centreras till främst två avdelningar i utställningen, utan blir en naturlig del av historien. 

83 Kulturarv Västerbottens databas, bildnummer Vbm BR 1734, http://www.kulturarvvasterbotten.se/CgiText-
GetRecordTable=fg_Foton&ID=245203&Formname=/sok/amne/blankett_foto.html&Incl=000000000046&Recnr=1
8. 
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Figur 11, Skogsplantering, utställningen Huggarepoken. Foto: Marica Lagerström.

Texter som kan visa schabloner på stereotyper kan lyftas in. Detta kan gälla exempelvis att hästen 

ansågs tillhöra männens sfär. Hästen fungerade som en statusmarkör och förknippades med 

manlighet.84 Något som förändrats till att idag förknippas mest med kvinnor. Mjölkning och kon är 

ett annat exempel på en stereotyp som förändrats. Kon förknippades med enbart kvinnor och det 

ansåg tabu för män att mjölka, men mjölkningen blev sedan en manligt arbetsuppgift när tekniken 

med mjölkmaskiner introducerades. Genom att problematisera stereotyperna kan besökarna bli 

medvetna om strukturer som funnits och finns idag. På detta sätt kan besökaren få en förståelse för 

att genuskonstruktioner ändras över tid och beroende på kontext.   

Livrustkammarens museichef Malin Grundberg påpekar i kapitlet ”sex punkter för en 

genusmedveten utställningsproduktion” i boken Genusförbart (2014) att genusperspektiv bör 

implementeras i en utställning genom mätbara mål. Målens utformning kan vara stöd under arbetets

gång och med hjälp av målen redovisas fakta hur genusperspektivet uppnåtts. Produktionsteamet till

utställningen ”Jag är Armfelt” hade som mål att implementera samtidskopplingar i utställningen. 

Målet innebar att minst en samtidskoppling per rum skulle göras i utställningens fyra rum. 

Resultatet blev separata stationer i varje rum som kopplade utställningen till samtiden.85 Liknande 

mål kan ställas upp för utställningen Huggarepoken. Exempel på mål i utställningen kan vara minst 

en personberättelse per område som visar individskillnader, minst en text som synliggör och 

problematiserar maktförhållanden mellan kön per område eller minst en text som åskådliggör 

84 Ella Johansson, Skogarnas fria söner – Maskulinitet och modernitet i norrländskt skogsarbete (Stockholm 1994), 
143.

85 Malin Grundberg, ”Sex punkter för en genusmedveten utställningsproduktion” i Genusförbart – Inspiration, 
erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete, red. Katherine Hauptman & Kerstin Näversköld (Lund 2014),
58. 
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alternativ manlighet och kvinnlighet som är normbrytande per område.

Guidningar är ett sätt att lägga till information som levandegör historien. Det går att lägga 

till information om kvinnor i områden i utställningen där en fysisk förändring inte är möjlig. I ett 

område där män och manlighet, är huvudfokus i utställningen, kan medveten pedagogik nyansera 

gestaltningen. Vidare kan fördjupande berättelser bredda synen manlighet och kvinnlighet. En 

genusmedveten guide kan få ett område som är gestaltat med bestämda stereotyper att istället 

förmedla reflektioner över stereotyperna.86 

För att Skogsmuseet ska kunna öka individuella berättelser knutna till föremål kan museet ta

inspiration som Västerbottens museum. I utställningen Umeå – minnen och framtid finns en 

minnesbehållare. I minnesbehållaren visas föremål som besökare föreslagit att Västerbottens 

museum ska samla in. Besökare får på detta sätt vara med och styra vad som hamnar i museets 

samlingar. Västerbottens museum har dock ett krav vid förslag på föremål, vilket är besökarens 

motivering som också ska visas upp i minnesbehållaren.87 Vidare kan Skogsmuseet även inspireras 

av Västerbottens museums metod att aktivera kontextlösa föremål. Västerbottens museum arbetade 

2014 med att utveckla möjligheter att lämna in berättelser knutna till föremål via databasen Sofie. 

Via internet och de berättelser som kan komma in från den plattformen, vill Västerbottens museum 

öka samlingarnas mångfald och ge en ny betydelse till föremål som saknar kontext.88 Skogsmuseet 

skulle kunna ha en monter i utställningen med föremål som saknar kontext och samla in berättelser 

från besökare. Både via hemsidan och via en insamlingsstation där minnen och berättelser kan 

lämnas. 

Kojan

Idag står det ”Kockan anställdes för att sköta skogsarbetarnas hushåll. Hon lagade billigare, godare 

och nyttigare mat än om var och en av skogsarbetarna skötte sin hushållning. Hygienen blev 

dessutom bättre och trivseln lär ha ökat. Kockasystemet var vanligt under 1930-50-talen.”89 Istället 

skulle det kunna stå ”Kockor hade stor betydelse i skogsbruket. Kockornas arbete bestod av 

hushållsuppgifter och var anställda av skogsarbetarna. Den gemensamma hushållningen som kockor

utförde förbättrade hygien, kost och trivsel i skogskojorna. I arbetsuppgifterna ingick det bland 

annat att laga näringsrik billig mat. Kockasystemet var vanligt under 1930-50-talen.” Det skulle 

86 Wera Grahn, ”Genuskonstruktioner och museer – handbok för genusintegrering” (Uppsala 2007), 31.
87 Lotta Fernstål, ”Museernas mångfaldsmöjligheter”, i Genusförbart – inspiration, erfarenheter och metoder för 

mångfald i museiarbete, red. Katherine Hauptman & Kerstin Näversköld (Lund 2014), 120.
88 Ibid., 121.
89 Utställningstext området ”Kojan” i Huggarepoken, Skogsmuseet i Lycksele (2017).
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även ge mer tyngd till kocka-yrket att berätta om att det fanns kock-utbildning där kockorna fick 

lära sig näringslära och ekonomi och att det infördes konsulenter. 

Avdelningen som handlar om skogsarbetarkojan och kockan tänker jag kan behålla sin 

miljöbild med fotografiet som visas i skala 1:1 (om den är i bra skick). Det ultimata vore dock att ta 

fram exempel som är gränsöverskridande även här. Kvinnan på fotografiet som är på framsidan av 

uppsatsen kan förstoras och användas istället som exempel. Kvinnan på fotografiet uttrycker en 

pondus som skulle gynna framställningen av kockorna. Genom projektet Skogsbrukets glömda 

hjältar – kvinnors skogsarbete under industrialismen har fotografier kommit in som visar miljöer i 

bakgrunden. En av dessa foton kan även passa som förstoring med miljö. Orsaken till förstoringarna

är att behålla estetiken från 1980-talet då utställningen skapades, samt för att kvinnorna ska synas 

på stora fotografier och få stor plats i utställningen för att tillskrivas lika stor synlighet som män har 

i utställningen. 

I utställningsdelen som behandlar kockorna bör videointervjuer med några kvinnor från 

projektet Skogsbrukets glömda hjältar tas med. Besökare dras främst till rörliga föremål som film 

innan besökaren ser resten av utställningen. Genom att ha en videointervju istället för röstintervju 

får besökaren en mer personlig anknytning till människan som berättar. Bilder kan klippas under 

intervjun för att visa vad kvinnorna varit med om. En bildskärm med pekfunktion där besökaren kan

välja mellan flera intervjuer gör att mycket information tas med i utställningen utan att ta stor plats. 

Rörliga bilder har stor makt i en utställning och de har stor betydelse för hur besökaren uppfattar 

hela utställningen.90 Eftersom Skogsmuseet redan börjat en utformning för videovisning bör en 

liknande hållare byggas för att vara konsekvent. Det som är viktigt att tänka på är att barn och 

rullstolsburna kan ha svårt att se en film som är för högt placerad. Förslagsvis kan den sänkas ned 

till sitthöjd, med en stol eller bänk framför (om det ryms). Det är annars viktigt att tänka på att 

placera den i stående generell ögonhöjd på ca 1,6 meter.91 Filmerna bör vara ungefär 7 minuter men 

absolut max 10 minuter, eftersom besökaren inte visar längre uppmärksamhet under en film.92 En 

annan viktig sak att tänka på är att besökare ofta besöker utställningar tillsammans. Det är inte 

lämpligt med ett par hörlurar, istället är en delning till två hörlurar att föredra för att besökarna ska 

kunna se en videofilm samtidigt. 

Det sociala livet i kojan anser jag är viktigt att ha med. Berättelser från kvinnor som 

intervjuats är bra sätt att implementera en föreställning om vad kockor och skogsarbetare gjorde i 

90 Katherine Hauptman & Kerstin Näversköld, Genusförbart – inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i 
museiarbete (Lund 2014), 80. 

91 David Dean, Museum Exhibition – teory and practice (London 1994), 43.
92 Jan Hjort, Utställningens anatomi (Stockholm 2010), 26.
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skogskojorna när de inte arbetade. En kvinna som har intervjuats i projektet har delat med sig av 

fotografier från 1952 när hon spelar dragspel tillsammans med skogsarbetarna. Annars kan 

fettisdagsfirande tas upp eftersom det är en ledig dag för skogsarbetarna och en dag då kvinnorna 

kom och besökte kojorna för att fira. Fotografier från fettisdagsfirande består av lika många kvinnor

som män som står utanför kojorna. Via andra intervjuer berättar kockor att fettisdagen var en jobbig

dag eftersom de inte var lediga. Kockorna skulle istället tillaga festmåltid och hade känslan av att 

fruarna bedömde arbetet. Intervjuade kockor har nämnt att ordet fritid inte fanns på samma sätt som

det gör idag.

