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Abstract
This doctoral thesis examines how modernisation affects and is affected by existing 
local cultures and identities. It is about the relation between the social and mental 
barriers experienced, expressed and manifested in the social culture of local com-
munity, and modernisation’s dynamic powers over time. The thesis deals with dif-
ferent time periods from the 1800’s until today with regard to expressions and con-
sequences of modernity. People during the societal transformation of Sweden in the 
19th and 20th centuries are culturally depicted from a micro-perspective. 

An overall perspective for the analysis of modernity uses the concepts of basal 
and variable modernity, borrowed from the historian of ideas Sven-Eric Liedman. 
The perspective makes possible the separation between on the one hand the struc-
tural modernisation within the fields of economy, technology and natural sciences, 
and on the other hand the cultural modernity manifested in conceptions of the world, 
politics, existential viewpoints, aesthetic expressions and social culture. Within the 
first-mentioned fields, where basal modernity dominates, a uniform and cumula-
tive developmental pattern emerges as well as an almost self-propelled continuity 
toward the next innovation or stage of development. Within the latter fields, how-
ever, a non-uniform pattern emerges, where modernisation is constantly the object 
of alternative interpretations and attitudes. This variable modernity is character-
ised by a cultural struggle between conflicting ideologies and strategies in relation 
to ongoing modernisation. Different individuals and groups position themselves 
between acceptance and resistance, progressiveness and the critique of civilisation, 
the preservation of traditions and the will to change. In this course of events new 
affinities and identifications, but also new dissociations and antagonisms are cre-
ated in local social contexts. Modernity leads both to the obliteration of boundaries 
and to the emergence of new social and mental boundaries. This process can also 
lead to existing geographical borders being charged with a new ideological content 
so their importance is revitalised.
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Förord

Mitt avhandlingsarbete är nu slutfört och jag kan se tillbaka på en intressant 
och utvecklande tid som etnologistuderande. Att jag på detta sätt skulle komma 
att fördjupa mig i ämnet kunde jag aldrig tänka mig. Med en helt annan yrkes-
utbildning i botten och ett krävande heltidsarbete, först hos KFUK-KFUM:s 
studieförbund och sedan hos MHF, hade jag till att börja med inga planer på att 
genomföra en längre universitetsutbildning.

Mina universitetsstudier inleddes med en distanskurs i Norrländskt kyrkoliv 
vid Umeå universitet som jag av professor Egil Johansson uppmuntrats till att 
söka. Därefter kom etnologin in i bilden, tack vare de distanskurser på både A-, 
B- och C-nivå som erbjöds. Claes G Olssons och Britta Lundgrens inspirerande 
ledarskap för dessa kurser och mötet med övriga forskare och lärare vid Etno-
logiska institutionen i Umeå gav mersmak för ämnet. Det ledde till att jag efter 
några år kunde slutföra en fil. kand. med etnologi som huvudämne. 

Därefter fortsatte jag som forskarstuderande och doktorand i etnologi, och 
arbetet med den här avhandlingen började ta form. Studien har tillkommit 
inom ramen för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Kulturgräns norr, 
som finansierats av Riksbankens Jubileumsfond. Jag vill tacka professor Lars-
Erik Edlund, som låtit mig delta i det stora projektet. Vid en rad intressanta 
seminarier har jag därigenom fått inblick i de olika forskningsdiscipliner som 
medverkat i det mångvetenskapliga arbetet. Genom projektet har jag också fått 
förmånen att samarbeta med Lisa Eriksson, som är doktorand i Nordiska språk. 
Tillsammans med henne har jag bland gymnasieelever i övre Norrland genom-
fört undersökningar som använts i min avhandling. 

På Institutionen för kultur och medier har jag som doktorand deltagit i ett 
antal lärorika och utvecklande seminarier där professor Billy Ehn med kollegor 
har förmedlat kunskaper om det etnologiska hantverket. Jag vill rikta ett varmt 
tack till alla etnologer på institutionen som i stort och smått lotsat mig vidare 
i studierna. Trots att jag som distans- och fritidsstuderande doktorand inte har 
kunnat finnas med i den vardagliga verksamheten på institutionen i önskvärd 
utsträckning har jag alltid bemötts med engagemang och vänlighet vid alla kon-
takter med personal och medstuderande.

Professor Kurt Genrup har varit min handledare.  Han har med tålamod och 
intresse läst och kommenterat avhandlingens olika delar allteftersom de har 
skrivits och bearbetats och hjälpt mig vidare i avhandlingsarbetet. Dessutom 
har han väckt mitt intresse för etnologisk matforskning i Sverige och inter-
nationellt. Professor Alf Arvidsson har som bihandledare bidragit med kon-
struktiva synpunkter och frågeställningar som jag sätter stort värde på. Jag vill 
vidare tacka Billy Ehn, som i tidigare skeden av avhandlingsarbetet samt vid 
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de avslutande seminarierna lämnat värdefulla råd beträffande struktur och teo-
retiskt fokus.

Vid slutseminariet var docent Richard Pettersson textgranskare och gav i det 
sammanhanget ett viktigt bidrag inför den slutliga bearbetningen av avhand-
lingen. Suzanne Almgren Mason har hjälpt till med översättning av avhandling-
ens summary till engelska. Jag vill också tacka övriga läsare av slutfas- respek-
tive slutseminariets textversioner för synpunkter och råd.

Avhandlingen bygger på ett omfattande källmaterial där mycket har hämtats 
från arkiv och museer. Jag vill därför rikta ett tack till personalen på Dialekt-,  
ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, Forskningsarkivet i Umeå, Folkrö-
relsearkivet i Västerbotten, Västerbottens museum samt Skellefteå museum 
för kompetent hjälp med att hitta användbart material till avhandlingens olika 
delstudier. Ett varmt tack också till de informanter som har bidragit med mate-
rial och ställt upp i intervjuer.

För finansiellt stöd till tryckning av denna bok tackar jag Kungl. Gustav 
Adolfs Akademien för svensk folkkultur samt Västerbottens norra fornminnes-
förening.

Till sist vill jag tacka min hustru Anne och mina söner Gustav och Erik som 
har haft tålamod med min inåtvända hobby att bedriva forskarstudier i etnologi. 
De har betalat en stor del av det pris som en forskarutbildning och ett avhand-
lingsarbete kräver.

Umeå i juli 2007

Lars Olov Sjöström



Inledning

13

1. Inledning

Framsidans bild av mannen som har parkerat sin arbetshäst med timmerlasset 
för att klara av ett mobiltelefonsamtal har följt mig genom avhandlingsarbetet. 
Den åskådliggör kontrasterna, men också samexistensen, mellan gammalt och 
nytt. Jag kan identifiera mig med fotografiet, eftersom jag själv har upplevt de 
starka materiella och kulturella förändringar som skedde i Västerbottens lands-
bygd från slutet av 1950-talet och framåt. Nya innovationer och kulturmönster 
gjorde sitt intåg i bygden och ställdes mot de som fanns tidigare. Sekelgamla 
arbetsmetoder, vanor och traditioner blandades med ny teknik och nya tanke-
sätt. Under denna tid skedde många emotsedda förbättringar av människors 
livsvillkor och levnadsstandard men också en ofta hårdhänt strukturomvand-
ling där människor kunde drabbas hårt. 

Erfarenheten att leva i en brytningsperiod mellan en gammal och en ny tid är 
inte något unikt för samtiden utan har följt människor genom historien, framför-
allt under perioder av mera genomgripande och snabba förändringar. Jag har 
länge intresserat mig för människan i samhällsomvandlingen och hur individer 
och grupper har hanterat sin föränderliga tillvaro. Därför har det varit berikande 
att som etnolog få vara en del av forskningsprogrammet Kulturgräns norr där 
fokus har satts på förändringskrafter i det nordsvenska rummet över tid. I mitt 
eget forskningsarbete har jag inriktat mig på att belysa förhållandet mellan indi-
vid och kollektiv i moderniseringsprocessen och hur detta har påverkat sociala, 
mentala och temporala gränser.

1.1 Syften och problemställningar

Det övergripande syftet med den här avhandlingen är att analysera hur moder-
nisering påverkar och påverkas av lokala kulturer och identiteter. Med begrep-
pen basal och variabel modernitet vill jag teckna ett antal kulturbilder ur mikro-
perspektiv av människor i 1800- och 1900-talets svenska samhällsomvandling. 
Jag vill därvid bidra till att ge den etnologiska kulturgränsforskningen en ny 
dimension. Empiriskt används Skellefteåområdet och angränsande nordsven-
ska bygder som provyta. 

Utöver det angivna övergripande syftet har avhandlingens fyra delar nära-
liggande delsyften utifrån innehållet i respektive del. Avhandlingens disposi-
tion, med en omvänd kronologi från nutid till 1800-tal, har jag valt för att med 
utgångspunkt från min egen samtid förutsättningslöst kunna följa modernite-
tens uttryck och konsekvenser bakåt i tiden. Dagens modernitet kan nämligen, 
som jag redogör för längre fram i kapitlet, ses antingen som en resultatet av en 
längre historisk utveckling eller som en diskontinuitet eller brott i förhållande 
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till det förgångna. Jag har försökt vara öppen för båda dessa grundperspektiv. 
Genom att inte använda en traditionell historisk kronologi har jag försökt und-
vika att oreflekterat betrakta och bedöma vår samtids modernitet som betingade 
av samma krafter eller samma logik som 1800-talets eller 1930-talets moder-
nitet. Dessutom vill jag väcka ett kulturhistoriskt intresse bland de läsare som 
är intresserade för samtidskultur genom att börja i det välkända för att därefter 
fortsätta med en etnologisk analys av äldre empiri. 

Etnologiska forskare har under en lång tidsperiod arbetat komparativt utifrån 
dimensionerna tid, rum och social miljö, vilka senare har utökats med genus 
och etnicitet. Etnologerna har dessutom ständigt varierat utgångspunkter och 
perspektiv för att utvinna ny kunskap och förståelse för människan som kol-
lektiv individ. Min användning av en retrospektiv disposition av avhandlingen 
med utgångspunkt från ett kapitel om modernitetens uttryck i samtiden och 
därefter en tillbakablickande undersökning av tidigare tidsperioders modernitet 
är ett sätt att växla perspektiv som faller inom ramarna för etnologins flexibla 
arbetsmetoder.

I den första delen, ”Cybersocknen – gymnasieungdomars Internetanvänd-
ning i norra Sverige”, undersöks huruvida den nya datorbaserade kommuni-
kationen upplevs förändra den lokala gemenskapen och rumsliga identifikatio-
nen bland gymnasieelever i norra Sverige och i så fall på vilket sätt. Kommer 
nya gränsöverskridande globala cybernätverk att ersätta tidigare geografiskt 
avgränsade gemenskapsformer eller kan IT också betraktas som en integrerad 
del av den lokala gemenskapen? Syftet är att klargöra huruvida Internet som 
modernitetsföreteelse bryter upp tidigare upplevda sociala gränser och geogra-
fiska identifikationsområden bland ungdomar i norra Sverige i vår samtid. De 
för avhandlingen centrala begreppen basal och variabel modernitet används för 
att analysera gymnasieelevernas beskrivning av sitt sociala liv och sin Inter-
netanvändning.

I nästa studie, ”Modernitetens nya gränser – kulturell förändring återspeglad i 
tidningen Norra Västerbotten under 1930-talet”, är syftet att undersöka på vilka 
sätt en del av 1930-talets innovationer och samhällsförändringar påverkade 
individuella liv och kollektiva livsformer samt hur moderniteten konstruerades. 
Jag betraktar i undersökningen tidningen Norra Västerbotten som en arena där 
olika synsätt på nytt och gammalt, modernt och omodernt bryts mot varandra. 
Detta sker under en tioårsperiod då många förändringar ägde rum i det svenska 
samhället, inte minst beträffande materiell kultur och teknisk utveckling. Med 
tidningsmaterialet som empirisk grund undersöks hur ett antal modernitetsfö-
reteelser under 1930-talet har mötts med acceptans eller rentav hänförelse och 
andra gånger med kritik och motstånd. 