Ved och vattenbrädan bör finnas kvar i utställningen eftersom den visar på en strukturerad 

ordning i kojorna. Det går dock skriva till att kockorna hämtade vatten och ved på dagtid utan att få 

det att låta som ovanligt eller som ett undantag. Skillnaden blir att alla i kojan hjälps åt att hämta 

vatten och ved. Fotografiet som visar kockan som väntar i dörren och en man som rakryggad hämtat

vatten vill jag av den anledningen inte ha kvar. Det kanske finns ett liknande fotografi där vatten 

och ved bärs in men som ger ett annat budskap. Även fast det stämmer att männen hämtat ved och 

vatten, stämmer det även att kockorna själv hämtade ved och vatten på dagtid. Den kvinnliga docka 

som står med en liten kanna i ena handen, ska representera kockans kläder och frisyr på 1940-talet. 

Det är inget fel i sig utan problematiken är att dockan är passiv, medan det finns manliga modeller i 

både liten, stor och platt utformning som de flesta är aktiva. Varför är kvinnan ståendes utan att göra

något när vila för kvinnor under denna period var ovanligt? Mitt förslag är att göra om dockan eller 

göra en till som aktivt arbetar med något. Vidare i den aktuella utställningen formuleras texten vid 

kassa-boken att kockan hade hjälp av ”kockfar”. Det kanske går formulera om genom att skiva att 

kockorna och hästköraren samarbetade. Inte att kockorna hade hjälp av kockfar. Språket i en 

utställning är viktigt att tänka på eftersom ordvalen är ett centralt kommunikationsmedel som 

förmedlar kunskap om historien. Ordvalen påverkar hur besökaren uppfattar den verklighet som 

presenteras.93 I den dagsaktuella utställningen förminskas kockorna i allmänhet genom att de får 

hjälp av kockfar, vilket låter som att kvinnorna är svaga och inte klarade arbetsuppgifterna själva. 

Istället går det trycka på ett samarbete. En annan del som jag anser ska behållas är modellen på 

skogskojan. Det behövs tredimensionella föremål i utställningen och den ger en bra överblick hur 

kojorna kunde se ut på 1930-talet. Det som är viktigt är att inte lyfta fram det med värderingen om 

att det är ett föredömligt exempel och med en sanning om att alla kojor såg ut så efter 1930-talet. 

Kojorna varierade och standarden lika så, vilket är väsentligt att lyfta fram. 

93 Maria Ahlsén, Johanna Berg & Kristina Berg, ”Hela historien? - Tjugo frågor till en utställning”, i Det bekönade 
museet – Genusperspektiv i museologi och museiverksamhet, red. Inga-Lill Aronsson & Birgitta Meurling (Uppsala 
2005), 180. 
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En fundering är att visa fotografier med en pull-up funktion. Ett fotografi kan visas på en 

låda som har en spak eller liknande på sidan. När besökaren drar i spaken visas mer information om

det som är relaterat till fotografiet. Exempelvis kan könsnormer ifrågasättas i samband med en bild 

på någon som hämtar ved eller vatten. ”I skogskojorna var normerna att männen hämtade ved och 

vatten. Trots detta hämtade kockorna ved och vatten på dagtid, även slaskvatten var något som 

kockorna bar ut.” Fotografier med tillhörande berättelser eller citat tänker jag kan passa bra på 

samma typ av ”pull-up-lådor”.  På detta sätt kommer det med mycket information även fast det inte 

blir rörigt i utställningen. Det är viktigt att funktionen är tydlig för besökaren, med frågor som ställs

och svar som visas efter en aktiv handling.

 

Skogsarbetarhustrun och småbrukaråret

Till att börja med vill jag inte skilja ut skogsarbetarhustrun från småbrukaråret om inte kvinnornas 

bedrifter lyfts fram starkt. I nuläget lyfts kvinnorna ut med fotografier men inte med någon tydlig 

text. Det går att formulera en rubrik som exempelvis ”småbrukarfamiljen”, ”småbrukarfolket”, 

”livet på småbruket” eller ”arbetet på småbruket”. Orsaken varför kvinnorna inte bör skiljas ut från 

småbrukets arbetsuppgifter är främst för att kvinnorna nämns som hustru och för att kvinnorna 

redan har en central roll i småbruket. Genom att vara tydlig med kvinnors betydelse kommer 

budskapet fram om att kvinnors arbete på gården var viktigt och en bas i försörjningen. Lådan som 

det står ”Skogsarbetarhustruns arbetsdag”94 med tillhörande papper med en kvinnas berättelse, kan 

istället ändras till ”En arbetsdag på småbruket”. En introduktionstext till området kan exempelvis 

innehålla texten ”Arbetet på småbruket. Småbruket var grunden i försörjningen. Arbetsuppgifter 

som bidrog till egen konsumtion av potatis, kött, fisk, mejeriprodukter, ull och textiler var viktiga 

för småbrukarfamiljens överlevnad. Småbruket var beroende av kvinnor och barns arbetsinsatser. 

Året var fyllt med arbete som bytte av varandra. Många män, pojkar och unga kvinnor kunde ofta 

vara borta långa perioder på grund av skogsarbetet men även väg-, flottnings-, diknings- och 

byggarbete. Detta gjorde att folket som var kvar på småbruket tog över allt ansvar” Vidare går det 

istället för att skriva ”Eftersom männen ofta var borta fick småbrukarhustrun ta stort ansvar för hem

och gård – med allt vad det innebar med tungt arbete”95. går det ändra texten till ”Småbruket var 

beroende av kvinnors, barns och äldre släktingars arbetskraft. Männen och äldre pojkar var borta 

långa perioder när de arbetade i skogen” Samma händelse berättas på olika sätt. I den första texten 

får kvinnan ta plats eftersom männen var borta. I den andra texten får besökaren veta att kvinnors 

94 Utställningstext från området ”Skogsarbetarhustrun” i Huggarepoken, Skogsmuseet i Lycksele (2017).
95 Utställningstext från området ”Småbrukaråret” i Huggarepoken, Skogsmuseet i Lycksele (2017).
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arbetskraft var viktig innan besökaren får fortsättningen om att männen var borta. Barn och äldre 

släktingar inkluderas i den andra texten som ger en mer rättvis föreställning om hur det var. Att 

mjölkproduktionen och boskapsskötsel var viktigt för småbruket går att lyfta fram mer än vad det 

gör i utställningen idag. Bedriften kan förtydligas med hjälp av diplom som delats ut för god 

mjölkkvalité. Diplomen får gärna vara från 1930-talet, alternativt från 1940-50-talen. År 1928 

delades de första mjölkkvalitetsutmärkelserna ut efter att blivit föreslaget redan 1915. Även 

guldmedaljer för god mjölkkvalité började på delas ut 1958.96 Eftersom lönearbete redovisas i denna

utställningsdel kan även inkomster från bland annat mjölk, smör, bärplockning, sömnad, bakning 

betonas. Istället för citatet ”Man kan utan att överdriva säga att jag har 365 arbetsdagar per år”97 

som inte har namn eller titel knutet till sig, föreslår jag ett citat som knyts till en person med namn. 

Citatet kan kopplas till ett fotografi med en kvinna som arbetar om det handlar om att kvinnan 

arbetar alla dagar på året. Fler föremål kan knytas till småbruket genom att exempelvis visa upp 

”månadens/kvartalets föremål”. Varje kvartal kan ett nytt föremål visas med tillhörande information

och berättelser. Det kan exempelvis handla om mjölkseparatorn, om olika redskap eller om föremål 

som besökaren inte alls väntar sig att möta i småbruken. Texterna om föremålen kan om möjligt, 

bryta mot föreställningar som besökaren kan ha, istället för att vara normerande. På så sätt kan ett 

medvetet genusperspektiv implementeras på fler ställen i utställningen.

 

Getarskog

I skogen som tillhör området Getarskog står en pojkdocka som gestaltar en getare. En flickdocka 

står istället vid spisen i köket som behandlar ämnet Småbrukaråret och Skogsarbetarhustrun. Dessa 

dockor befäster roller om hur flickor och pojkar är. Mitt förslag är att flytta ut flickan till skogen där

både pojken och flickan kan vistas tillsammans på lika villkor eftersom både flickor och pojkar var 

getare. Det är inget fel med att visa att flickan arbetat vid spisen på en småbrukargård men risken är 

att det av barn tolkas som det enda en flicka kunde göra. Eftersom besökaren tolkar en utställning 

genom tredimensionella föremål före text bör dockornas placering tänkas noga igenom. Ännu ett 

alternativ är att göra en till flickdocka så att det finns en både inne och ute. ”Om det i verksamheten 

bara förmedlas en oproblematiserad bild av hur det var förr, hur könsrollerna var bestämda och ofta 

statiska, kan denna bild bli normerande.”98 Fler fotografier på barn som är getare skulle kunna 

användas, eller ett fotografi med både flickor och pojkar på. I nuläget är det ett fotografi på en ung 

96 Lantbrukarnas riksförbunds hemsida https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrf-
mjolk/guldmedaljprogrammet/vanliga-fragor-om-guldmedaljen/ hämtad 31-03-17.

97 Utställningstext från området ”Skogsarbetarhustrun” i Huggarepoken, Skogsmuseet i Lycksele (2017).
98 Ds 2003:61, Genus på museer, Stockholm, 78. 
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man som varit vallare eller getare. Citat från en getare bör tas med i utställningen som berättar om 

arbetsuppgifter som getaren hade eller om hur det var att vara getare. Lydia Vallgren heter en 

kvinna som berättar om när hon var getare vid nio år ålder. Hon beskriver olika arbetsuppgifter som 

skulle utföras av en getare, bland annat att göra kvastar och vispar till hushållet.99 Berättelser som 

liknar hennes kan ge en bredare bild av getaren.

Myren

I texten om myren behövs inte stora ändringar för att det ska bli mer jämställt. Istället för att betona 

att insamling av hö var krävande för småbrukaren går det att utesluta småbrukaren som är manligt 

kodat. En mening med att småbrukarhushållet arbetade tillsammans på slåtter bör läggas till för att 

betona att det var en insats för alla i hushållet. Genom att nämna att kvinnor och barn räfsade undan 

innan besökaren får veta att det var männen som slog med lien hamnar ett fokus på kvinnorna innan

männen trots att meningen säger samma sak. Ifall arbete ska könas kanske det ska läggas till att 

kvinnor ordnade med hässjorna? På ett fotografi syns ryggen på två män. Den går att ha kvar men 

för att ge en bredare bild av myren bör fler bilder på slåtter läggas till. Ett fotografi med både 

kvinnor och män som uttrycker ett jämställt arbete bör användas i så fall. 

99 ”Getarminnen från Åsele”, Västerbotten (Umeå 1975): 3, 139-140, Hans Lidman & Anders Nyman, Fäbominnen 
(Stockholm 1965).
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Avslutande diskussion

Den avslutande diskussionen tar upp processen fram till färdig synopsis och om uppsatsen svarat på

frågeställningen. Ytterligare utvecklingsförslag presenteras som kan vara intressant för 

Skogsmuseets fortsatta arbete. Här redovisas även uppsatsen resultat, en utställningssynopsis. 

Utställningen Huggarepoken vid Skogsmuseet i Lycksele kan utvecklas med hjälp av ett 

genusperspektiv. Det framkommer från uppsatsen att det är möjligt att använda sig av 

genusperspektiv i en manligt dominerad utställning som Huggarepoken är idag. Det finns ett flertal 

analysfrågor, metoder, modeller och litteratur som kan användas i ett förändringsarbete med hjälp 

av genusperspektiv. Kvinnors historiska betydelse kan förtydligas genom att ge kvinnorna större 

plats och berätta om kvinnor på fler områden i utställningen. Större förändringar bör göras för att 

besökarna ska se en tydlig skillnad, även om små förändringar kan ge ett mer jämställt 

helhetsintryck. I utställningen är det möjligt att göra märkbara förändringar speciellt eftersom 

berättelser om kvinnor som arbetat i skogen inte tidigare tagits med. Även justeringar i texter kan ge

en starkare betoning på kvinnornas roll i skogshistorien som berättas. Generellt bör mer personliga 

berättelser från både kvinnor och män få plats i utställningen för att visa på individskillnader. 

Urvalet av föremål, fotografier och texter påverkar budskapet i utställningen. Det är därför viktigt 

att granska vilka andra alternativ som finns och vad som förstärks eller förminskas med hjälp av 

olika gestaltningar. Kvinnors betydelse i historien kan lyftas fram genom att fokusera mer på 

kvinnornas perspektiv. 

Det som är utmärkande för utställningen Huggarepoken är att det inte berättas om kvinnor 

som arbetat med skogen. Det förmedlas inget om kvinnor som arbetat med skogsplantering, 

hyggesrensning eller kottplockning, som dessutom verkar ha varit relativt vanliga arbetsuppgifter 

för kvinnor. Det finns heller inget om kvinnorna som arbetat som exempelvis skogshuggare. Detta 

antyder på att när utställningen Huggarepoken producerades, hade som syfte att berätta en objektiv 

historia där kvinnor inte platsade i skogen. Istället berättas det om kvinnor i småbruket och 

skogskojan. Genusperspektiv som teori innebär att gränserna för de konstruerade föreställningarna 

om kvinnor/kvinnlighet och män/manlighet ifrågasätts. I genusforskning finns en grundtanke om att

män generellt sätt är överordnade kvinnor. Ett mål med genusperspektivet är att skapa mer jämlika 

villkor mellan kvinnor och män.100 Uppsatsen och synopsisen visar hur stor betydelse 

framställningen av kvinnor/kvinnlighet och män/manlighet i utställningen har för besökarens 

uppfattning av historien. 

100 Wera Grahn, Genuskonstruktioner och museer – Handbok för genusintegrering (Uppsala 2007), 7.
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Att förändra utställningen skulle innebära att fler människor som levt under Huggarepoken 

får plats i utställningen. Vidare skulle variationerna på människorna som visas göra så att besökaren

kan få en bredare föreställning av hur människorna kunde leva och vara. En bredare framställning 

av människorna med individuella skillnader kan göra så att besökare lättare kan relatera till 

historien. Med hjälp av utställningssynopsisen kan Skogsmuseet få idéer till några förändringar som

skulle kunna ändra utställningen i relativt stor omfattning. Producenten Li Kolker på Statens 

historiska museum, beskriver de förändringar som gjordes i utställningen ”Vikingar” på Historiska 

museet, i kapitlet ”Att genusförändra en utställning – en pedagogisk utmaning” från boken 

Genusförbart (2014). Förändringarna som gjordes i utställningen ”Vikingar” påverkade resultatet på

hur elever som analyserade utställningen uppfattade utställningen före och efter förändringarna. I 

analysen efter förändringarna uppfattade flera elever, att kvinnorna fick större plats än männen i 

utställningen trots att inga fler kvinnor hade lagts till. De förändringar som gjordes ändrade bara 

gestaltningen på kvinnorna och männen i utställningen, samtidigt som berättelserna om kvinnor och

män justerades en aning.101 Det visar att det som redan visas i en utställning, kan få en annan 

uppfattning av besökare genom en förändrad gestaltning och text. Förändringsförslagen i uppsatsen 

är således viktiga eftersom de kan ändra den uppfattning besökare får av utställningen. Kvinnornas 

roll har haft stor betydelse under Huggarepoken som behöver synliggöras. 

Metoden med att göra en genusanalys av utställningen har påverkat det resonemang som är 

basen i förändringsförslagen. Genusanalysen har inneburit att förändringsförslagen inte bara ser på 

hur många kvinnor som finns representerade på fotografi och text, utan hur kvinnorna framställs. En

bas som istället utgått från jämställdhetsperspektiv hade kunnat visa fler kvinnor, men inte 

reflekterat över hur det berättas om män och kvinnor i utställningen. En utställning som visar lika 

många kvinnor som män men som inte problematiserar föreställningarna om kvinnligt och manligt 

kan istället befästa stereotyper. Att använda sig av genusperspektiv för att lyfta fram kvinnor och 

kvinnors berättelser i en utställning är därför väsentligt. Det hade dock varit en fördel ifall fler 

människor deltagit i genusanalysen, eftersom alla människor har olika genusbagage och 

uppmärksammar olika saker. Materialet som kommer in från projektet Skogsbrukets glömda hjältar

är viktigt i ett förändringsarbete av Huggarepoken. Kvinnors historiska betydelse i utställningen kan

ökas med berättelserna och informationen som samlas in. Individuella berättelser gör även att 

besökare kan få en mer nyanserad föreställning om epoken.

101 Li Kolker, ”Att genusförändra en utställning – en pedagogisk utmaning”, i Genusförbart – inspiration, erfarenheter 
och metoder för mångfald i museiarbete (Lund 2014), 79.
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Skogsmuseet kan i sitt fortsatta arbete samarbeta med andra organisationer, införa 

programverksamhet som fördjupar kunskaper i genusproblematik, diskutera könsroller i samband 

med rollspel och införa en insamlingsstation. Genom att samarbeta med andra organisationer och 

projekt kan fler viktiga delar komma fram som ökar olika perspektiv i utställningen. Det går 

exempelvis att utföra ett samarbete med Lesbiskt museum. Det är kulturanalytikern Elfrida 

Bergman och fotografen Sara Lindqvist som är initiativtagare till kulturprojektet Lesbiskt museum, 

som troligen startar om ungefär ett år. Lesbiska föremål, fotografier, berättelser och livsöden ska 

samlas in i Norrland via projektet.102 Material som Lesbiskt museum samlar in kan ha stor relevans 

för utställningen Huggarepoken, för att lyfta fram hbtqi-historien. Med hjälp av en 

programverksamhet kan besökare vara med och diskutera kvinnors roll i skogsbruket och 

könskonstruktioner. Föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt i skogsbruket kan 

problematiseras. En omfattande programverksamhet kan komplettera utställningen med fler 

perspektiv och fördjupande kunskaper. På så sätt kan museets målgrupp ökas från familjer och 

skogsintresserade till att inkludera även besökare som är intresserade av genusperspektiv och 

kvinnohistoria. Rollspel för barn kan ta upp diskussionen om könsroller, som i samarbete med skola

kan arbetas vidare på efter ett museibesök. Barn kan testa på att vara getare eller andra 

arbetsuppgifter som barn kunde ha. Viktigt är att problematisera könsroller efter rollspelet ifall 

tidsenliga kläder och arbetsuppgifter skiljer sig mellan könen. Vad tycker barnen om att kläderna 

skiljde sig åt? Vad tycker barnen om att arbetsuppgifterna såg olika ut? Genom att koppla 

programverksamhet mot skolans läroplan och involvera fler skolämnen kan Skogsmuseet och skola 

även samarbeta oftare. Ett annat förslag är att skapa en insamlingsstation i utställningen där 

besökare kan lämna sina egna berättelser från småbruket och skogsbruket. Det kan bestå av en 

brevlåda eller dylikt med formulär som hjälper besökare att lämna detaljerade minnesanteckningar. 

På så sätt kan ytterligare berättelser komma in från och om kvinnor i skogsbygden utan ett projekts 

försorg. Skogsmuseet skulle kunna fortsätta att intervjua kvinnor som arbetat i skogsbruket även 

efter 1960-1970. Genom att redan idag samla in berättelser som är närmare nutid minskas risken att 

berättelserna hinner ”gå ur tiden”. 

Med hjälp av mångfaldsperspektiv kan fler människor synliggöras i utställningen. Ett 

möjligt forskningsområde kan vara att intervjua arbetskraft från andra länder som arbetat i skogen. 