För den tredje delen, ”Stadsbildande och modernitet i Skellefteå”, är syftet att 
utifrån ett studium av festseder och matvanor i Skellefteåområdet visa hur olika 
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livsstilar formas, utvecklas och uttrycks i såväl rural som urban miljö under 
perioden 1845-1910. Undersökningen ska visa hur interaktionen mellan land 
och stad har fungerat och hur kulturgränser skapas, upplevs och reproduceras 
inom ett överskådligt geografiskt område. Jag vill fånga det väsentliga i olika 
gruppers kulturella register och hur dessa förändras över tid. Undersökningen 
ska vidare ge kunskap om hur kulturella innovationsförlopp kan se ut. 

Den sista delen, ”Festmåltidernas modernisering i Västerbotten”, har som 
syfte att genom studier av festmåltidernas struktur ur ett historiskt och kultu-
rellt perspektiv beskriva hur dessa har förändrats och moderniserats från 1800-
talets mitt och fram till omkring 1940. Jag försöker fånga det väsentliga i olika 
gruppers kulturella register samt hur och varför dessa förändras över tid och 
visar hur kulturella innovationsförlopp tar sig uttryck på matkulturens område. 
Undersökningen behandlar mat- och festkulturen hos såväl landsbygdebefolk-
ningen som städernas borgerliga grupper ur ett kulturgräns- och modernise-
ringsperspektiv. 

Det finns flera anledningar till mitt val av Skellefteå som provyta för två av 
mina studier. Den viktigaste är att Skellefteåområdet är en gammal jordbruks-
bygd med en lokalt förankrad och relativt stabil bondekultur under 1800-talet. 
Anders Brändströms demografiska undersökningar av området under perio-
den 1720-1900 visar t.ex. på ett giftermålsmönster där 70 % av alla äktenskap 
ingicks med partners inom en omkrets av tio kilometer från den egna byn.1 
Mitt i denna bondebygd blev sockencentrat Skellefteå en stad så sent som 1845 
och utvecklade på kort tid en utpräglat urban kultur som hämtade sina influen-
ser från Stockholm och från utländsk borgerlig kultur. Brytningen mellan den 
befintliga agrara kulturen och den nya stadskulturen som utvecklades i 1800-
talets Skellefteå är av intresse ur modernitets- och kulturgränsperspektiv.

1.2 Material

Då min forskning behandlar olika tidsperioder från 1800-talet och fram till 
nutid har jag använt mig både av arkivmaterial och av empiri från egna under-
sökningar. Fest- och måltidsstudierna samt Skellefteåundersökningarna bygger 
främst på arkivuppteckningar och bandupptagningar från DAUM och från 
Skellefteå museum, men också på äldre tidningsmaterial, inte minst från 1800-
talet. 

Dessa källor har kompletterats med landshövdingsberättelser, dagboksmate-
rial, dokumentationer från Skellefteå museums studiecirkelarkiv samt från en 

1 Brändström, Anders & Winsa, Birger, Två uppsatser om nordsvenska giftermålsmönster, Umeå 
2001, s. 35
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rad lokalhistoriska böcker och häften från olika delar av Västerbotten. I Folk-
rörelsearkivets samlingar i Skellefteå och Umeå har både ett par privata arkiv 
och något företagsarkiv genomgåtts. Gustav Höijers arkiv som deponerats hos 
Forskningsarkivet i Umeå ger i dagböcker och brev fina tidsbilder av borgerligt 
liv i Skellefteå vid början av 1870-talet. Jag har också studerat en del av den 
tillgängliga litteraturen om Skellefteåområdet. De historiska kunskaperna om 
området har jag främst sökt i Karl Fahlgrens böcker om Skellefteå socken och 
Skellefteå stad samt i bokserien Skelleftebygdens historia, utgiven i 8 delar 
1973-1994. För förståelsen av social och materiell kultur har jag särskilt stude-
rat Gustaf Renhorns böcker Gamla stadsbor� och Ernst Westerlunds publice-
rade byundersökningar.3 

För kapitlet ”Modernitetens nya gränser” har årgångarna 1930 – 1937 av 
tidningen Norra Västerbotten varit mitt främsta empiriska material. Samtliga 
tidningar från och med år 1930 till och med år 1937 har genomsökts på mik-
rofilm, sida för sida i en tidskrävande process. Ur tidningarna har jag kopierat 
och sorterat material utifrån ett tjugofemtal preliminärt utvalda modernitets- 
eller innovationsteman, vilka senare reducerats till de teman som redovisas i 
kapitlet. 

Vid sidan av tidningsmaterialet har jag använt vetenskaplig och annan lit-
teratur om Skellefteåområdet och svensk 1900-talshistoria ur ekonomiska, tek-
niska, religionsvetenskapliga, språkliga samt etnologiska perspektiv. Vidare 
har officiell statistik, biografier, egna intervjuer och uppteckningar från folk-
minnesarkiv använts som källmaterial. 

Materialet för delstudien ”Cybersocknen” har nästan uteslutande tagits fram 
genom mina egna undersökningar i Norrbottens och Västerbottens län samt 
Örnsköldsviks kommun, d.v.s. inom stora delar av det område som kallas Bot-
niaregionen. Arbetet inleddes 1998 med en omfattande enkätundersökning som 
gick ut till åttondeklassare i 34 högstadieskolor i 30 kommuner inom nämnda 
område. Undersökningen gjordes i samverkan mellan ämnena etnologi och 
nordiska språk vid Umeå universitet samt Lokalhistoriskt institut i Skellefteå. 
Enkäterna var utformade så att såväl eleverna, någon av deras föräldrar samt 

2 Renhorn, Gustav, Gamla stadsbor: ett bidrag till Skellefteå stads personhistoria, del 1, Skel-
lefteå 1945, Renhorn, Gustav, Gamla stadsbor: ett bidrag till Skellefteå stads personhistoria, del 
2, Skellefteå 1960
3 Westerlund, Ernst, Byar och folk: ett bidrag till kännedom om byarnas uppkomst, bebyggelse 
och utveckling samt arbetsliv, seder och bruk. Del 1, Ersmark: ett bidrag till kännedomen om 
byns uppkomst, bebyggelse och utveckling samt om arbetsliv, seder och bruk, Skellefteå 1982, 
Westerlund, Ernst, Byar och folk: ett bidrag till kännedom om byarnas uppkomst, bebyggelse 
och utveckling samt arbetsliv, seder och bruk. Del �: Ragvaldsträsk. Del 3: Yttervik, Skellefteå 
1984, Westerlund, Ernst, Drag ur Skelleftebygdens kulturhistoria, Skellefteå 1957 (duplicerad) 
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mor- eller farföräldrar fick besvara var sin del. De insamlade enkätsvaren ger 
en överskådlig bild av mottaglighet och attityder till ett 50-tal nya innovatio-
ner under 1900-talet, men också av hur den lokala identiteten och gränsdrag-
ningarna mellan ”vi” och ”dom” har upplevts och fått språkliga uttryck i olika 
språkliga former, benämningar och kollektiva öknamn.

Denna förstudie har sedan följts av en undersökning bland gymnasieelever 
inom samma region. Undersökningen har riktat sig till elever i gymnasiets års-
kurs två och omfattar ett blandat urval gymnasieprogram. Under 1999 och 2000 
genomfördes den första delen av undersökningen i form av en berättande enkät 
som bl.a. behandlar ungdomars språk, relationen till den egna hemorten och till 
olika ungdomsgrupper där, synen på manligt och kvinnligt, fritidsvanor, sam-
hällsförändring och modernisering. Det empiriska materialet är omfattande (24 
klasser) och möjliggör därmed komparativa analyser i den omfattning som jag 
anser vara nödvändig. 

Under 2001 har undersökningen kompletterats med en serie djupintervjuer 
bland gymnasieungdomar i samma ålder som enkätbesvararna. Intervjuerna 
har främst behandlat ungdomarnas umgänges- och kommunikationsformer. 
Sammantaget har enkäterna och intervjuerna genererat mycket information om 
gymnasieungdomarnas gemenskaps- och kommunikationsformer, inklusive 
den nya IT-kommunikationen, kopplat till lokala identiteter.

1.3 Avhandlingens inom- och tvärvetenskapliga 
sammanhang

Genom forskningsprogrammet ”Kulturgräns norr: Förändringsprocesser i 
tid och rum” har under några år tvärvetenskapliga studier bedrivits inom det 
nordskandinaviska området. Åtta ämnen från Umeå universitet och Sveriges 
Lantbruksuniversitet har deltagit i arbetet. Programmet har kunnat dra nytta 
av erfarenheter från tidigare tvärvetenskapliga satsningar vid universitetet, inte 
minst ”Luleälvsprojektet” som pågick i början av 1980-talet under arkeologen 
Evert Baudous ledning. Detta forskningsprogram genererade nio doktorsav-
handlingar och ett 40-tal uppsatser på forskarnivå och lade en god grund för 
senare forskningssamarbete.

Kulturgräns norr har förberetts noggrant, bl.a. genom två konferenser vars 
innehåll har sammanställts i skriftlig form. Vid konferenserna medverkade 
forskningsprogrammets vetenskapliga rådgivare.4 I projektet studeras gränser 
i norra Sverige ur en rad olika perspektiv, men även de kulturella processer 

4 Edlund, Lars-Erik (red.), Kulturgränser – myt eller verklighet?, Umeå 1994 samt Edlund, Lars-
Erik (red.), Kartan i kulturforskningens tjänst, Umeå 1997
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som leder fram till gränser. Begreppen ”gränser” respektive ”kulturgränser” 
har inte fjättrats vid en enda för forskningsprojektet gemensam definition. Det 
har inneburit en frihet för respektive ämnesdisciplin att använda och utveckla 
sin gränsterminologi, men i en spännande tvärvetenskaplig dialog med övriga 
ämnen.

Gemensamt för alla medverkande i programmet är dock den övergripande 
intentionen att fånga in gränsernas föränderlighet över tid. Det står också klart, 
att den tidigare kulturgräns- och kulturområdesforskningens perspektiv har 
följts av en forskning med nya utgångspunkter och metoder. Som ett exempel 
på detta kan nämnas att det harmoniperspektiv som genomsyrade så mycket 
av den äldre forskningen inte är speciellt framträdande i vårt projekt. I stället 
fokuseras på företeelser som konkurrens, etnocentrism och konflikter.

Studierna inom Kulturgräns norr kan i huvudsak delas in i fyra grupper: 
1. allmänt nordskandinaviska studier
2. Skellefteåstudier 
3. studier som berör samer samt relationen mellan samer och nybyggare 
4. studier som behandlar Tornedalen

Den första delen av denna avhandling har en bred nordskandinavisk anläggning 
medan del två och tre särskilt fokuserar på Skellefteåområdet. 

Begreppet tvärvetenskap
Begreppet tvärvetenskap har funnits i det svenska språket sedan början av 
1960-talet. I ett nutida uppslagsverk definieras det som ”vetenskapligt samar-
bete mellan forskare eller forskargrupper från skilda discipliner. Detta kan ha 
formen av större forskningsprojekt eller mindre informellt samarbete mellan 
individuella forskare. Intresset för tvärvetenskap beror bl.a. på att den ökade 
specialiseringen kräver mer av överblick och helhetssyn”.5

Här betonas behovet av överblick och helhetssyn i ett vetenskapssamhälle 
där specialiseringen inom de enskilda forskningsdisciplinerna tenderar att leda 
till isolering från andra ämnen och från den komplexa verkligheten. Tvärveten-
skap handlar dock inte bara om att sammanföra kunskaper från olika ämnen för 
att därmed få en samlad kunskap, vilket framhålls i en artikel av den tvärve-
tenskapligt engagerade växtfysiologen Gunnar Öquist, som skriver att en tvär-
vetenskap av hög klass skall sammanföra discipliner för att lösa problem på 
ett sådant sätt att resultatet av ansträngningarna blir mer än summan av vad de 
enskilda disciplinerna tillför.6 

5 Nationalencyklopedin på Internet, www.ne.se, utskrift 2003-10-20
6 Öquist, Gunnar, ”Tvärvetenskapens dilemma – den otillräcklige forskaren”. I: Tvärve-
tenskapen och disciplinerna, Umeå 1995, s. 6
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Öquist menar alltså att tvärvetenskaplig forskning kan generera vetenskap-
liga mervärden, d.v.s. nya kunskaper utöver de som kan frambringas genom 
mer traditionella, tydligt disciplinseparerade arbetssätt.

Till detta vill jag foga ytterligare en viktig aspekt, nämligen att forskning i 
en tvärvetenskaplig miljö stimulerar den vetenskapliga reflexiviteten. Medan 
problematiseringen av forskarsubjektet är långt utvecklad inom vissa ämnen 
är den i andra ämnen mera rudimentärt företrädd. Men när forskare från olika 
discipliner möts aktualiseras nästan alltid frågor där det egna ämnets kunskaps-
produktion och syn på forskaren diskuteras i relation till andra ämnen. Därmed 
tvingas den enskilde forskaren till omprövning och ibland nyorientering beträf-
fande sin forskarroll.

Vetenskapsteoretikern Göran Wallén har definierat tvärvetenskap som ”forsk-
ning som överskrider kunskaps- och organisationsgränser”.7 Han gör också en 
gradering av tvärvetenskap efter graden av kunskapsintegration. Många tvär-
vetenskapliga projekt kännetecknas av en låg integrering där de involverade 
ämnena till övervägande delen arbetar för sig själva och där gemensamma, 
ämnesövergripande diskussioner om teorier och metoder är sällsynta. Veten-
skapsteoretikern Håkan Törnebohm definierar i rapporten Paradigm i veten-
skapsteorin några begrepp som beskriver former för tvärvetenskap.

Penetration: ett forskningsfält påverkar djupgående och varaktigt en annan 
disciplin än moderdisciplinen men förblir inom denna.

Integration: flera forskningsfält arbetar utifrån ett gemensamt, grundläg-
gande mönster för att utvinna ny kunskap, dock utan samgående.

Fusionsbildning: två eller flera forskningsfält går samman och bildar ett nytt 
kunskapsfält.

Multidisciplinär forskning (mångvetenskap): flera vetenskaper arbetar (oftast 
i projektform) kring ett problem utan att någon form av samgående sker.8

Mötet mellan olika forskningsparadigm innebär ett generellt problem för 
tvärvetenskapligt forskningsarbete. Törnebohm har utvecklat Thomas Kuhns 
paradigmbegrepp som introducerades i arbetet De vetenskapliga revolutioner-
nas struktur (1962) och menar att det inom varje vetenskap finns ett paradigm, 
som bestämmer forskningens inriktning och metoder. Detta paradigm fungerar 
under en viss tidsperiod som ”normalvetenskap”. Så småningom innebär nya 
upptäckter och synsätt att paradigmet ifrågasätts eller att det helt enkelt inte 
stämmer. Det ger då upphov till en period av kris i vetenskapen. Om de nya 
upptäckterna och teorierna accepteras av vetenskapssamhället, överges det 

7 Wallén, Göran, Tvärvetenskapliga problem i ett vetenskapsteoretiskt perspektiv, Göteborg 1981, 
s. 20
8 Törnebohm, Håkan, Paradigm i vetenskapsteorin del �, Göteborg 1978, s. 128-130



Kapitel 1

20

gamla paradigmet. Det ersätts av ett nytt, som stämmer bättre överens med den 
nya kunskapen. Detta paradigm dikterar sedan vad som är normal vetenskap 
inom ämnet. Denna utveckling går att följa över tid inom olika vetenskapsdis-
cipliner.9

Tvärvetenskaplig forskning innebär att två eller flera discipliner, med sina 
respektive vetenskapsparadigm (ofta i stadiet av ”normalvetenskap”), möts och 
ska samverka. När flera nya och fräscha paradigm ställs mot varandra och den 
egna forskningsdisciplinens synsätt ifrågasätts av en annan forskningsdisci-
plin skapas helt naturligt spänningar och ibland frustration i forskargruppen. 
Detta kan förutses och skapas beredskap för i ett tvärvetenskapligt projekt. I 
forskningsprogrammet Kulturgräns norr har de gemensamma forskningssemi-
narierna varit den naturliga arenan för klargörande diskussioner om de olika 
ämnesdisciplinernas teorier och metoder. Därmed har också förutsättningarna 
för användning av gemensamma begrepp, teorier och metoder i det tvärveten-
skapliga arbetet tydliggjorts.

Delundersökningar i Kulturgräns norr
Det övergripande syftet för min avhandling, att analysera hur modernisering 
påverkar och påverkas av lokala kulturer och identiteter, har gett mig anledning 
att ta del av de övriga studier i forskningsprogrammet som genererar kunskap 
om hur förändringsprocesser och modernisering över tid omskapar de upplevda 
mentala och rumsliga gränserna. 

Flera etnologer har medverkat i projektet. Phebe Fjellström behandlar mat 
och måltid i det vidsträckta området mellan Atlanten och Kolahalvön ur ett 
flertal perspektiv som visar såväl på såväl gränsdynamik som konstans.10 Kurt 
Genrup har bidragit med en studie om kulturella möten mellan Tyskland och 
Sverige, historiskt och i nutid. Dessa kulturmöten analyseras både ur konflikt- 
och harmoniperspektiv. Teoretiskt anknyter Genrup bl.a. till den tyske etno-
logen Dieter Kramers diskussion om ”kulturella processers determinanter”11 
Andra etnologiska perspektiv har tillförts projektet av Anders Häggström. I sin 
komparativa studie av landskapsidentitet i landskapen Jämtland och Blekinge 
beskriver han processer som dels innebär att ”rummet” laddas med historiska 
och kulturella betydelser och dels att kollektiva föreställningar om gemenskap 
och platstillhörighet skapas och vidmakthålls. 12 Häggström hämtar de centrala 

9 Törnebohm, Håkan, Paradigm i vetenskapsteorin del 1, Göteborg 1978, s. 29-30
10 Fjellström, Phebe, Kvinnoliv och måltidsglädje: kosthåll och resurser inom det nordliga 
rummet, Umeå 2002
11 Genrup, Kurt, Germania och Moder Svea, Umeå 1997
12 Häggström, Anders, Levda rum och beskrivna platser, Stockholm 2000
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teoretiska perspektiven för sin avhandling hos Benedict Anderson och Erik 
Hobsbawm. Den senare har särskilt analyserat de offentliga ritualer och tradi-
tioner som fungerar som kollektiva uttrycksformer för nationell identitet. Hobs-
bawm framhåller bl.a. hur de offentliga ritualer som uttrycker kollektiv sam-
hörighet inom ett område med ett sken av lång historisk kontinuitet ofta är nya 
eller i alla fall sentida konstruktioner. Benedict Anderson beskriver nationer 
som ”föreställda gemenskaper” eller skapade ”medvetanderum”, ett perspektiv 
som Häggström har överfört till sina regionala undersökningar.13 I min egen 
avhandling undersöks ur ett etnologiskt mikroperspektiv relationerna mellan 
samhällsomvandling och lokal kultur med hjälp av termerna basal och variabel 
modernitet. 

Ett par av undersökningarna som ligger till grund för min avhandling har skett 
i tvärvetenskapligt samarbete med ämnet Nordiska språk. Vi har gemensamt 
genomfört en stor undersökning av moderna identifikationsområden och inno-
vationsspridning i norra Sverige. Studien inleddes med en omfattande enkätun-
dersökning inom den s.k. Botniaregionen, d.v.s. från Örnsköldsviks kommun i 
söder till riksgränsen i norr. Undersökningen, som jag genomförde i samverkan 
med Kristina Kram och Ulf Lundström genererade ett stort material för såväl 
de etnologiska som de språkliga studierna. Samarbetet har gett mig värdefulla 
kunskaper om de språkliga indikatorer på gränser och identifikationsområden 
som återfinns i form av ortsboöknamn och andra benämningar på olika grup-
per av människor. För min etnologiska forskning inriktade jag mig speciellt 
på upplevelsen av moderniseringen och hur en rad olika innovationer under 
1900-talet (bilen, radion, televisionen etc.) har påverkat livet och den sociala 
kulturen. Dessutom har jag försökt att ur socialt och kulturellt perspektiv förstå 
och beskriva innovationsförmedlarna, de personer som introducerade de nya 
företeelserna. Några av resultaten från undersökningen har tidigare publicerats 
i projektets skriftserie. 14

Denna första samarbetsundersökning har följts upp av ännu en gemensam 
enkätundersökning inom samma geografiska undersökningsområde. Undersök-
ningen utformades och genomfördes i samarbete med doktoranden Lisa Eriks-
son. Enkäten riktade sig särskilt till gymnasieelever och behandlade språk och 
lokal identitet, manligt och kvinnligt, fritidsvanor och kommunikationsformer 
samt framtidsplaner. Med utgångspunkt från denna enkät och en serie av upp-
följande intervjuer har jag byggt upp delstudien ”Cybersocknen”. 

13 Anderson, Benedict, Den föreställda gemenskapen. Reflexioner kring nationalismens ursprung 
och spridning, Göteborg 1993, Hobsbawm, Eric J., ”Introduction: Inventing traditions”. I: Eric J.I: Eric J. 
Hobsbawm & Terence Ranger, The Invention of Tradition, Cambridge 1983
14 Kram, Kristina (red), ”Vi” och ”dom” i norra Sverige. Nutida identifikationsmönster och mo-
derniseringsstrategier speglade i ord och sak 1, Umeå 1998
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Lisa Eriksson visar i sitt pågående avhandlingsarbete hur dialekten fung-
erar som gränsmarkör och identitetsskapare bland gymnasieungdomar i norra 
Sverige. Utifrån vårt gemensamma enkätmaterial och sina egna intervjuer 
beskriver hon ungdomarnas bild av språksamhället. Det handlar om deras eget 
språk i förhållande till andra ungdomsgrupper, vuxenvärlden och människor 
på andra orter. Språkets betydelse för identitet och grupptillhörighet diskuteras 
ur ett sociolingvistiskt perspektiv. Ur ett könsperspektiv framträder skillnader 
beträffande dialektens betydelse där maskuliniteten tar sig andra språkliga och 
dialektala uttryck än femininiteten. Även Lisa Eriksson anknyter teoretiskt till 
Benedict Anderson i sin diskussion om rummet som en arena för meningspro-
duktion. Rummets mening är enligt detta synsätt föremål för en ständig omför-
handling genom språket.

Utöver detta direkta forskningssamarbete med nordiska språk vill jag nämna 
Linnea Gustafssons avhandling om kopplingen mellan dopnamn och identitet 
i Skellefteåbygden. Hennes studie Novation i norr förtydligar på flera punkter 
den bild av områdets sociala kultur som jag har försökt klarlägga i mina under-
sökningar. Bland annat beskrivs en tydlig gräns mellan det högre borgerskapet 
och de besuttna bönderna beträffande namnfloran och benägenheten att intro-
ducera nya dopnamn.15

De ekonomihistoriska perspektiv som Torbjörn Danell och Sven Gaunitz 
har lagt på Skellefteåområdet genererar viktig kunskap om de industri- och 
företagarstrukturer som utvecklats under 1800- och 1900-talen. Undersökning-
arna beskriver på ett ingående sätt den strukturella modernisering som jag har 
valt att benämna ”basal modernitet”. Dessutom beaktas kulturella faktorer av 
relevans för företagsutvecklingen som företagarnas sociala nätverk och släkt-
skapsförhållanden, inflyttning från andra regioner, mottaglighet för innovatio-
ner m.m.16

De religionsvetenskapliga undersökningarna inom programmet syftar till att 
tolka syftet med och följderna av kristendomens spridning upp genom Europa 
och till norra Skandinavien. Det katolska arvet har satt en djupare prägel på 
kyrko- och samhällsliv i regionen än vad vi vanligen föreställer oss. Det visar 
sig inte minst när det gäller folkundervisningen i kyrka och skola som fått sitt 
mönster av medeltida muntlig tradition. De kyrkliga böner och texter som 
tidigare förmedlades som muntliga kunskaper och memorerades fick ett nytt 

15 Gustafsson, Linnea, Novation i Norr. Nya dopnamn och namngivningsmönster i Skelleftebyg-
den 1791-1890, Umeå 2002
16 Danell, Torbjörn, Skelleftebygden som kulturgräns för företagande. En studie av företagsut-
vecklingen i Skelleftebygden under �00 år, Umeå 1998. Björklund, Jörgen, Den nordeuropeiska 
timmergränsen i Sverige och Ryssland, Umeå 1998. Danell, Torbjörn, Entreprenörskap i indu-
strialismens gränsområde? En studie av lokala förutsättningar och företagarnätverk i Skellef-
tebygden under 1800- och 1900-talen, Umeå 2000
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användningsområde – som läsövningar i de kyrkliga alfabetiseringskampan-
jer som bedrevs efter reformationen. Kyrkans folkbildningsintentioner fick ett 
tydligt uttryck i 1686 års kyrkolag. Egil Johansson har, både genom sin egen 
forskning och uppbyggnaden av bredare forskningsinsatser, bidragit till nya 
kunskaper och perspektiv inom detta område.