Museet kan exempelvis komplettera utställningen Huggarepoken med berättelser om och av 

människor från Norge och Finland, som under tidiga 1900-talet arbetat i skogarna. Kanske under 

helt andra förhållanden än svenska skogsarbetare? Skogsmuseet skulle även kunna samla in 

berättelser från bärplockare och skogsplanterare som arbetar i skogarna idag. På så sätt kan även 

102 Sara Meidell, ”Lesbiskt museum rullar ut i Norrland”, Västerbottens-Kuriren, 31/1 2017.
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aktuella diskussioner om arbetsvillkor för människor som arbetar i skogen lyftas fram. Skogsmuseet

skulle även kunna göra en vandringsutställning om kvinnorna i skogen med intervjuerna från 

projektet Skogsbrukets glömda hjältar som bas. 

Processen började med att identifiera utvecklingsområden i utställningen med hjälp av min 

genusanalys. En genusanalys förtydligar vilka problemområden som kan finnas och vad som går att 

göra istället. Områden och detaljer i utställningen Huggarepoken som kan gynnas av en förändring 

blev i och med analysen synliga. Fördelen med att använda frågeställningarna från böckerna Det 

bekönade museet (2005) och Genuskonstruktioner och museer (2007) är att det blir mätbara resultat 

som blir användbara som utgångspunkt i ett förändringsarbete. Följande steg har varit att söka 

information och fotografier som kan komplettera redan existerande information och att inhämta 

information om hur genusperspektiv kan användas i utställningar. Att göra en utställningssynopsis 

har varit intressant och givande. Lärdomar som jag har fått av att skriva uppsatsen och göra en 

utställningssynopsis är att det krävs mycket kunskap både om utställningsproduktion och om ämnet 

som ska ställas ut. Det är många delar som ska involveras i en utställning och erfarenhet från 

utställningsproduktion krävs för att få med alla parametrar som bör finnas med. En C-uppsats räcker

inte till att grundligt gå igenom allt som jag önskade att få med i utställningssynopsisen, då min 

vision var att få med även formgivning. Jag var redan innan uppsatsen intresserad av 

genusperspektiv men har under arbetets gång fått med mig viktiga verktyg som jag kommer 

använda mig av i framtiden. Jag har även fått lärdom av hur central en utställningsanalys kan vara 

som utgångspunkt i ett förändringsarbete. Jag har fått en inblick i hur det kan vara att samarbeta 

med andra parter. Både Skogsmuseet och Sveriges Lantbruksuniversitet har visat att samarbeten kan

fungera fantastiskt bra. Samarbetet har även gjort att mitt intresse för utställningar ökat och att jag 

fått insikt om att jag vill fortsätta arbeta med utställningsanalyser och utställningar i framtiden.

Det som varit problematiskt med att göra utställningssynopsisen är att addera material till en

utställning som har en färdig utformning. Jag har själv inte deltagit i att välja ut tema, målgrupp, 

utformning, koncept och har inte heller tagit del av tankegången bakom utställningsproduktionen. 

Risken är att nytt material skiljer sig för mycket från den ursprungliga utställningen. Det har varit 

en utmaning att ge förslag på förändringar eftersom det är svårt att veta vad som saknas. Om 

utställningen hade haft ett dokument som visar tankeprocessen innan färdig utställning och ett 

dokument som tar upp källor till fakta i utställningen hade det troligen varit lättare att få ett 

helhetsintryck om hur ett förändringsarbete kan ske. Andra områden som påverkar 

utställningssynopsisen, är att projektet Skogsbrukets glömda hjältar är pågående, vilket innebär att 

jag inte kunnat ta del av rådata. Det skulle vara smidigare att bestämma hur något ska användas 
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efter att ha läst igenom det färdiga projektets resultat. Istället har jag fått skriva generellt utifrån den

information som jag har fått ta del av.

Slutsatsen som går att dra av uppsatsen, är att det är möjligt att förändra en basutställning 

som tidigare är manligt kodad med hjälp av genusperspektiv. Kvinnors betydelse i historien går att 

lyfta fram även i färdiga utställningar. Ny forskning som fokuserar på kvinnorna i historien innebär 

stora förändringsmöjligheter. Resultatet av uppsatsen är utställningssynopsisen, som kompletteras 

av och med uppsatsens utgångspunkter, argument och resonemang. Utställningssynopsisen är dock 

inte färdigutvecklad. En utställningssynopsis kan förändras under arbetets gång när mer information

tillkommer. Utställningstexter kan ändras, andra fotografier kan väljas ut och mer berättelser 

kommer att tillkomma via projektet Skogsbrukets glömda hjältar – kvinnors skogsarbete under 

industrialismen.

För att förtydliga är C-uppsatsen och utställningssynopsisen enbart förslag som 

Skogsmuseet inte åtar sig att följa. Skogsmuseet kan välja att använda hela eller delar av synopsisen

men även att inte använda sig av något alls. 
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Utställningssynopsis

En utställningssynopsis till utställningen Huggarepoken
Förändringsförslag – Genusperspektiv

Marica Lagerström
2017

Figur 12, Fotografiet tillhör Skogsmuseet i Lycksele. 
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Bakgrund

Utställningen Huggarepoken producerades 1984 och är en omtyckt utställning av 
besökare. Huggarepoken omfattar tidsperioden 1860-1950 och skildrar skogsbygdens, 
skogens och skogsarbetares historia i norra Sverige. I utställningen berättas det om 
människors livsvillkor och vilken betydelse skogen har haft för befolkningen. Tekniker, 
arbetsredskap och arbetsvillkor är röda trådar i utställningen. Besökaren får följa 
utvecklingen från såg, yxa och häst, till mekaniseringen av skogsbruket. 

Målgrupp: Museibesökare i alla åldrar. 

Syfte 

Förändringarna i utställningen ska förtydliga kvinnors betydelse i skogsbruket under 
tidsperioden 1860-1950. Huvudfokus kommer att ligga på två utvalda områden där kvinnor
redan berättas om i utställningen. Dessa områden är Kojan och 
Skogsarbetarhustrun/Småbrukaråret/Getarskog/Myren. Även andra delar av utställningen 
Huggarepoken kommer att beröras med förslag som kan förtydliga kvinnors roll i skogen. 
Förslagen till utställningen ska innehålla befintligt material som museet har i sitt förfogande
sedan tidigare samt nytt material som kommer in via projektet Skogsbrukets glömda 
hjältar – kvinnors skogsarbete under industrialismen.

Angreppssätt

Genusperspektiv

Minst ett mätbart mål per område. Exempel på mål som kan ge riktlinjer i ett arbete mot en
genusmedveten utställning; 

• Minst en personberättelse per område som visar individskillnader

• Minst en text som synliggör och problematiserar maktförhållanden mellan kön per 
område

• Minst en text eller bild som åskådliggör alternativ manlighet och kvinnlighet som är 
normbrytande per område

Röda trådar

• Lyfta fram kvinnors betydelse

• Lyfta fram individer från gruppen och visa individskillnader 

• Skildra skogsbygdens och skogsarbetets liv och historia

• Sociala och ekonomiska villkor

• Tyngdpunkt på människan
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Utställningens innehåll

Plan och formgivning

Utställningen Huggarepoken är en 1980-tals utställning i sin formgivning med uppbyggda 
miljöer och fotografier i 1:1 skala, vissa utskurna med uppbyggd miljö bakom. I 
utställningen finns bland annat väggar med faluröd färg, gröna skyltar med vit text, gröna 
ramar, plywood, träramar, handmålade miljöer. Eftersom ändringar ska göras i en 
utställning med en färdig utformning kan förändringarna inspireras av det befintliga för att 
inte sticka ut för mycket. Ändringar kan göras i samma material och färger med möjligtvis 
någon kompletterande färg. Trästockar och stubbar kan införas som hyllor, montrar och 
stolar för att illustrera skogen även i materialet. Texten ska inte vara handskriven som i 
den äldre utformningen eftersom det inte blir läsbart för alla besökare, istället bör skyltar 
produceras i en ljus bakgrundsfärg med en mörk färg på texten. 

Avsnitt

1. Småbrukaråret och Skogsarbetarhustrun

2. Getarskog

3. Myren

4. Kojan

5. Hela utställningen
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1. Småbrukaråret och Skogsarbetarhustrun

Arbetet på småbruket

Eftersom det idag inte finns en introduktionstext i denna del av utställningen kan en text 
med den viktigaste basinformation läggas till. Det blir då lättare för besökaren att på en 
inblick i vad som visas i denna utställningsdel. Ett exempel på en introduktionstext kan 
vara; 

Småbruket var en stabil grund i försörjningen.
Arbetsuppgifter som bidrog till hushållets egna konsumtion
var viktigt för småbrukarfamiljens överlevnad. 
Småbruket var beroende av kvinnors, barns och äldre släktingars 
insatser på gården, som resulterade i bland annat
potatis, kött, fisk, ägg, mejeriprodukter och textilier. 

Tillfälliga säsongsarbeten bidrog med en rörlig inkomst till försörjningen. 
Många män, äldre pojkar och unga kvinnor kunde vara 
borta långa perioder på grund av skogsarbete.
Andra säsongarbeten var väg-, flottnings- och byggnadsarbete
men kunde även bestå av arbeten som piga eller kocka. 
Folket som var kvar på småbruket tog över allt ansvar. 

Årets alla arbetsuppgifter. Arbetet på småbruket pågick året om och gick att kombinera 
med säsongsarbeten i skogen. Information om alla arbetsmoment under året. 

• Vinter – Männen är borta på skogsarbete. Resterande hushåll tog hand om 
boskapsskötsel, textilhantverk.  

• Vår – Vedhuggning, tjärning av båt, underhåll av redskap, renovering av byggnader,
tunnbrödbakning, klippa får, bäckflottning. Barmark – tillfälliga jobb som väg-, 
byggnads- och dikningsarbete. 

• Försommar – Sådd av korn och foder. Trädgårdsland med rovor. Sätta potatis. 
Bränna tjärdalar. Strandägare som höll stränderna fri från timmer.

• Sommar – Älvflottning, skördearbete, skogsvård med röjning, hyggesrensning m.m.
kornet skördades, bärplockning.

• Höst – Ta upp potatis som skulle räcka hela året, tröska, plöja, gödsla. Storbak av 
tunnbröd. 

• Senhöst – Köra hem hö, torvströ, ved och virke, skogskolning, bröts stubbar till 
tjärdal, jakt, fiske. 

Gestaltning

Fotografier och pekskärm där mycket information, fotografier och illustrationer kan visas. 
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Figur 13, Vbm BR 16246, Västerbottens museum, Arvid Jakobsson vid tjärdalen i Rusksele. 

I stort sett hade varje hushåll en tjärdal, såväl under 30-talet som in på 40-talet.103

En arbetsdag på småbruket (i nuläget kallad Skogsarbetarhustruns arbetsdag.)

En text som idag redan finns i utställningen innehåller en personberättelse från en kvinna 
som berättar om hennes arbetsdag. Istället för att betona att det är en skogsarbetarhustrus
arbetsdag går det istället skriva att det är en arbetsdag på småbruket, alternativt går det 
att skriva att det är en småbrukares arbetsdag, så att ordet småbrukare består av både 
män och kvinnor i hushållet.  

Gestaltning

Text som beskriver en kvinnas arbetsdag. 

Videofilmer på olika arbetsuppgifter som funnits på småbruket som visar hur något görs. 
Hur separerades mjölken? Hur gjordes smöret? Underhåll av redskap? Hur sätts en väv 
upp? 

• Ökar förståelsen för hantverket och kunskapen som krävdes för uppgifterna.

• Viktigt att vara normbrytande i vem som visar hur något görs (om det är möjligt), så 
att stereotyper undviks. 

103 Kulturarv Västerbottens databas, bildnummer Vbm BR 16246, http://www.kulturarvvasterbotten.se/CgiText-
GetRecord?
Table=fg_Foton&ID=256984&Formname=/sok/amne/blankett_foto.html&Incl=000000000046&Recnr=69 hämtad 
31-03-17.
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Inkomster och utgifter

Tack vare självhushållning var det få matvaror som behövde köpas. 

Inkomster kunde komma från bärplockning, bakning, sömnad, smör, mejerileveranser. 

Gestaltning

Fotografier på bland annat bärplockning, bakning och mejerileveranser.

Figur 14, Vbm C 1604 2, Västerbottens museum, 
Ebba Svensson, Levi Svensson och Mary Eriksson plockar hjortron på Blaikfjället, år 1935.104

Textilhantverk
Idag finns två fotografier på textilhantverk, spinning och stickning. Dessa bilder har en låg 
nivå på en monter och bör flyttas upp på högre nivå istället. Fotografierna bör placeras så 
att de förmedlar att det var lika viktigt med att exempelvis väva textilier som att mjölka kor 
eller arbeta på slåttern.

Gestaltning
Två fotografier som redan idag finns i utställningen. 
Föremål som är relaterade till textilhantverk.

”Månadens/Kvartalets föremål” 
Varje kvartal kan ett föremål från småbruket visas upp, som Skogsmuseet antingen har i 
sina ägor sedan tidigare eller ett föremål som museet samlar in efter uppvisande i 
montern. Alternativt kan Skogsmuseet låna in föremål från andra museer. 

Det är viktigt att tänka på är hur texten till föremålet skrivs, för att undvika att texten blir 
normerande.  

Gestaltning
Föremål som byts ut med jämna mellanrum i en monter. Varje föremål som visats får en 
plats på hemsidan. 

104 Kulturarv Västerbottens databas, bildnummer Vbm C 1604 2, http://www.kulturarvvasterbotten.se/CgiText-
GetRecord?
Table=fg_Foton&ID=109144&Formname=/sok/amne/blankett_foto.html&Incl=000000000046&Recnr=7 hämtad 
31-03-17.
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Mejeriproduktion och boskapsskötsel

Utställningstexten som idag handlar om boskapsskötsel är bra, men här nedan är ett 
exempel på hur det skulle kunna gå att skriva. 

Bland djuren var korna de viktigaste. 
Mjölken var betydande för småbrukets eget bruk.
Av mjölken gjorde kvinnorna smör, ost, mese och fil.
Dessutom gav försäljning av mjölk och smör viktiga inkomster. 
Kvinnorna och barnen hjälptes åt med arbetet i ladugården. 

Gestaltning

Fotografier på kor och mjölkning. Fotografier på kvinnor som arbetar med boskapsskötsel 
och produktion av mejerivaror.  

Föremål: Diplom som småbrukare har fått för sin mjölkkvalité, gärna från 1930-40talet. (för
att lyfta fram bedrifterna) Inspirationsfotografi nedan visar kvinnor som fått mjölkdiplom. 
Fotografiet är dock från år 1958, vilket möjligen är för sent för att gestaltas i 
Huggarepoken. 

Figur 15, Vbm A 1398 1, Västerbottens museum. 

Mjölkdiplomare i Vilhelmina, 1958. Sittande från vänster fru Lilly Jonsson, Latikberg, Alma Moritz, Järvsjö,
stående: fru Gunborg Aggestål, Dalasjö och Maria Olofsson, Bäsksele.105

105 Kulturarv Västerbottens databas, bildnummer Vbm A 1398 1, http://www.kulturarvvasterbotten.se/CgiText-
GetRecord?
Table=fg_Foton&ID=210979&Formname=/sok/amne/blankett_foto.html&Incl=000000000046&Recnr=41 hämtad 
31-03-17.
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Tabu för män?

För att ifrågasätta stereotyper som förändras och är konstruerade går det att ta med tankar
om mjölkningen som förut ansågs vara en kvinnlig arbetsuppgift. Det går att föra en 
diskussion om hur kvinnliga och manliga arbetsuppgifter förändras. Mjölkning ansågs vara 
tabu för män. Från början var det enbart mejerskor som arbetade i de första mejerierna 
men med teknikens och mjölkmaskinens ankomst blev det istället ett yrke för männen. 

Gestaltning
Fotografier på kvinnor som mjölkar och mejerskor. Se inspirationsbild nedanför. 
Tidningsartikel från tiden när en övergång från handmjölkning till maskinmjölkning skedde. 
Föremål: Något eller några föremål relaterat till mjölkning  

Figur 16, SM C 02260, Skellefteå museum, Mejerskor i mejeriet i Hökmark, ca 1917.106

Sommarefterrätt 
Idag finns det en handskriven text som berättar om en sommarefterätt, som gestaltas av 
bland annat ett handmålat hjortron. Istället för den handskrivna texten kan en Qr-kod 
användas. En Qr-kod kan leda till en film på YouTube som visar hur efterrätten lagas. 
Efterrätten består av ostmassa lagas av ljummen mjölk och löpe, som sedan serveras med
hjortron och mjölk. Inspiration: matlagningsfilmer som passar även för instagram.

106 Kulturarv Västerbottens databas, bildnummer SM C 02260, http://www.kulturarvvasterbotten.se/CgiText-
GetRecord?
Table=fg_Foton&ID=387241&Formname=/sok/amne/blankett_foto.html&Incl=000000000046&Recnr=4 hämtad 
31-03-17.
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2. Getarskog

Skogsbete
En getare var vanligen en flicka eller pojke i åldern 6-7 år. 
Getare vallade kor, får och getter till betesmarker och såg till att djuren höll ihop.
Äldre barn kunde även få ansvar för att ta hand om hästar. 
Skogsbetet var viktigt eftersom det inte fanns tillräckligt med foder i byarna. 
Getare skulle även hålla djuren borta från odlad mark och slåttermyrar. 
När kvällen kom vallades djuren hem igen. 

Gestaltning
En flicka och en pojke står i skogen tillsammans och gestaltar getarna. Kläderna och 
tillbehören är typiska för getarna. På väggen visas en eller flera bilder på olika getare i 
olika situationer. Inspirationsfotografi: Fotografi med tre getare, varav en är flicka och som 
syns i förgrunden medan pojkarna befinner sig i bakgrunden.

Figur 17, Vbm BR 6110, Västerbottens museum, Tre getare med boskap nära Gunnarn.107

107 Kulturarv Västerbottens databas, bildnummer Vbm BR 6110, http://www.kulturarvvasterbotten.se/CgiText-
GetRecord?
Table=fg_Foton&ID=249732&Formname=/sok/amne/blankett_foto.html&Incl=000000000046&Recnr=10 hämtad 
31-03-17.
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Getarskog, fortsättning

En berättelse från en getare
För att besökaren ska få en djupare inblick i hur det var att vara getare kan en 
personberättelse i form av ett citat tas med i utställningen. Exempel på detta kan vara;

Under savningstiden på våren skulle jag
göra kvastar och vispar, men också träljar
av vidjor till korna. Träljar måste alltid
finnas i lager så att man inte stod rådlös,
då man skulle "bjesa" fast korna . 
Det var egentligen getarens knog i skogen under lediga stunder. 
De stunderna blev inte många, men medan man höll efter 
korna kunde man "gnaga" d.v.s. barka vidjor och ris med
tänderna. Men mungiporna blev snart såriga.
Då fick man använda kniven eller göra
en klyka i en björkpinne att dra riset igenom. 
Den sista metoden var den bästa, sedan man väl lärt 
sig den. Kvast- och vispriset bar jag hem till mor Märta, 
som band dem innan jag lärt mig konsten. 
En riktig getare skulle kunna också detta. 
– Minnesberättelse av Lydia Vallgren, Åkerlandet, Åsele. Född 1904.108

Gestaltning
Vidjor och träljar kan tas med i utställningen för att visa vad det var.