De religionsvetenskapliga undersökningarna inom Kulturgräns norr bidrar 
till att klarlägga de kulturella mönster och kulturgränser som formats av kyrka 
och väckelse under lång tid. Dessa utgör ofta s.k. ”sega strukturer” i samhället 
och bibehåller sin betydelse över långa tidsperioder, även under perioder av 
stark modernisering. Här finns skäl att anknyta till den analys av historisk tid 
som den franske historikern Fernand Braudel har gjort i uppsatsen ”La longue 
durée”. Braudel beskrev historien som en dynamisk interaktion mellan tre olika 
temporaliteter och fokuserade speciellt på sådana aspekter av det vardagliga 
livet som kan förbli relativt oförändrade under flera sekler trots att mycket annat 
förändras. Dessa fenomen visar sig också i mina etnologiska undersökningar av 
samhällsförändring och modernisering i norra Sverige.17

Även de historiska studierna ger värdefulla inblickar i den religiösa menta-
liteten, inte minst i Skellefteåområdet, och de kulturella avtryck som den norr-
ländska läsarväckelsen har satt ända in i vår nutid. Norrlandsläseriet har, som 
Daniel Lindmark har påpekat, både moderna och traditionella drag. Denna dub-
belhet visar sig när människorna möter en ny tids strukturer som bryter in över 
de nordsvenska bygderna.18 Av Lars Elenius har historiska perspektiv också 
lagts på omdefinieringen av innehållet i den nationella identiteten i Tornedalen 
under olika skeden från 1809 och framåt, d.v.s. från den tidpunkt då riksgränsen 
drogs vid Torne älv. I hans avhandling Både finsk och svensk undersöks svenska 
Tornedalens integrering i den svenska nationalstaten samt hur tornedalingar-
nas nationella identitet förändrats över tid och påverkas av moderniseringen. 
Elenius beskriver, med anknytning till sociologen Håkan Thörn, den historiska 
progressionen som ”ett samspel mellan den synkrona, strukturella sidan av 
samhällsutvecklingen, och det diakrona aktörsbestämda skeendet”.19 

17 Braudel, Fernand,”La longue durée”. I:Braudel, Fernand,”La longue durée”. I:I: Annales: Économies, Sociétés, Civilisations, Paris 
1958. Fernand Braudel menade att de långsamma, naturgivna tidssekvenserna utgör basen för 
det historiska skeendet där strukturer skapas som sätter gränser för människors handlingar. De 
kan sträcka sig över flera sekel. Nästa temporalitet utgörs av de större cykliska processer som kan 
pågå upp till ett halvt sekel och som han benämner konjunkturer. Dessa bestäms av teknologiska 
förändringar, vetenskap och samhällets organisationsformer. Den tredje temporaliteten, händel-
se, definierar snabba förändringar och kortlivade händelser som krigshandlingar, revolutioner, 
åtgärder i politik och företagsvärld etc.
18 Lindmark, Daniel, Puritanismen och lättsinnet. Fem föredrag om folklig fromhet, Umeå 1997
19 Elenius, Lars, Både finsk och svensk. Modernisering, nationalism och språkförändring i Torne-
dalen 1850-1939, Umeå 2001, s. 36-37
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De språkligt-kulturella perspektiven på Tornedalen har en framträdande plats 
i Elenius avhandling. Tvärvetenskapliga kopplingar finns därför helt naturligt 
till de finska undersökningarna med Erling Wandes longitudinella studie av 
tornedalsfinskans lingvistiska förändringar genom 150 år och Birger Winsas 
undersökning av giftermålsmönster och språklig status i Tornedalen. Winsas 
forskning har i sin tur nära anknytning till forskningsprogrammets demogra-
fiska studier.20 Winsa anknyter forskningsteoretiskt bl.a. till Benedict Ander-
sons teorier om ”föreställda gemenskaper” i sin diskussion om den svenska 
nationalismens betydelse för livsvillkoren i Tornedalen. 

En rad undersökningar i forskningsprogrammet berör samer samt relatio-
nen mellan samer och nybyggare. Av de samiska studierna kan Andrea Amfts 
avhandling Sápmi i förändringens tid betecknas som en modernitetsstudie i 
vilken hon analyserar det samiska samhällets förändrade levnadsförhållanden 
under 1900-talet och de maktrelationer som har existerat mellan könen. Amft 
visar att 1930-talet innebar en stor strukturell förändring av de samiska livs-
villkoren. Under detta decennium skedde en omfattande övergång till bofasthet 
bland de renskötande samerna. Redan under 1880-talet startade den process 
som innebar att samernas boende blev mer stationärt, men först i samband med 
nödåren 1932-36 började flyttningarna till vinterboplatserna enligt gammalt 
mönster upphöra. Samtidigt ersattes den tidigare naturahushållningen i snabb 
takt av penninghushållning.21 Andrea Amft påpekar, utifrån sina egna under-
sökningar men också med hänvisning till Phebe Fjellströms tidigare forskning, 
att samerna har fått anpassa sig till det moderna industrisamhället på mycket 
kortare tid än den svenska bondebefolkningen.22

1.4 Centrala teoretiska begrepp

Min egen avhandling kretsar kring två centrala begrepp: kulturgränser och 
modernitet. Dessa begrepp är också viktiga utgångspunkter för hela forsknings-
programmet ”Kulturgräns norr: Förändringsprocesser i tid och rum”. Kultur-
gränsbegreppet är särskilt problematiskt genom att det har förändrats över tid 
inom den etnologiska forskningen. En etnolog måste därför vara mycket tydlig 
över innebörden när begreppet används för att inte missförstås. Om inget annat 

20 Wande, Erling, ”Etnicitet och identitet: några reflektioner med utgångspunkt i språksituationen 
i Tornedalen”. I: Arina: nordisk tidskrift för kvensk forskning, Övertorneå 2002, s. 82-93, Bränd-
ström, Anders & Winsa, Birger, Två uppsatser om nordsvenska giftermålsmönster, Umeå 2001
21 Amft, Andrea, Sápmi i förändringens tid, Umeå 2000
22 Amft, Andrea, Sápmi i förändringens tid, Umeå 2000, samt Fjellström, Phebe, Samernas sam-
hälle i tradition och nutid, Stockholm 1985, s. 260
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uttryckligen sägs brukar nämligen begreppet kulturgräns förknippas med den 
äldre kulturområdesforskningen. På motsvarande sätt är begreppet modernitet 
komplicerat och mångtydigt, inte minst i ett mångvetenskapligt sammanhang 
där tolkningarna är legio. I det följande redogör jag för hur de båda begreppen 
har använts och utvecklats inom etnologin och hur jag själv använder dem i 
avhandlingen.

Kulturgränser: rumsliga, sociala och mentala
Det finns åtminstone två problem med att använda begreppet kulturgräns inom 
etnologi och annan kulturforskning. Först och främst kan jag konstatera att själva 
ordet gräns ofta uppfattas som något fast, statiskt och oföränderligt. Så är det ju 
i många andra sammanhang där vi talar om gränser. Var min fastighetsgräns går 
kan jag t.ex. visa på en karta som också finns hos kommunen. Jag själv, mina 
grannar och min kommun är oftast överens om gränsdragningen. Möjligheten 
till alternativa definitioner av fastighetsgränser är eliminerade till ett minimum 
i dagens byråkratiska svenska samhälle. Och gränsen har samma sträckning 
idag som när fastigheten avstyckades för många år sedan. Men många gränser 
har inte denna stabilitet över tid. Nationsgränser kan omförhandlas och flyttas, 
gränsen för ett språk eller en etnisk grupps bosättningsområde kan med tiden 
förflytta sig o.s.v. Och den som dristar sig till att objektivt försöka beskriva 
kulturella företeelser i termer av fasta gränser ställs omedelbart inför en mängd 
svåra problem.

Det andra problemet med begreppet kulturgräns är att det så ofta enbart leder 
tankarna till geografiska indelningar och karteringar. För så förhöll det ju sig i 
hög utsträckning inom den äldre etnologin. Den etnologiska forskningen kring 
kulturgränser och kulturområden i Sverige tog fart under Nils Lithbergs tid 
som professor i Stockholm från 1919. Under den epoken var diffusionismens 
idéer dominerande och mycket forskning var inriktad på kulturspridning. De 
svenska etnologerna började använda kartering som en viktig metod och de 
etnologiska atlasarbetena bär tydliga spår av dialekt- och språkgeografin som 
utvecklades från slutet av 1800-talet, bl.a. i Tyskland och Norden. En kartering 
av kultur utgår nästan alltid från enskilda motiv eller element i materiell och 
social kultur. Olika varianter på hur ett visst bruksföremål utformats i olika 
geografiska områden går att markera på kartan, likaså förekomsten enskilda 
företeelser i den sociala kulturen.

Det har också gjorts försök att korologiskt beskriva mera kompletta och kom-
plexa motivformler där de enskilda motiven sammanfogats till hela kultursys-
tem. Det är naturligtvis både komplicerat och arbetskrävande. Antropologiska 
forskare genomförde en hel del sådana forskningsprojekt under första hälften 
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av 1900-talet, oftast med förebilder från den s.k. ”kulturkretsläran”.23 I boken 
Cultural Anthropology (1958) beskriver Felix M. Keesing några av dessa forsk-
ningsprojekt, bl.a. en mycket omfattande studie av indianfolk i västra USA. I 
studien, som utfördes under ledning av antropologer vid University of Califor-
nia, jämfördes mellan 4 000 och 10 000 enskilda kulturelement hos de olika 
grupperna. Allt från byggnadsdetaljer till inslag i den religiösa tron noterades 
och jämfördes.24

Den svenska etnologiska forskningen kring kulturspridning och kulturområ-
den fortsatte i Lithbergs spår från 1920-talet och ända fram till 1960-talet under 
ledare som Sigurd Eriksson och Sigfrid Svensson. Ett antal stora insamlings-
arbeten med anknytning till våra folklivsarkiv genomfördes. En bred empirisk 
kunnighet utvecklades inom etnologin i arbetet med att samla in och sortera 
etnologiskt material. Kartering var en viktig del av arbetet och det omfattande 
verket Atlas över svensk folkkultur i två delar är ett exempel på detta. Den första 
delen behandlade materiell och social kultur och utkom under redaktion av 
Sigurd Erixon 1957. Del två, som behandlade folkloristik, utkom 1976 under 
redaktion av Åke Campbell och Åsa Nyman.25 ”Medan det övergripande teore-
tiska ramverket sällan ifrågasattes under denna etnologins normalvetenskapliga 
period, skriver Orvar Löfgren, ägde ett ständigt experimenterande med tekniker 
och metoder rum – i detta avseende kan man säga att karteringsprojektet var en 
del av en mer positivistisk vetenskapssyn.” 26

Bilden behöver dock kompletteras och nyanseras. Etnologin förändrades och 
utvecklades otvivelaktigt under perioden 1920-1960, inte bara metodiskt utan 
också teoretiskt. Förändringarna skedde kanske inte lika markant och genom-
gripande som under 1970-talets stora paradigmskifte inom ämnet, men det 
skulle vara felaktigt att bortse från den omdaning som likväl pågick. Det gäller 
inte minst det vetenskapliga förhållningssättet till kartering. Nils Lithberg och 
Sigurd Erixon som tillhörde den första generationen akademiska etnologer var 

23 Kulturkretsläran utvecklades framförallt av Father Wilhelm Schmidt och formuleras i boken 
The Culture Historical Method of Ethnology (1939). Schmidts kulturkretslära bygger på den 
geografiska tradition som inleddes med Friedrich Ratzels Völkerkunde (1885-1888) och den kul-
turhistoriska metod som bl.a. Fritz Graebner använde och beskriver i Methode der Ethnologie 
(1911). Metoden gick ut på att spåra, historiskt och geografiskt, kombinationer av grundläggande 
element (kulturkretsar) från vilka världens olika kulturer har utvecklats. En enskild kulturkrets 
beskrivs som ett kluster av meningsfullt associerade drag som kan isoleras och identifieras i kul-
turhistorien. Den svenske folklivsforskaren Nils Lithbergs forskningsinriktning präglas tydligt av 
Ratzels och Graebners teorier.
24 Keesing, Felix M.,Keesing, Felix M., Cultural Anthropology, San Francisco, 1958, s. 115 ff.
25 Erixon, Sigurd, Atlas över svensk folkkultur 1. Materiell och social kultur, Uppsala 1957. 
Campbell, Åke & Nyman, Åsa, Atlas över svensk folkkultur �. Sägen, tro och högtidssed, Upp-
sala 1976
26 Ehn, Billy och Löfgren, Orvar, Vardagslivets etnologi, Stockholm 1996, s. 43
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nästan helt inriktade på spridningsvägar och kulturgränser men ganska obe-
stämda beträffande kronologin. Nästa generation etnologer med forskare som 
Sigfrid Svensson, John Granlund och Dag Trotzig beaktade på ett tydligare sätt 
de kronologiska aspekterna i sin kartering. 

När funktionalismen fick sitt genombrott inom etnologin ledde det inom den 
folkloristiska forskningen framförallt till ett tydligare kontextkrav. Inom före-
målsforskningen innebar funktionalismen en ökad förståelse för enskilda kul-
turelements praktiska funktion och en tydligare problematisering av sambandet 
mellan funktion och miljö. Detta påverkade också den etnologiska kartografin. 
Kartografin bör alltså betraktas som ett hantverk i förändring, präglat av flera 
olika forskningsparadigm – inte enbart av diffusionismen. 

Nils-Arvid Bringéus, som år 1968 övertog Lundaprofessuren efter Svens-
son, skriver att även i hans egen forskning spelade kartorna en viktig roll.27 
Hos Bringéus är intentionen att studera de kulturella processerna ur ett helhets-
perspektiv överordnad analysen och karteringen av kulturelement. Han pekar 
också på den diffusionistiska forskningens brister, bl.a. att den bygger på ett 
relativt sent föremålsmaterial i museer och privata samlingar och räknar impli-
cit med rummet som en jämn yta, där spridningen kan fortgå utan yttre hinder. 
Men sådan är ju inte verkligheten. En rekonstruktion av tidigare spridningsför-
lopp på basis av sentida utbredning erbjuder därför alltid stora felrisker.28

På 1950-talet tillkom ett nytt perspektiv i kulturgränsforskningen då inno-
vationsforskningen utvecklades av både etnologer och kulturgeografer. Kul-
turgeografen Torsten Hägerstrand förfinade metodiken, och hans avhandling 
Innovationsförloppet ur korologisk synpunkt från 1953 är ett ofta anfört exem-
pel från perioden. Hägerstrand framhåller i avhandlingen Sigfrid Svenssons 
Bygd och yttervärld som inspirationskälla för sin forskning.29 I denna forskning 
började man studera hur nyheter sprids och hur de sociala sammanhang ser 
ut där tradition och innovation möts.30 För etnologin, som till en början mest 
hade studerat äldre kulturföreteelser, innebar detta att spridningen av nya dräkt-
plagg, redskap och seder närmare forskarnas samtid började uppmärksammas. 
Till denna utveckling bidrog förmodligen dessutom praktiska faktorer, t.ex. att 
mycket av det äldsta tillgängliga materialet var kartlagt samt att de äldre infor-
manterna började gå ur tiden. Etnologiska innovationsstudier rörande kyrklig 

27 Bringéus, Nils-Arvid, ”Det etnologiska rumsbegreppet. En forskningsöversikt”. I: Edlund, 
Lars-Erik & Greggas, Anna Karolina, Kontinuitet och förändring i regionala rum, Umeå 2000, 
s. 36
28 Bringéus, Nils-Arvid, Människan som kulturvarelse, Stockholm 1990, s. 44
29 Svensson, Sigfrid, Bygd och yttervärld, Stockholm 1942
30 Hägerstrand, Torsten, Innovationsförloppet ur korologisk synpunkt, Lund 1953
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sed genomfördes under 1950- och 1960-talen av Nils-Arvid Bringéus och Mats 
Rehnberg.31 

Inom det nordskandinaviska området har Phebe Fjellström, utifrån arkeo-
logiskt, språkligt och etnologiskt material, diskuterat den s.k. Skellefte-Bys-
kegränsen. Tonvikten ligger på den materiella kulturen betraktad ur ett brett 
historiskt och socialt perspektiv. Hennes forskning anknyter delvis till de finska 
etnologiska undersökningar som tidigare gjorts av Kustaa Vilkuna och till Niilo 
Valonens och Nils Storås forskning.32 Fjellström har pekat på ett antal artefak-
ter, vars utbredning avgränsas i detta område. Det gäller t.ex. kloahlen som är 
vanlig i Norrbottens älvdalar och kust men som inte finns söder om Västerbot-
ten. Hon nämner vidare lucksängen och den snedväggiga ladan som finns i 
nordligaste Sverige men inte söder därom. Ett samband mellan den materiella 
kulturen i sydvästra Finland och det nordsvenska kustområdet har också påvi-
sats i hennes forskning.33 

Den korologiska etnologin har inte försvunnit helt i Sverige trots det para-
digmskifte som har skett inom ämnet. Här kan Åsa Nyman nämnas som en av 
de etnologer som har arbetat vidare med denna forskning. Hon har också hållit 
kontakten med den internationella forskningsfronten på detta område under 80- 
och 90-talet. Arbetet med de stora atlasprojekten i Europa har genererat ny kun-
skap och nya förhållningssätt till det empiriska materialet. Inom den moderna 
etnokartografin frågar sig forskarna t.ex. om de ”kulturgränsknippen” som går 
att registrera på kartan är en gräns mellan olika kulturområden eller om de inte 
snarare är en gräns mellan olika strukturer i samhället.34

31 Bringéus, Nils-Arvid, Klockringningsseden i Sverige, Lund 1958 samt Rehnberg, Mats, Ljusen 
på gravarna, Stockholm 1965
32 Vilkuna, Kustaa, ”Kloahlen”. I: Norrbotten, 1936, s. 53-60, Vilkuna, Kustaa, ”Gränsen mel-
lan Sverige och Finland i etnologisk belysning”. I: Rig, 1951, s. 41-68, Valonen, Niilo, ”Den 
finska folkkulturen i Nordskandinavien: särskilt skidans historia”. I: Baudou, Evert & Dahlstedt, 
Karl-Hampus (red), Nord-Skandinaviens historia i tvärvetenskaplig belysning, Umeå 1980, s. 
207-233, Storå, Nils, ”Sälrodd, bräddlöpning och långfärd”. I: Bothnia. Aktuellt om historia, 
1990:3-4, s. 227-247, Storå, Nils, ”Över kvarkens isar”. I: Det maritima kulturlandskapet kring 
Bottenviken, Umeå 1988, s. 151-166
33 Fjellström, Phebe, ”Varifrån kommer birkarlarna?”. I: Rig 1965:�, s. 42-56, Fjellström, Phebe, 
”Älvdalskultur kring Bottenvikens nordliga spets ur etnologiskt perspektiv”. I: Det maritima 
kulturlandskapet kring Bottenviken, Umeå 1988, s. 32-52, Fjellström, Phebe, ”Den nordsvenska 
kulturbarriären – en symbol för det mångkulturella Norrland”. I: Bebyggelsehistorisk tidskrift, 
14, Umeå 1988, s. 42-56, Fjellström, Phebe, ”Nordskandinaviska kulturgränser ur Europeiskt 
perspektiv”. I: Edlund, Lars-Erik (red), Kulturgränser – myt eller verklighet?, Umeå 1994, s. 
115-129
34 Nyman, Åsa, ”Internationellt samarbete för etnologisk kartläggning av Europa”. I: Svenska 
landsmål och svenskt folkliv, Uppsala 1983, Nyman, Åsa, ”Rapport från arbetet inom den euro-
peiska kommissionen för etnologiskt kartarbete”. I: Edlund, Lars-Erik, Kulturgränser – myt eller 
verklighet?, Umeå 1994, s.133-138
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Det paradigmskifte som skedde inom den svenska etnologin under 1970-
talet innebar att äldre metoder att kartlägga och tolka materiell kultur i hög 
utsträckning ställdes åt sidan. En orsak till detta kan vara att mycket av den 
tidigare etnologiska föremålsforskningen var knuten till bondesamhället. Kom-
petensen beträffande modernare samhällstypers teknologi var vid denna tid 
däremot mera begränsad bland etnologerna. 

Den nya etnologiska forskningen tillämpade antropologiskt och sociologiskt 
inriktade sociokulturella metoder och hade ett mera immateriellt kulturanaly-
tiskt fokus. Nils-Arvid Bringéus skriver att ”hela den materiella kulturen, kom 
att ligga i träda inom den etnologiska forskningen”.35 Det innebar i sin tur att 
kulturgränsbegreppet, kopplat till föremål och materiell kultur, förlorade i aktu-
alitet bland etnologerna.

Samtidigt började emellertid svenska etnologer diskutera kulturgränser från 
nya utgångspunkter. Begreppet kulturgränser togs upp och förnyades i projek-
tet ”Kulturgränser och klassgränser i 1800- och 1900-talets Sverige”, ett pro-
jekt som tog sin utgångspunkt i boken Den kultiverade människan som kom ut 
1979.36 Centrala perspektiv från detta projekt är presenterade i boken Modärna 
tider: vision och vardag i folkhemmet (1985) i vilken de olika projektdeltagarna 
skriver om relationen mellan stad och landsbygd och mellan olika samhälls-
klasser. Ett begrepp som ”kulturbygge” är centralt i Jonas Frykmans och Orvar 
Löfgrens framställning i boken.37 ”Kulturgränser” handlar i detta sammanhang 
inte om kulturområdesforskning och korologiska gränser som i den äldre etno-
login utan i stället om de sociala och mentala gränser som framträder i sam-
hällsomvandlingen. De kan t.ex. skapas genom olika gruppers och individers 
ställningstaganden i brytningen mellan äldre och nyare sociala normsystem och 
ideologier. Maktperspektiven lyfts också fram i resonemanget kring skapande 
och upprätthållande av gränser. Samtidigt får den materiella kulturen en mera 
undanskymd plats inom etnologin.

I flera studier från 1970-talet och framåt behandlas fenomenet ”revitalise-
ring” och dess betydelse för skapandet av regional identitet. Begreppet lansera-
des inom amerikansk antropologi och användes t.ex. av Ralph Linton i början 
av 1940-talet.38 Encyclopedia of Anthropology definierade 1976 begreppet som 
“a process through which a society in decline reinterprets symbols from its cul-
tural repertoire and revives its member’s will to survive”.39

35 Bringéus, Nils-Arvid, “Människan och föremålen”. I: Arvidsson, Alf m.fl. (red.), Människor 
och föremål, Stockholm 1990, s. 19
36 Frykman, Jonas och Löfgren, Orvar, Den kultiverade människan, Lund 1979
37 Frykman, Jonas (red.), Modärna tider: vision och vardag i folkhemmet, Malmö 1985
38 Linton, Ralph,”Naivistic Movements”. I:Linton, Ralph,”Naivistic Movements”. I: American Anthropologist XLV, Washington 1943
39 Hunter, David E. & Whitten, Phillip (red)Hunter, David E. & Whitten, Phillip (red) Encyclopedia of Anthropology, New York 1976:102
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I Europa har inte minst den etnologiska matforskningen intresserat sig för 
fenomenet revitalisering. Österrikaren Konrad Köstlin behandlade ”revitalise-
ring av regional kost” i en uppsats som presenterades vid den 2:a ”Internatio-
nella konferensen för etnologisk matforskning”.40 Sedan dess har revitalisering 
inom matkulturen studerats i en rad europeiska länder. I Sverige har Anders 
Salomonsson använt perspektivet i sin doktorsavhandling om Gotlandsdricka.41 
Där försöker han bl.a. visa hur regionbegreppet och regionuppfattningen växlar 
beroende på den historiska kontexten.