Matsäcken
Idag gestaltas matsäcken med en handskriven text och en handmålad näverkont. Istället 
går det att visa tredimensionella föremål. I utställningen står det; ”I en getares matsäck 
fanns en mjölkflaska, en smörask, tunnbröd, våffla eller pannkaka och eventuellt ett 
ägg”.109 

Gestaltning
En monter, näverkont eller illustration kan visa vad getare hade i sin matsäck och kan 
finnas på barnnivå. 

Figur 18, Förslag på monter:
Stubbe som är ihålig med en lucka som går 
att öppna, placerad på låg nivå som passar barn. 
I stubben kan föremål från matsäcken 
visas med en enklare text.

 
Skiss av Marica Lagerström

108 ”Getarminnen från Åsele”, Västerbotten, (Umeå 1975): 3, 139-140, Hans Lidman & Anders Nyman, Fäbominnen, 
(Stockholm 1965).

109 Utställningstext från området ”Getarskog” i Huggarepoken, Skogsmuseet i Lycksele (2017).
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3. Myren

Idag står det i utställningen; ”Insamlingen av hö var ett oerhört krävande arbete för 
småbrukaren – mängder av vinterfoder var ju avgörande för hur många djur man kunde 
hålla. […] Det blev ofta långa, svettiga dagar under 'slåttana'! Lien sköttes av mannen. 
Kvinnor och barn räfsade undan. […].”110 
Ett exempel på ett annat sätt att skriva på visas nedan. I texten betonas 
småbrukarhushållet istället för småbrukaren som är kodat till mannen. Vidare nämns 
kvinnorna och barnens arbetsuppgift före männens i texten. 

Insamling av hö var ett krävande arbete. 
Djuren var beroende av vinterfoder. 
Småbrukarhushållet arbetade tillsammans på slåttern, 
som innebar långa och arbetsamma dagar.

Gräs, starr och fräken slogs med lie på 
strandkanter, myrar, diken och ängar.
Kvinnorna och barnen räfsade undan det männen slagit med lien. 
Höet torkades i hässjor som kvinnorna hade anordnat
för att sedan förvaras i hölador. 
När myren hade frusit var det lättare att frakta 
hem fodret med hjälp av hästen. 

För att öka foderskörden provades metoder 
som dikning, dämning och röjning av ängarna.  
En vanlig variant av ängsbruk var översilning. 
Genom dammar och kanaler silades näringsrikt och 
syrerikt vatten från sjöar och bäckar över gräsbärande mark. 
Under 1900-talet ökade förekomsten av klöver och timotej.
Nära gården odlades även havre till djuren.111 

Gestaltning
Fotografier på kvinnor, män och
barn som arbetar på slåttern. 
Bildförslag: Kvinnor och män i
bild. En av männen håller i en
räfsa som är kvinnligt kodat
enligt testen. Föremål: Lie, räfsor
och kont. 

Figur 19, Vbm BR 17520, Västerbottens museum, Slåtter 1920112

110 Utställningstext från området ”Myren” i Huggarepoken, Skogsmuseet i Lycksele (2017). 
111 Delar av texten kommer från utställningstext från området ”Myren” i Huggarepoken, Skogsmuseet i Lycksele 

(2017). 
112 Kulturarv Västerbottens databas, bildnummer Vbm BR 17520, http://www.kulturarvvasterbotten.se/CgiText-

GetRecord?
Table=fg_Foton&ID=257132&Formname=/sok/amne/blankett_foto.html&Incl=000000000046&Recnr=26 hämtad 

62

http://www.kulturarvvasterbotten.se/CgiText-GetRecord?Table=fg_Foton&ID=257132&Formname=/sok/amne/blankett_foto.html&Incl=000000000046&Recnr=26
http://www.kulturarvvasterbotten.se/CgiText-GetRecord?Table=fg_Foton&ID=257132&Formname=/sok/amne/blankett_foto.html&Incl=000000000046&Recnr=26
http://www.kulturarvvasterbotten.se/CgiText-GetRecord?Table=fg_Foton&ID=257132&Formname=/sok/amne/blankett_foto.html&Incl=000000000046&Recnr=26


4. Kojan

Kockorna
Om kockorna står det idag: ”Kockan anställdes för att sköta skogsarbetarnas hushåll. Hon 
lagade billigare, godare och nyttigare mat än om var och en av skogsarbetarna skötte sin 
mathållning. Hygienen blev dessutom bättre och trivseln lär ha ökat. Kockasystemet var 
vanligt under 1930-50-talen.”113 

Mitt förslag är att ändra ordet ”sköta” till arbete eller arbetsuppgifter. Ett annat förslag är att
skriva om kockutbildning och konsulenter. Nedan visas ett exempel på hur texten kan 
skrivas om;

Kockor hade stor betydelse i skogsbruket. 
Kockornas arbete bestod av hushållsuppgifter 
och var anställda av skogsarbetarna. 
Den gemensamma hushållningen som kockor 
utförde förbättrade hygien, kost och trivsel i skogskojorna. 
I arbetsuppgifterna ingick det bland annat att laga billig näringsrik mat. 
Kockasystemet var vanligt under 1930-50-talen.

Kockutbildning infördes efter en utredning.
Utbildningen innehöll kost- och näringslära och ekonomi. 
Kring 1940-talet kunde konsulenter besöka kockor och ge vägledning. 

Gestaltning

Förstorat fotografi – Kockornas betydelse i skogen bör betonas. En bild i 1:1 skala bör 
finnas med, antingen den som redan visas i utställningen eller en som bryter 
föreställningar om kockorna. Fotografiet på kockan som håller i ved är en bild som kan 
passa för att gestalta kockorna. 

Andra fotografier kan bestå av kocka som diskar, kocka som bär ved, kocka med en 
bakgrund som visar detaljer. Vissa av fotografierna kan visas på ”pull-up lådor” som efter 
en aktiv handling visar mer information. Här kan ytterligare citat och information om 
kockorna på fotografierna visas. 

Föremål: Diskbalja, disktvaga. En hel servis som funnits i en skogsarbetarkoja? 10-14 
liters grytor? 5 liters kaffepanna? Redskap? Bok med veckomeny, kassa-boken. Järnspis? 
Viktigt är att föremålen inte blir normerande, därför kan oväntade föremål som bryter mot 
föreställda normer gärna användas.

Intervjuer

Videostation med pekskärm – Videoklipp med intervjuer med kockor som varje film inte är 
längre än cirka sju minuter. Besökaren kan orientera sig mellan filmerna med hjälp av 
lockande rubriker. 

31-03-17.
113 Utställningstext från området ”Kojan” i Huggarepoken, Skogsmuseet i Lycksele (2017).
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”Det sociala livet i kojan” 

Vad kockorna och skogshuggarna gjorde när de inte arbetare. Här går det att nämna 
kockorna som jobbade sent in på kvällen medan arbetarna var lediga. I intervjuer 
framkommer det att begreppet fritid inte fanns, utan är en senare konstruktion. Vad gjorde 
kockorna och skogsarbetarna tillsammans när tiden fanns? Här går det även berätta om 
fettisdagen som var en ledig dag i skogen. Kvinnor kom ut till skogskojan för att fira 
tillsammans med skogsarbetarna.  

Gestaltning
Fotografi på kocka som spelar dragspel för skogsarbetarna (från intervjuad kocka) och 
fotografier från fettisdagen.

Kassaboken
Texten som står i utställningen idag om kassaboken består av; ”Kockan hade hjälp av 
'kockfar', vanligen hästköraren. Han skötte inköpen under hela vintern. Sigurd Sjödin 
konstruerade denna kassabok, 1940. Det blev till stor hjälp för köraren.”114 

Istället går det att skriva; 
Kockorna bestämde vilka matinköp som skulle göras.
Hästköraren som även i vissa fall kallades kockbas
eller kock-far, hämtade maten med hästlasset. 
Ibland följde kockorna med när inköpen gjordes.

Sigurd Sjödin konstruerade en kassabok, 1940. 
Den var till stor hjälp för hästköraren när inköp gjordes. 

Gestaltning
Föremål: Kassaboken

Ved- och vattenbrädan
Kockorna och skogsarbetarna samarbetade med att hämta ved och vatten
Skogsarbetarna hade en ved- och vattenbräda som bestämde turordningen
Kockorna hämtade ved och vatten när skogsarbetarna var i skogen

Gestaltning
Föremål: Ved- och vattenbräda. 
Fotografi: En kocka eller en skogshuggare som hämtar ved och vatten.

Kolbullar 
Qr-kod som leder till matlagningsfilm på youtube som visar hur en kolbulle görs. Även ett 
veganskt alternativ till kolbullen kan presenteras i en film. Matlagningsfilmer kan användas 
som inspiration. Något som är populärt på internet idag, är matlagning filmad uppifrån där 
tittaren ser råvarorna och händerna. Filmerna är vanligen klippt till en relativt kort film som 
fungerar även på instagram. 

Gestaltning

114 Utställningstext från området ”Kojan” i Huggarepoken, Skogsmuseet i Lycksele (2017).
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Stekpanna – Modellen av kolbullen kan kanske tas bort? 
Papper med recept
Finns det något fotografi där en skogsarbetare gör en kolbulle? 

Kojorna
I texten som finns i utställningen idag står det; ”Tillfälliga bostäder byggdes ute i skogarna. 
Avverkningsplatserna låg i regel långt bort från skogsarbetarens hem. Det tidiga kojorna, 
som byggdes av arbetarna själva, var ofta trånga, kalla och mörka. […].”115 
Mitt förslag är att ändra skogsarbetaren till skogsarbetarna och att lyfta in att kojorna hade 
varierat skick även fast standarden ökade efter skogshärbergeslagen. Exempel; 

Tillfälliga bostäder byggdes ute i skogarna
Avverkningsplatserna låg i regel långt bort från hemmen.
Skogsarbetarna byggde från början kojorna själva, som hade låg standard.
Efter skogshärbergeslagen från 1920, förbättrades kojornas standard stegvis.
Fortfarande på 1940-50-talet fanns det kvar äldre kojor i bruk.  