I början av 1990-talet gjordes åter igen försök att fylla kulturgränsbegreppet 
med nytt innehåll. Ett uttryck för detta var arrangerandet av Åbokongressen 
”gränser i tid och rum”. Det hela ledde dock inte till någon samlad publika-
tion.

Begreppet ”formeringsperspektiv” presenterades av Orvar Löfgren vid 
Nordiska etnologi- och folkloristkongressen i Ystad 1991 som en användbar 
analytisk strategi för etnologiska kulturgränsundersökningar. Formeringsper-
spektivet handlar om hur kulturella fenomen etableras, institutionaliseras, fix-
eras och slutligen eroderas. Perspektivet kan betraktas som ett sätt att beskriva 
olika kulturgränsers förändringsprocesser över tid.42

I boken Försvenskningen av Sverige diskuterar Billy Ehn, Jonas Frykman 
och Orvar Löfgren det svenska nationsbygget. Studien handlar om hur ”det 
nationella” har förvandlats över tid från 1800-talet och fram till idag. Löf-
gren skriver under rubriken ”territoriets magi” om nationens organisation av 
rummet: ”Det nationellas förmåga att ta plats handlar däremot om att utlokali-
sera ett nationellt engagemang till bestämda, avgränsade rum, platser där man 
känner sig särskilt svensk”.43

Nils Storå har påpekat att rummet kan ses som en kulturell konstruktion, 
”skapad och upprätthållen i sociala relationer och i tankevärlden, inte i första 
hand som en konkret geografisk lokalitet som bildar en fysisk ram kring en folk-
grupps tillvaro”.44 Påståendet anknyter nära till Anders Häggströms beskriv-

40 Köstlin, Konrad, ”Revitalisation of regional Food”, paper presenterat vid ”The II InternationalKöstlin, Konrad, ”Revitalisation of regional Food”, paper presenterat vid ”The II International presenterat vid ”The II International ”The II International 
Conference of Ethnological Food Research”, Helsingfors 1973 
41 Salomonsson, Anders, Gotlandsdricka, Karlstad 1979
42 Fjellström, Phebe, ”Nordskandinaviska kulturgränser ur Europeiskt perspektiv”. I: Edlund, 
Lars-Erik (red), Kulturgränser – myt eller verklighet?, Umeå 1994, s. 119-122. Fjellström hänvi-
sar till en artikel i stencilform av Orvar Löfgren med rubriken ”Det historiska perspektivet som 
analytisk strategi”.
43 Ehn, Billy, Frykman, Jonas och Löfgren Orvar, Försvenskningen av Sverige – Det nationellas 
förvandlingar, Stockholm 1993
44 Storå, Nils, ”Diffusion och kommunikation i mittnordisk belysning”. I: Supphellen, SteinarI: Supphellen, Steinar 
(red), Kultursamanhengar i Midt-Norden. Tverrfaglig symposium for doktorgradsstudentar og 
forskarar. F�relesningar ved eit symposium i Levanger 1996F�relesningar ved eit symposium i Levanger 1996, Trondheim & Stockholm 1997, s. 
19
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ning av landskapen som ”arenor för meningsproduktion” i den tidigare nämnda 
avhandlingen Levda rum och beskrivna platser.45

Gränsperspektiv i denna avhandling
I denna avhandling används det mångtydiga begreppet kulturgräns främst i bety-
delsen av sociala och mentala gränser så som de upplevts, uttryckts och mani-
festerats i relationer mellan olika grupper i samhället. Det är i den meningen 
inte primärt ett geografiskt och korologiskt definierbart kulturgränsbegrepp. De 
sociala och mentala gränserna kan dock på olika sätt ta sig uttryck som geogra-
fiska identifikationsområden i relationerna mellan ”vi” och ”dom”, något som 
beskrivs i avhandlingen. Det bör också understrykas att avhandlingen främst 
behandlar social kultur, som på grund av sin mera mentala och immateriella 
karaktär oftast inte låter sig fångas och beskrivas med hjälp av kartor på det sätt 
som kan göras i studier av materiell kultur.

Kulturella gränser förändras – och de har många dimensioner, inte minst 
kronologiska. Det är ett par gemensamma utgångspunkter för hela forsknings-
programmet Kulturgräns norr, som ju har den betecknande underrubriken ”För-
ändringsprocesser i tid och rum”. Tidens gång innebär ständiga förändringar för 
individen, gruppen och samhället. Det kan vara yttre strukturella förändringar, 
t.ex. gällande produktionens organisation eller den politiska styrningen. Tek-
niska innovationer och utvecklade kommunikationer är andra starka föränd-
ringsfaktorer över tid. Nya eller revitaliserade religiösa, politiska och ideolo-
giska rörelser och idéer utgör också dynamiska krafter som har förmågan att 
snabbt omskapa sociala och kulturella förhållanden. Dessa olika faktorer kan, 
var för sig eller sammantaget, förändra individers och gruppers föreställningar 
om ”gränser” i olika meningar. Det kan handla om deras rumsliga tillhörighet 
och geografiska identifikation eller om andra, ”icke-territoriella” sociala eller 
mentala gränser.

I mina undersökningar använder jag begreppet ”gränsdynamik”, och med det 
vill jag betona två saker:

1. Kulturgränser är i hög utsträckning subjektiva företeelser när det gäller 
social kultur. Det handlar om av grupper och av enskilda personer upp-
levda gränser. 

2. Mitt kunskapsmål är framförallt att fånga dynamiken kring olika gräns-
dragningar. Jag vill beskriva kraften bakom såväl förändringar som mot-
stånd och den kamp mellan olika synsätt och strukturella förutsättningar 
som skapar nya sociala och kulturella gränser.

45 Häggström, Anders, Levda rum och beskrivna platser, Stockholm 2000, s. 185
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Tiden är inte bara ett objektivt mått på tidens flöde. Vår upplevelse av tiden 
är, som jag visar i delstudien ”Modernitetens nya gränser”, både subjektiv och 
kulturell. Den präglas av vårt sociala och kulturella sammanhang och av indivi-
duella faktorer som ålder, kön och sinnesstämning. Den subjektiva upplevelsen 
av tiden påverkas också av pågående förändringar i vår omvärld. Ibland upp-
levs dessa förändringar som en försämring eller ett hot av människor i en viss 
situation. Det kan leda till att ett motstånd mobiliseras mot den alltför snabbt 
annalkande förändringen eller moderniseringen. I andra situationer tycker man 
att en önskad förändring går för långsamt och engagerar sig för att påskynda 
processen. Det är inte heller ovanligt att båda dessa förhållningssätt tar sig 
uttryck samtidigt i ett kulturellt sammanhang, i lokalsamhället, regionen, natio-
nen eller globalt. 

Detta skapar föreställningar om gränser mellan olika grupper. Man skulle 
kunna säga att dessa grupper placerar sig på olika delar av tidsaxeln beroende 
på förändringsbenägenheten. Då uppstår upplevelsen av det som jag har valt 
att kalla gränser i upplevd tid. I avhandlingen kommer jag att ge exempel på 
hur människor upptäcker, manifesterar och i mer eller mindre hög utsträckning 
aktivt förstärker dessa upplevda temporala kulturgränser. 

Modernitet – och tradition
Det andra centrala begreppet i min avhandling är ”modernitet”. Det är ett 
begrepp som används ofta och i många olika sammanhang. Om man söker 
ordet modern i ett lexikon hittar man ofta en kortfattad, enkel och entydig defi-
nition, t.ex. ”nutida, tidsenlig; på modet” (Bonniers lexikon). Riktigt så enkelt 
är det nu inte om man ska använda begreppet för en kulturell analys. Mikael 
Löfgren och Anders Molander tar i boken Postmoderna tider upp tre nyanser i 
betydelsen av ordet modern, som enligt dem betecknar
1. ”det nuvarande” (i motsats till ”det förutvarande”) 
2. ”det nya” (i motsats till ”det gamla)
3. ”det övergående” (i motsats till ”det eviga/beständiga”)46

Det finns också skillnader beträffande hur man inom olika vetenskapliga dis-
kurser har använt modernitetsbegreppet. Vi möter en tolkningstradition inom 
det estetiska området, t.ex. konst och musik. Den filosofiska modernitetsdis-
kursen har andra betydelsebetoningar och inom olika samhällsteoretiska forsk-
ningsdiscipliner kan man finna ytterligare ett komplex av definitioner och tolk-
ningar. 

46 Löfgren, Mikael & Molander, Anders (red.), Postmoderna tider, Stockholm 1986
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Etnologen Magnus Berg 47 tror inte att det är meningsfullt att ”fjättra begrep-
pet” vid en allmängiltig tolkning. Det viktiga är att begreppet används perspek-
tiverande för att fokusera de aspekter som man vill fånga vetenskapligt. I det 
specifika undersökningssammanhanget däremot menar han att det blir nödvän-
digt med vad han kallar ”en operativ definition” för att modernitetsbegreppet 
ska bli hanterbart.

Själva ordet ”modern” har en lång historia och användes i sin latinska form 
redan i slutet av 400-talet för att skapa distinktion mellan det nuvarande (det 
nya kristna samhället) och det förflutna (det tidigare hedniska romarriket).48

Som filosofiskt program sträcker sig moderniteten bakåt till upplysningsti-
den under andra hälften av 1700-talet. Då formulerade tysken Immanuel Kant 
och fransmannen Jean Antoine Condorcet sina tankar om upplysningen och 
moderniteten. Berg uppfattar kärnan i denna filosofiska modernitet som ”häv-
dandet av förnuftets rätt att kritiskt granska och underkänna oreflekterad, själv-
klar, och av traditionen legitimerad kunskap”.49 Denna tankefigur är inte svår 
att finna hos t.ex. Kant.

Men det är inte under 1700-talet som det moderna blir en påtaglig realitet. 
Först när modernismen går in i ett symbiotiskt förhållande till kapitalismen och 
dess utveckling fram till att bli det dominerande produktionssättet händer det. 
Under den period då produktionen industrialiseras, städernas tillväxt accelere-
rar, stora demografiska omvälvningar sker och masskommunikationssystemen 
utvecklas ges modernismen helt nya förutsättningar. Detta skedde i Europa sär-
skilt tydligt under perioden 1850-1950, dock med stora tidsmässiga variationer 
i olika regioner.