De tidiga kojorna var ofta trånga, kalla och mörka.
Kojornas enda rum tjänade som förvaringsplats, sov- och torkrum. 
Kring ”eldpallen” i kojans mitt kokade männen sitt kaffe 
och lagade sin mat, ofta fläsk och kolbullar. 

– Dofterna som blandades var både många och ibland starka.

Den första skogshärbergeslagen från 1920 förskrev bl.a att 
varje inkvarterad skulle ha ett luftutrymme på minst fem kubikmeter. 
Hästarna fick inte inhysas i samma rum som arbetarna. 
Dessutom rekommenderades att kojorna skulle ha fönster
och trägolv – något som idag verkar självklart! 

Under 1930-talet blev barackliknande, flyttbara kojor vanliga. 
De rymde vanligtvis åtta skogsarbetare och en kocka.116 

Gestaltning
Fotografier på äldre kojor som finns i
utställningen idag. Fotografi på nyare
variant av koja som även den finns i
utställningen idag. Fotografierna kan
kompletteras fler varianter av kojor.
Föremål: Modell-koja.

Figur 20, Vbm BR 3816,Västerbottens museum,
Skogsarbetarlag med kocka utanför tillfällig koja vid
Mårdsbrännvägen-Selsmyren. 1936-1937117

115 Utställningstext från området ”Kojan” i Huggarepoken, Skogsmuseet i Lycksele (2017).
116 Delar av texten kommer från utställningstext från området ”Kojan” i Huggarepoken, Skogsmuseet i Lycksele 

(2017).
117 Kulturarv Västerbottens databas, bildnummer Vbm BR 3816, http://www.kulturarvvasterbotten.se/CgiText-
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Äldre koja med kocka

En kvinna som arbetade i skogskojor på slutet av 30-talet och början på 40-talet, kan ge 
en inblick i hur det vara att vara kocka i en primitiv koja. Kvinnan har flera spännande 
berättelser, bland annat att tillaga en frusen oxe, att ha en stock som toalett, att sova 
bakom en avbalkning och om när  en manlig kock var anställd när arbetarna sov i tält.  

  

Figur 21, Skellefteå museum, SM DIG 04466, Kojlag år 1914, 6 mil norr om Jokkmokk. 

Fr.v: Algot Lundmark, Svartnäs, Emil Berglund, Lidberg, Algot Johansson, Sävast, August Lindberg,
Svartnäs, Konrad Lindberg, Svartnäs, Nils Norqvist, Svartnäs, Ferdinand Alm, Hemmingen, Karl Ekman,

Norsjö, Sofia Nyman, Holktjärn.118

Gestaltning: Fotografier på äldre kojor med kocka. Exempelvis på fotografier finns i SOU 
1933:38 som visar en järnspis på en ”eldpall” och som visar olika avbalkningar som 
kockorna sovit bakom i kojorna.

GetRecord?
Table=fg_Foton&ID=246600&Formname=/sok/amne/blankett_foto.html&Incl=000000000046&Recnr=10 hämtad 
31-03-17.

118 Kulturarv Västerbottens databas, bildnummer SM DIG 04466, http://www.kulturarvvasterbotten.se/CgiText-
GetRecord?
Table=fg_Foton&ID=466106&Formname=/sok/amne/blankett_foto.html&Incl=000000000046&Recnr=32 hämtad 
31-03-17.
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5. Övriga utställningen

Kvinnor i skogen

Kvinnor som arbetat med skogshuggning

I utställningsdelen som heter skogshuggarhustrun finns ett fotografi på en kvinna som är 
skogshuggare. Denna bild bör förstoras upp (gärna i 1:1 skala) och placeras i 
utställningsdelen som handlar om skogshuggning. Fotografiet kan antingen klippas ut och 
placeras med riktiga redskap vid området redskap, alternativt att behålla fotografiet i 
original och placera det vid skogen. Bredvid bilden kan en text som berättar om kvinnan 
finnas med eller en berättelse om någon annan kvinna som arbetat som skogshuggare. 
Viktigt är att inte skriva kvinnlig skogshuggare – Ett namn eller utseende bör räcka för att 
besökaren ska förstå att det är en kvinna. 

Gestaltning

En kvinna som står med yxa och såg i händerna. Gärna med riktiga verktyg.

Figur 22, Exempel på en placering. Foto och bildmontage: Marica Lagerström. 

Kvinnor som arbetat med barkning

Barkning var ett tungt arbete som inte är välkänt att kvinnor har gjort. I ett flertal intervjuer 
har kvinnor berättat att de 'provat på' att barka. Ett fotografi på kvinnor som barkar kan 
placeras i närheten av arbetsredskap som finns på en vägg i utställningen. 

Gestaltning

Från projektet Skogsbrukets glömda hjältar – kvinnors skogsarbete under industrialismen 
finns det ett fotografi med möjligen dålig kvalité som visar två kvinnor som barkar träd. 
Tillhörande berättelser finns till bilden.
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Kvinnor som arbetat med skogsplantering, kottplockning och hyggesrensning

Skogsplantering, kottplockning och hyggesrensning verkar vara vanligt bland kvinnor. 
Många av kockorna som intervjuats har arbetat med dessa arbetsuppgifter under andra 
säsonger. Detta är berättelser som kan implementeras i den avdelning som sedan tidigare 
visar skogsplantering. 

Figur 22, Vbm BR 1734, Västerbottens museum.

Gestaltning

I utställningen finns redan två stora bilder med både barn, kvinnor och män på. 

Frösådd Kronoparken, Meselebeget, Latikberget, Meselefors. Foto Lilly Rheborg 1918 som 
kom ut på arbetsplatsen fotade detta gäng under "minuter".

1:a raden från vänster: Lovisa Zackrisson, död, Teresia Kellgren, gift Bergström, Hanna 
Winter, gift Rönnlund, Beda Mattsson, gift Sundberg, Anna Johansson, gift Joesjö, Frida 
Jonsson, Tina Saulsson, Signe Markusson, gift Ivarsson, Granliden, Erik Johansson, Hugo 
Wallin. 

Sittande 2:a raden: Mary Wallin, gift Forsén, Ildrene Danielsson, gift Karlsson, Ally Kellgren, 
Svea Moberg, Göta Moberg, Helga Häggström, gift Wallin, Agda Wallin, gift Johansson, 
Vendla Zackrisson, gift Berglund, ovanstånde personer från trakten kring Meselefors. 
Uppgiftslämnare Hugo Wallin. Mannen utan hatt kronjägare Per Ingelsson, Vilhelmina. Man 
med hatt praktikant okänd. 

Beda Sundberg uppger Hackarna hade 6 :- om dagen, Såarna hade 3:- om dagen. Fler kort 
togs vid tillfället. Krigsår och ibland svårt med matsäck för de som kom längre ifrån.119

Det kan ha kommit in fotografier på skogsplantering, hyggesrensning och kottplockning via
intervjuerna som utförts.

Barn i skogen

Fotografier som visar en bred variation på skogsarbetare kan implementeras i 
utställningen. Fotografiet nedan är en inspirationsbild där både barn och en kvinna syns i 

119 Kulturarv Västerbottens databas, bildnummer Vbm BR 1734, http://www.kulturarvvasterbotten.se/CgiText-
GetRecord?
Table=fg_Foton&ID=245203&Formname=/sok/amne/blankett_foto.html&Incl=000000000046&Recnr=18 hämtad 
31-03-17.
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bild. Det ska även förekommit att kockor kunde ta med sina barn med till 
skogsarbetarkojan.120 

Figur 24, Vbm BR 9992, Västerbottens museum. 

Matrast i skogsarbetarlag 1925. Fotoägare: Hilmer Andersson, Åskilje.121

Män i skogen

I utställningen bör berättelser från män tas med. Gärna berättelser som är normbrytande 
eftersom det redan finns en föreställning om att alla skogsarbetare var män och att de var 
starka och hårda. 

• Det verkar ha varit relativt vanligt med försiktiga och känsliga män

• Berättelser som visar på individskillnader

• Hästen kunde förut bara tas hand om av mannen medan den idag förknippas mest 
med kvinnor. 

• Arbetsvillkor för skogsarbetare som kom från Finland och Norge? 

• Var är de svaga och sjuka? Arbetsskador? 

• Manliga kockor? 1932 hade 2 män i Västerbotten varit kockar i skogsarbetarkojor.122

Kanske fler har varit det? I en intervju framkommer det att telefonlinjearbetarna 
hade en manlig kock när arbetarna bodde i tält men bytte till en kvinna när det 
fanns möjlighet till att bo i koja.

120 SOU 1933:38, 82.
121 Kulturarv Västerbottens databas, bildnummer Vbm BR 9992, http://www.kulturarvvasterbotten.se/CgiText-

GetRecord?
Table=fg_Foton&ID=205699&Formname=/sok/amne/blankett_foto.html&Incl=000000000046&Recnr=32 hämtad 
31-03-17.

122 SOU 1933:38, 82.

69

http://www.kulturarvvasterbotten.se/CgiText-GetRecord?Table=fg_Foton&ID=205699&Formname=/sok/amne/blankett_foto.html&Incl=000000000046&Recnr=32
http://www.kulturarvvasterbotten.se/CgiText-GetRecord?Table=fg_Foton&ID=205699&Formname=/sok/amne/blankett_foto.html&Incl=000000000046&Recnr=32
http://www.kulturarvvasterbotten.se/CgiText-GetRecord?Table=fg_Foton&ID=205699&Formname=/sok/amne/blankett_foto.html&Incl=000000000046&Recnr=32


Samla in berättelser om kontextlösa föremål

Föremål som saknar kontext och berättelser kan visas upp i en monter i utställningen, men
möjlighet för besökarna att lämna berättelser. Berättelser som samlas in kan skapa en ny 
betydelse eller förstärka föremålens betydelse. 

Gestaltning

Monter med kontextlösa föremål, insamlingsstation för berättelser och minnen både i 
utställningen och på hemsidan.

Föremål som besökare väljer ut

Besökare kan föreslå föremål som Skogsmuseet kan samla in. 

Gestaltning

Monter med föremål som besökaren vill donera till Skogsmuseet som visas upp 
tillsammans med besökarens motivering. 

Figur 25, Förslag på monter:
Ett rör av plast placeras på monterns 
bas som består av en stubbe av gran. 
På så sätt kommer skogen in i materialvalet 
och går ihop med resterande utställning.
I montern kan månadens föremål, 
kontextlösa föremål eller 
besökares utvalda föremål visas upp. 

Skiss av Marica Lagerström.
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Sammanfattning

Syftet med uppsatsen är att göra en utställningssynopsis till utställningen Huggarepoken vid 

Skogsmuseet i Lycksele. Utställningssynopsen ska ge förslag på hur kvinnors betydelse i 

skogsbruket kan lyftas fram i utställningen. Förslaget ska utgå från material som Skogsmuseet 

förfogar över sedan tidigare kombinerat med nytt material från projektet Skogsbrukets glömda 

hjältar – kvinnors skogsarbete under industrialismen. Frågeställningarna är – Hur kan utställningen 

Huggarepoken utvecklas utifrån ett genusperspektiv? Hur kan kvinnors betydelse i en tidigare 

manligt dominerad utställning förtydligas? Metoder i uppsatsen består av bland annat min 

genusanalys av utställningen Huggarepoken och intervjuer med Alexander Öbom som intervjuat 

kvinnor i projektet Skogsbrukets glömda hjältar – kvinnors skogsarbete under industrialismen. 

Teorin i uppsatsen består av genusperspektiv hämtad främst från böckerna Det bekönade museet 

och Genuskonstruktioner och museer. Genusperspektiv är viktigt eftersom museer påverkar sättet 

som besökare minns historien genom att presentera det som anses viktigt från den tiden. 

Utställningen omfattar tidsperioden 1860-1950 och handlar om skogens betydelse för 

människor i norra Sverige. Det presenteras en kronologisk utveckling från yxa och såg, till det 

mekaniska skogsbrukets ankomst. I Huggarepoken berättas det om människornas 

levnadsförhållanden, arbetsvillkor och ekonomiska förhållanden. Dessutom visas arbetsredskap och

tekniker som användes i skogsbruket. I området som behandlar skogsarbetarkojorna berättas det om

utvecklingen från primitiva kojor som skogsarbetarna byggde själva med låg standard till flyttbara 

baracker med högre standard. Kockorna anställdes av skogsarbetarna och bidrog till att hygien, mat 

och trivsel förbättrades. I området som behandlar skogsarbetarhustrun och småbrukaråret beskrivs 

årets alla arbetsuppgifter på småbruket. Småbrukarfamiljer kunde inte enbart leva på jordbruk utan 

behövde inkomster från skogsarbete, flottningsarbete och vägarbete. I området som handlar om 

getarskog och myren får besökaren veta att en getare kunde vara en flicka eller pojke som var sju år 

gammal. En getare vallade småboskap till skogsbetesmarker under dagarna. I området myren 

berättas det om att arbetet på slåttern var krävande men att samla in hö var avgörande för 

djurhållningen på vintern.  

Vid min genusanalys av utställningen Huggarepoken framkommer flera 

utvecklingsområden. I utställningstexterna står det om en representativ manlig ”skogsarbetare” som 

inte ger utrymme till olikheter, vilket gör att kvinnor som arbetat i skogen osynliggörs. Kvinnorna 

nämns i många fall som skogsarbetarhustru vilket gör att kvinnan enligt språkbruket inte själv 

kunde vara småbrukare. I utställningen syns inte exempel som bryter föreställningen om 
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kärnfamiljen. Kvinnor förknippas med ”självklara kvinnosysslor” och att kvinnor har en ”ordnande 

hand”. Det finns ett fotografi på en kvinna som arbetat som skogshuggare som i nuläget är placerad 

i avdelningen som handlar om skogsarbetarhustrun. Ovanför fotografier står det ”mindre vanlig 

kvinnosyssla” vilket gör att arbetet som kvinnan utfört förminskas. Det är inte ovanligt att yrken 

inte lyfts fram när det berättas om kvinnor på museer och när det lyfts fram kan det stå att kvinnor 

sysslade med något istället för att kvinnorna arbetade. Generellt är det en homogen berättelse om 

kockan i utställningen som saknar olikheter. Kvinnans ”ordnande hand” gestaltas av en modell-hand

som håller i en disktvaga. Kvinnor förknippas ofta med renlighet och ordning i idealberättelser om 

kvinnors roll i moderniseringen. Det är problematiskt att använda uttrycket i utställningen som kan 

återskapa en traditionellt ordnande roll. Enligt en modell från Genuskonstruktioner och museer på 

sju punkter skulle utställningen Huggarepoken hamna kring punkt 2. Punkt 2 innebär ”Additionens 

historia – Det underordnade könet adderas till historien som en liten separat del, som skiljs från den 

stora berättelsen”.123 Kvinnorna finns i småbruket och i skogsarbetarkojan men inte som 

skogsarbetare. Det finns kvinnor som arbetat med bland annat huggning, röjning, kottplockning, 

hyggesrensning, plantering. Genom att inte ta med kvinnorna i den stora berättelsen om 

skogsarbetet placeras de istället i en adderad del. 

För att få tydligare kunna lyfta fram kvinnornas roll i skogsarbetet, som kocka och i 

skogsbygden redogörs utvalda delar av Ella Johanssons och Rosmarie Fiebranzs forskning som 

berör ämnet. Det som kommer fram från forskningen som inte tydliggörs i utställningen i nuläget, 

är att småbruket var försörjningsbasen och att försäljning av mjölk, smör och bär var viktiga i 

ekonomin i småbruket. Kvinnor har arbetat i skogen vilket inte synliggörs i tidigare insamlade 

uppgifter. Material från intervjuerna i projektet Skogsbrukets glömda hjältar – kvinnors skogsarbete

under industrialismen beskrivs kort. De flesta kvinnorna som intervjuats har arbetat som kockor. 

Intervjuerna som hittills har gjorts, har stor variation på berättelserna. Berättelserna sträcker sig från

1930-talet till 1960-talet och innehåller allt från en kvinna som högg bitar från en frusen oxe för att 

kunna laga mat, till en kvinna som spelar dragspel tillsammans med männen som bodde i kojan. Det

framkommer från flera intervjuade kvinnor att de även arbetade med skogsplantering, 

hyggesrensning och kottplockning.

Utifrån material som redan finns i utställningen kombinerat med intervjumaterial från 

projektet ges förslag på hur utställningen kan utvecklas med hjälp av ett genusperspektiv. 

Utvecklingsområden kan vara att implementera fler berättelser och kvinnor på fler områden i 

utställningen. Ett urval måste alltid ske om vad som ska visas i en utställning. Därför är det 

123 Wera Grahn, Genuskonstruktioner och museer – Handbok för genusintegrering (Uppsala 2007), 25.
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angeläget att reflektera vem som bestämmer vad som ska vara med eller inte. Museer bör vara 

öppna med hur resonemangen bakom ett urval har gått till. Det är samtidigt viktigt att 

basinformationen innehåller det mest väsentliga och inte består av för mycket text för att besökaren 

inte ska lämna utställningen. Förslag till hela utställningen består av att förstora upp bilden på 

kvinnan som arbetat som skogshuggare och placera henne i avdelningen som behandlar 

skogshuggning. Implementera berättelser från kvinnor som skogsplanterat och hyggesrensat, i den 

avdelning som behandlar ämnet. Sätta upp mätbara mål för varje område för att nå en 

genusmedveten utställning. Exempel på mål kan vara, minst en text som åskådliggör alternativ 

manlighet och kvinnlighet som är normbrytande per område. Förslag som berör kojan består av att 

ta med videointervjuer från kockor som deltagit i projektet. Vidare av att ta in några nya bilder från 

projektet som kan kopplas till berättelser. Förslag som berör skogsarbetarhustrun, småbrukaråret, 

getarskog och myren består av att lyfta fram mjölkproduktionen mer genom att exempelvis visa 

mjölkdiplom som kvinnor fått. Dessutom visa att genuskonstruktioner förändras genom att ta upp 

att mjölkning var tabu för män som sedan blev ett manligt yrke med mjölkmaskinens ankomst. 

Inkomster från försäljning av smör, mejerivaror, bär, ägg med mera bör lyftas fram tillsammans 

med att berätta om att självhushållning var en försörjningsbas för småbruken.

I den avslutande diskussionen föreslår jag att Skogsmuseet kan bjuda in människor utifrån 

för samarbete innan utställningen får sin färdiga form. Programverksamhet som diskuterar kvinnors 

roll i skogsbruket och könskonstruktioner. Rollspel kan levandegöra historien för barn men det som 

är viktigt är att problematisera könsroller efteråt. Skogsmuseet kan fortsätta med att intervjua 

kvinnor som arbetat i skogsbruket även efter 1960 och att intervjua arbetskraft från andra länder 

som arbetat i skogen. Museet kan exempelvis göra utställningar med berättelser om människor från 

Norge och Finland som under tidiga 1900-talet arbetat i skogarna, eller om bärplockare och 

skogsplanterare i nutid som får komma till tals. I slutet presenteras uppsatsen resultat som består av 

en utställningssynopsis. I utställningssynopsisen är strukturen indelad i bakgrund, syfte, 

angreppssätt och utställningens innehåll. I utställningssynopsen finns inspirationsbilder och text 

som ger en föreställning om hur en förändring av valda områden i Huggarepoken kan se ut.
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