Den tyske sociologen Ferdinand Tönnies studerade redan under senare delen 
av 1800-talet hur livet i de nya industrimetropolerna skiljde sig från livet i 
rurala samhällen. Han använde ordet Gemeinschaft för att beskriva en typ av 
organisation i vilken människor är nära förenade genom släktskap/ frändskap 
(eng. ”kinship”) och tradition. I byn på landsbygden finns en Gemeinschaft 
som förenar människor till en primär grupp, förklarade Tönnies. I den moderna 
staden är emellertid Gemeinschaft oftast frånvarande. Där utvecklas i stället 
en social organisation som han benämner Gesellschaft, och i vilken människor 
förenas enbart på grund av individuellt självintresse. Det moderna företaget 
är ett exempel på detta. Företagets arbetare, ledning och ägare kan ha föga 

47 Berg, Magnus, ”Modernitet – som empiriskt fält, som teoretiskt redskap”. I: Skarin Frykman, 
Birgitta & Brembeck, Helene (red.), Brottningar med begrepp, Göteborg 1997, s. 179-213
48 Habermas, J�rgen, ”Modernity versus Postmodernity”. I:Habermas, J�rgen, ”Modernity versus Postmodernity”. I:I: Modernity: Critical Concepts, Vol-
ume IV, London & New York 1999, s. 5
49 Berg, Magnus, ”Modernitet – som empiriskt fält, som teoretiskt redskap”. I: Skarin Frykman, 
Birgitta & Brembeck, Helene (red.), Brottningar med begrepp, Göteborg 1997, s. 179-213
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gemensamt beträffande värderingar, erfarenheter och sociala intressen, men det 
ligger i allas egenintresse att företaget hålls ihop och är framgångsrikt. Tönnies 
såg i urbaniseringen en nedbrytning av nära och uthålliga sociala relationer till 
förmån för flytande och opersonliga band typiska för affärer.50

Den franske sociologen Emile Durkheim, som i många andra avseenden 
respekterade Tönnies teorier om städer, menade dock att stadsbor inte saknar 
nära sociala band. De organiserar helt enkelt det sociala livet på ett annat sätt. 
Durkheim menade att det traditionella landsbygdslivet utmärktes av mekanisk 
solidaritet, d.v.s. att de sociala banden grundades på ömsesidiga känslor och 
delade moraliska värderingar. Denna mekaniska solidaritet, menade Durkheim, 
eroderas av urbaniseringen. Samtidigt genererar emellertid urbaniseringen en 
ny typ av sociala band som han benämner organisk solidaritet. Den baseras 
på specialisering och ömsesidigt beroende. Till skillnad från Tönnies såg han 
alltså en möjlighet till en ny solidaritet i det urbana samhället, en solidaritet och 
gemenskap som inte baserades på likhet utan på skillnad. Han skriver i Divi-
sion of Labor in Society att samverkanssamhället (”the co-operative society”) 
utvecklas ur perspektivet att individuell personlighet blir starkare genom denna 
samverkan.51

I det kapitalistiska samhället blir traditionen ofta ett hinder som behöver röjas 
ur vägen genom ett ”modernt” tankesätt hos allmänheten. Men kapitalismen 
är inte det enda ideologiska system som har gett utrymme för modernismen. 
Det kommunistiska Sovjetunionen och hela det tidigare östblocket är ett tydligt 
exempel från 1900-talet på detta förhållande.

Det finns skäl att varna för en mekanisk syn på förhållandet mellan samhälls-
struktur och kultur. Man kan inte förklara det så enkelt som att en viss yttre 
samhällsstruktur ger en viss kultur. Relationen mellan samhällets ekonomiska 
och produktionsmässiga strukturer å ena sidan och de sociala och kulturella 
formerna i samhället å andra sidan är mera komplicerad än så. Det bör sägas 
mot bakgrund av de marxistiska samhällsperspektiv som fick stort inflytande 
på etnologiämnet från slutet av 60-talet. Ur dessa perspektiv blev kulturen ”på 
ett ganska mekaniskt sätt blev reducerad till överbyggnad och avspegling”, som 
Orvar Löfgren skriver i Vardagslivets etnologi.52 

I boken Allt som är fast förflyktigas delar statsvetaren och modernitetsfors-
karen Marshall Berman in modernitetens historia i tre faser. Den första sträcker 
sig från början av 1500-talet till slutet av 1700-talet. Under denna period ”börjar 

50 Tönnies, Ferdinand,Tönnies, Ferdinand, Gemeinschaft und Gesellschaft: Grundbegriffen der reinen Soziologie  
(8:e utgåvan), Darmstadt 1935
51 Durkheim, Emile,Durkheim, Emile, The Division of Labour in Society (1893), Translated by George Simpson, 
New York 1960, s. 226-229
52 Ehn, Billy & Löfgren Orvar, Vardagslivets etnologi, Stockholm 1996, s. 60
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människor att svagt uppleva det moderna livet” men har svårt att förstå och 
uttrycka vad som har drabbat dem. De saknar också en modern offentlighet 
där de kan dela prövningar och förhoppningar. Den andra fasen inleds med 
1790-talets stora revolutionsvåg och tillkomsten av en stor modern offentlighet. 
Berman menar att denna offentlighet ”delar känslan av att leva i en revolutionär 
tid, en tid som skapar explosiva omvälvningar i varje dimension av det person-
liga, sociala och politiska livet.” Människorna vid denna tid kunde dock fort-
farande minnas det materiella och andliga livet i en icke modern värld och bar 
därför på känslan av att leva i två världar på en gång. Ur dessa erfarenheter upp-
står och utvecklas moderniseringens och modernismens idéer, hävdar Berman. 
Den tredje fasen omfattar 1900-talet, då moderniseringsprocessen expanderar 
till i stort sett hela världen och då modernismkulturen triumferar inom konst 
och tänkande.53 

Alltmer sker dock under 1900-talet en fragmentisering och uppdelning av 
moderniteten. Berman hävdar att dagens sätt att se på moderniteten är upp-
styckat i två skilda avdelningar som är hermetiskt skilda från varandra. Inom 
ekonomi och politik behandlas modernisering medan det inom konst, kultur 
samt mottaglighet av konst och kultur talas om modernism. Berman ser vår 
tids bedömning av Karl Marx som ett tydligt exempel på denna uppdelning. 
Det finns mycket att läsa om Marx i litteraturen om moderniseringen i denna 
ekonomiska och politiska mening medan han inte alls får något erkännande i 
den litteratur som avhandlar modernismen. För Berman är Marx lika självklar 
i båda sammanhangen.54

I sin analys lyfter Berman fram det specifika med 1800-talet modernitet, 
nämligen den högutvecklade, differentierade och dynamiska nya miljö i vilket 
de moderna upplevelserna görs och inte minst det snabba förändringstempo 
som kännetecknar industrialismen, den transnationella kapitalismen och de 
politiska förändringarna i de allt starkare nationalstaterna. Det var under denna 
andra fas av moderniteten som den tog egentlig fart och blev verkligt påtaglig 
för de flesta. Mot bakgrund av detta resonemang kan min studie av 1800-talets 
Skellefteå vara en adekvat ingång till förståelsen av moderniteten.

När man talar om modernitet underförstår man samtidigt ett motsatt begrepp, 
nämligen ”tradition”. Människors villkor och samhälleliga situation har alltid 
varit under förändring. ”Det traditionella” samhället i meningen ”det oföränd-
rade” har egentligen aldrig existerat. Förändringarna pågår ständigt och i dessa 
skeenden är människor, som enskilda och som grupper, på en gång både hand-
lande subjekt och påverkade objekt. 

53 Berman, Marshall, Allt som är fast förflyktigas, Lund 1988, s. 14-15
54 Berman, Marshall, Allt som är fast förflyktigas, Lund 1988, s. 84-85
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Men ”det traditionella” har ofta beskrivits som något stabilt och oföränder-
ligt, som en motsats till nutidens ständiga förändringar. Den norska etnolo-
gen Anne Eriksen beskriver hur det moderna samhället har skapat en bild av 
det traditionella genom att betrakta det med ”det moderna” som kontext. Hon 
poängterar att idén om folkkulturen, om traditionen skapades av ett samhälle på 
väg in i det moderna. Folklivsforskarna gjorde traditionen i det egna landet till 
något främmande och exotiskt ungefär som när antropologer har kommit till en 
okänd folkgrupp i en undangömd vrå av världen. Främlingskapet grundade sig 
på avståndet i tid eftersom det i så hög grad var det som låg långt bakåt i tiden 
som man intresserade sig för. Detta främlingskap i tid förstärktes dessutom av 
det sociala och kulturella avståndet mellan forskare och kulturbärare. 

Traditionen och den traditionella folkkulturen kan därmed sägas vara skapad 
av det moderna, som motsättning till detta och därmed faktiskt som en del av 
det. Utan det moderna som bakgrund, som kontext, skulle det traditionella inte 
uppstå som text, menar Eriksen.55 På motsvarande sätt har det traditionella 
använts som kontext för att ge en bild av det moderna.56

Relationen mellan det traditionella och det moderna har på motsvarande 
sätt diskuterats av den tyske etnologen Hermann Bausinger, som framhåller att 
industrialism, urbanisering, läskunnighet och en snabbare omvandling av inre 
och yttre livsbetingelser har bidragit till att rikta intresset mot det traditionella. 

Jag vill i den här avhandlingen klarlägga något av detta inbördes beroende-
förhållande mellan modernitet och tradition. Detta förhållande bör förstås mot 
bakgrund av de föreställningar som människor vår tid ofta har om modernt och 
traditionellt, föreställningar som kan beskrivas med hjälp av följande modell:

”TRADITIONEN” ”MODERNITETEN”
stabil från generation till 
generation

radikalt annorlunda än tidigare gene-
rationer

platsbunden rörlig

kulturellt kontinuerlig kulturellt förändringsbenägen

idealtyp: den ”icke-moderne” 
bonden 

idealtyp: den ”moderne” stadsbon 

kollektiv individuell

icke-innovativ innovativ

55 Eriksen, Anne, ”Den nasjonale kulturarven – en del av det moderne.” I:Eriksen, Anne, ”Den nasjonale kulturarven – en del av det moderne.” I: Kulturella Perspektiv, 
1:1993, Umeå, s. 23
56 Eriksen, Anne, ”Den nasjonale kulturarven – en del av det moderne.” I:Eriksen, Anne, ”Den nasjonale kulturarven – en del av det moderne.” I: Kulturella Perspektiv, 
1:1993, Umeå, s. 25
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De allmänna föreställningar som beskrivs i modellen visar sig dock vid en 
närmare granskning överensstämma dåligt med verkligheten. Den stabilitet 
som tillskrivs traditionen i form av ”det gamla bondesamhället” eller ”äldre 
tid” är t.ex. i själva verket en myt som skapas i nutiden. Socialantropologen 
Bengt-Erik Borgström menar i sin studie Cherished Moments: engaging with 
the past in a Swedish Parish (Stockholm 1997) att ”det förflutna befinner 
sig ständigt i en pågående skapelseprocess”, ett synsätt som jag ansluter mig 
till.

Borgström beskriver ett hembygdsmuseum i mellersta Norrland och hur 
det beskriver det förflutna som en odifferentierad helhet. Den relativa åldern 
hos olika föremål verkar inte betraktas som särskilt betydelsefullt. Resultatet 
är en sorts grov indelning mellan ett upplevt nu och ett ganska enhetligt för-
flutet. Begreppen ”hembygdsförening” och ”kulturarv” säger ganska mycket 
om hur ett museum kan se sin uppgift. Hembygdsbegreppet har känslomäs-
siga övertoner och innebär en begränsning av intresseinriktningen. När lokala 
museer och hembygdsgårdar kom till, många gånger på 1920- till 50-talet 
talades det om att ”bevara kulturarvet” till kommande generationer. Men defi-
nitionen av detta kulturarv är ofta vagt formulerad. Den kan fyllas med nästan 
vad som helst, skriver Borgström. Genom ”kulturarvet” samtalar och intera-
gerar vi både intellektuellt och känslomässigt med oss själva. 

För att kunna använda det förflutna i en identitetsskapande funktion måste 
”nu” och ”då” polariseras och bli tydligt i förhållande till varandra, menar 
Borgström. 

När vi polariserar nuet och det förflutna blir intresset för kronologi och 
pågående förändring svagare och det förflutna beskrivs som mera homogent 
och fast än det i verkligheten är. 57 Även föreställningarna om ett platsbundet 
och oföränderligt ”traditionellt samhälle” överensstämmer dåligt med verk-
liga förhållanden. 

Tidigare etnologisk forskning har på olika sätt berört moderniteten även 
om inte modernitetsbegreppet har använts. I stället har man talat om ”gesun-
kenes Kulturgut”, ”den nya tiden”, ”innovationer” etc. Begreppet ”den nya 
tiden” förekommer ofta hos Sigfrid Svensson när förändringsprocesser, fram-
förallt inom bondesamhället, beskrivs. Innovationsforskningen utvecklades 
av etnologer som Sigfrid Svensson och Nils Arvid Bringéus, kulturgeografen 
Torsten Hägerstrand, m.fl. Genom Gregor Paulssons arbete med Svensk stad 
 

57 Borgström, Bengt-ErikBorgström, Bengt-Erik, Cherished Moments: engaging with the past in a Swedish Parish, 
Stockholm 1997, s. 1, 97-101
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(1950 och 1953) kom etnologin in i ett tvärvetenskapligt sammanhang som 
belyser modernitet och modernisering.58 

Under 1960-talet förstärktes det samhällsvetenskapliga perspektivet inom 
etnologin. Samtidigt utvecklades, främst i Stockholm, ett intresse för studier 
av samtida lokalsamhällen. Etnologin tog till sig impulser från den antropolo-
giska forskningen och man gjorde fältarbeten i en mängd olika miljöer. I dessa 
lokalsamhällestudier diskuteras aktuella samhällsproblem i strukturomvand-
lingens, urbaniseringens och landsbygdsavfolkningens spår. Åke Dauns licen-
tiatavhandling Upp till kamp i Båtskärsnäs (1969) innebar ett genombrott för 
denna forskningsinriktning och den följdes av en rad andra studier av liknande 
karaktär.59

Under senare delen av 1980-talet kom modernitet på allvar in i den etno-
logiska begreppsvärlden. Tidigare beskrev etnologer förändringarna från ”tra-
ditionella” till ”moderna” samhällstyper. Nu introducerades ett nytt och mera 
komplicerat modernitetsbegrepp. Det kopplades dessutom ofta samman med 
begreppet identitet. Som utmärkande drag hos moderniteten framhävdes t.ex. 
utvecklingsoptimism, individualism, självbespegling, sekularisering, och byrå-
kratisering. Den etnologiska diskussionen i Sverige om modernitet och identitet 
formades i slutet av 1980-talet av den tvärvetenskapliga debatt om begreppen 
som då pågick intensivt. 

Ett exempel på denna etnologiska modernitetsforskning är Ella Johanssons 
avhandling Skogarnas fria söner (1994) som handlar om modernitet så som 
den gestaltade sig bland de norrländska skogsarbetarna. Ur detaljerna i skogs-
arbetarnas vardag och deras filosofi och tankemönster vill Ella Johansson visa 
hur deras version av ”den moderna människan” skapas och kommuniceras. I 
avhandlingen studerar hon hur nya kulturella strukturer växer fram. Det är alltså 
en förändringsstudie där mikroperspektivet, sett från den enskilde skogsarbeta-
ren ställs i relation till de historiska och ekonomiska samhällsprocesserna.

Ella Johansson vill skildra hur nya kulturella och mentala mönster växer 
fram i en speciell social och materiell situation. Även om det är skogsarbetare 
som fokuseras i studien är det allmängiltiga kunskaper om det mentala i moder-
niseringsprocesserna som söks. Det moderna industrisamhället kunde ta vara 
på den flexibilitet och mobilitet som har långa traditioner i Norrland, menar 
Ella Johansson. Hon ifrågasätter därmed den traditionella bilden av Norrland. 
Några exempel på flexibilitet och mobilitet i det norrländska samhället är kvin-

58 Paulsson, Gregor, Svensk stad del 1. Liv och stil i svenska städer under 1800-talet, band 1, 
Stockholm 1950, Paulsson, Gregor, Svensk stad del 1. Liv och stil i svenska städer under 1800-
talet, band 2, Stockholm 1950, Paulsson, Gregor, Svensk stad del �. Från bruksby till trädgårds-
stad, band 3, Stockholm 1953
59 Daun, Åke, Upp till kamp i Båtskärsnäs, Uppsala 1969
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nornas vana att periodvis sköta hela jordbrukshushållet, byalagsorganisationen, 
samt säsongsarbetstraditionen med t.ex. de s.k. ”arbetsvandringarna”.60 Jag 
återkommer till hennes resonemang om modernitet och modern mentalitet i 
avhandlingens tredje kapitel.

Strategier för att möta det moderna
När samhället förändras och moderniseras kan vissa grupper, t.ex. glesbygds-
boende, få en subjektiv upplevelse av att vara marginaliserade och att ha för lite 
inflytande över de politiska beslut som berör dem. Reaktionen på detta brukar 
tematiseras som anpassning eller motstånd. Etnologen Kjell Hansen diskute-
rar dessa reaktioner i avhandlingen Välfärdens motsträviga utkant.61 Men han 
vill luckra upp polariseringen mellan anpassning och motstånd och använder 
själv begreppet ”motsträvighet”. Motsträvighet är enligt hans definition vare 
sig öppet motstånd eller anpassning. Det handlar i stället om att begränsa det 
modernas möjlighet att styra ens vardagliga liv. Detta fenomen avspeglas även 
i en enkätundersökning till veckotidningen Kvällsstundens läsare som genom-
fördes av etnologiska institutionen vid Umeå universitet under 1980-talet. 
Veckotidningen grundades 1938 och inriktades redan från början på landsbyg-
dens och glesbygdens liv och kultur och har utmärkts av en sparsmakad layout 
med få bilder samt ett ofta tillbakablickande perspektiv. 62 Frågelistsvaren visar 
att tidningen av sina läsare har använts för att skapa en alternativ modernitet 
med stark förankring i det som man har uppfattat som traditionella värden. En 
läsare skriver t.ex. att Kvällsstunden är ”en klar spegelbild av hur man i många 
stycken skulle vilja att vårt kära Sverige skulle vara idag”. 

Kjell Hansen visar hur moderniseringen på olika sätt skapade gränser i Norr-
lands inland. Traktoriseringen fungerade t.ex. som en skiljelinje mellan olika 
kategorier bönder. Inför den nya jordbruksteknologin utvecklades två alterna-
tiva strategier:

1. En medveten satsning på modernisering, effektivisering och lönsamhet 
– en anpassning till det marknadsekonomiska fältet.

2. Ett bibehållande av de äldre brukningssätten med en strävan att hålla 
kostnaderna nere, behålla en enkel teknologi och att göra små investe-
ringar – ett kvarhållande av självförsörjningshushållet.

60 Johansson, Ella, Skogarnas fria söner, Stockholm 1994
61 Hansen, Kjell, Välfärdens motsträviga utkant, Lund 1998
62 Genrup, Kurt, ”Delredovisning 1 av Projektet Kvällsstunden”. I: Ume-etnologi, nr. 17. maj 
1990, s. 1-15
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Hansen utreder också begreppen bygd och glesbygd. Medan det förra begrep-
pet är gammalt och finns belagt sedan medeltiden är det senare ett relativt nytt 
begrepp som begagnats från 1920-talet. ”Glesbygdsbegreppet framstår som ett 
modernt begrepp, knutet till efterkrigstidens förändringar”, skriver Hansen. 
När ordet ”glesbygd” används bidrar det till att skapa kulturella gränser och 
marginalisering. ”Glesbygd” blir likställt med ”problemområden”.63

Hur beskriver man då den enskilda människans eller lokalsamhällets plats i 
moderniseringsprocesserna? Jag har tidigare i inledningen pekat på risken för 
en mekanisk syn där människan enbart blir ett maktlöst objekt för den nya 
tidens strukturer. Ur etnologiskt perspektiv känns det angeläget att kunna foku-
sera också på människors medskapande roll i moderniseringen. Många indivi-
der har ett behov av stabilitet, kontinuitet och kulturella rötter i sitt liv, det är 
sant. Samtidigt finns hos de flesta behovet av nya erfarenheter och upplevelser 
och att tillvarata det moderna livets alla möjligheter. Drivna av dessa motsägel-
sefulla behov är vi aktörer, inte bara objekt, i moderniseringen.

När Marshall Berman beskriver modernisering använder han begreppen 
”uppifrånmodernisering” och ”underifrånmodernisering”. I ett sammanhang 
där han beskriver människors förhållningssätt till de stora och omvälvande för-
ändringar som sker i det moderna samhället talar han om sociala massrörelser 
”som bekämpar dessa uppifrånmoderniseringar med sina egna moderniserings-
former underifrån”.64 Jag kommer i fortsättningen att använda detta perspektiv 
som ger utrymme för både människors motstånd mot det moderna och för deras 
egna alternativa moderniseringsformer.

Debatten om postmodernismen
Under de senaste två decennierna har en vetenskaplig debatt pågått om det 
samtida samhällets förhållande till det förflutna. Debatten, som inte minst har 
förts inom det etnologiska forskningsfältet, handlar om var i historien vi bör 
lokalisera nuet. Ska vi betrakta vår värld och vårt samhälle som resultatet av en 
längre historisk utveckling? Eller bör vi i stället se vår tid som något nytt, som 
ett radikalt brott i förhållande till det förflutna? Det är från den senare tanke-
gången som teorier om det postmoderna samhället har utvecklats. Postmoder-
nism är ett begrepp som först började användas inom områden som konst och 
litteratur för att beskriva ett nyskapande utan kontinuitet i förhållande till det 
som fanns tidigare. 

Den häftiga modernitetsdebatten mellan fransmannen Jean François Lyotard 
och tysken J�rgen Habermas har fått stor uppmärksamhet. Lyotard hävdar att 

63 Hansen, Kjell, Välfärdens motsträviga utkant, Lund 1998, s. 65-72, 157-160 
64 Berman, Marshall, Allt som är fast förflyktigas, Lund 1988, s. 16
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moderniteten i allmänhet och framförallt upplysningen har förlorat sin aktuali-
tet. Vi lever nu i en postmodern tid där historiens stora metaberättelser har visat 
sig ohållbara. Exempel på dessa metaberättelser kan vara upplysningsfilosofin 
eller de stora frälsningshistorierna inom judendom, kristendom och islam. Ske-
endet sönderfaller i en mängd fragment och det är inte längre möjligt att skapa 
ett sammanhang mellan olika händelser i nutiden.65

Habermas har en annan uppfattning. Han menar att upplysningsprojektet 
har en kvarvarande potential oberoende av den moderna utvecklingens många 
misslyckanden. Trots krig och massförstörelsevapen, miljöförstöring, politiskt 
och socialt förtryck finns det kvar något av 1700-talets framtidsutsikter. Det 
visar sig t.ex. i det fria åsiktsutbytet mellan människor, i ideella organisationer 
och i den offentlighet som inte styrs av kommersiella krafter eller av överhe-
ten.66 

I slutet av 1980-talet började sociologer och andra samhällsteoretiker på 
allvar debattera om det postmoderna. En tydlig indikation på intresset var det 
när tidskriften Theory, Culture and Society 1988 gav ut ett temanummer om 
postmodernismen. Där medverkade bl.a. Mike Featherstone, Zygmunt Bauman, 
Scott Lash, och Bryan S. Turner. Temanumret fick oerhört många läsare och 
lär till och med vara den största försäljningsframgången av alla tidskrifter i 
förlagets historia (jfr Kellner 1998:85 n.1).67 Bland de svenska etnologerna 
väcktes intresset för postmodernistisk teori ungefär vid samma tid. Sedan dess 
har debatten om modernitet och postmodernitet levt vidare inom humaniora 
och samhällsvetenskap. I debatten om postmodernismen framträder två olika 
grundperspektiv.

Det första perspektivet betraktar nuet som en del av en längre historisk 
utveckling. Företrädarna för detta perspektiv tenderar att bedöma den nuva-
rande sociala och kulturella verklighet med utgångspunkt från samma verkande 
faktorer eller utvecklingslogik som gårdagens. Konsekvenserna blir ofta att 
man ser ungefär samma historiska krafter i verksamhet i samtiden som längre 
bakåt i tiden. Moderniteten anges ofta ha startat under 1700-talet med en tydlig 
koppling till förnuftsfilosofin och den framväxande borgerligheten.

Enligt det andra perspektivet har vi nu trätt in i en ny epok som inte kan för-
stås eller analyseras med samma utgångspunkter som tidigare perioder. Sam-
tiden bör i stället ses som början till något nytt. Vår tids människor kan inte 

65 Lyotard utvecklar sitt postmoderna perspektiv i en rad böcker och artiklar. Här kan nämnas: La 
condition postmoderne. Rapport sur le savoir, Paris 1979
66 Habermas talar om ”det moderna – ett ofullbordat projekt”, bl.a. i Welsch, Wolfgang (red.),Habermas talar om ”det moderna – ett ofullbordat projekt”, bl.a. i Welsch, Wolfgang (red.), 
Wege aus der Moderne: Schlüsseltexte der Postmoderne-Diskussion, Weinheim 1988, s.454 ff.
67 Kellner, Douglas, ”Zygmunt Bauman’s Postmodern Turn”. I:Kellner, Douglas, ”Zygmunt Bauman’s Postmodern Turn”. I: Theory, Culture and Society. 
Explorations in Critical Social Science 15, 1: London 1998, s. 73-86 
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längre använda traditionen som stöd för sitt identitetsskapande. Den enskilde 
individens roll i samhället är inte given från början. Nu handlar det om att själv 
”designa” sitt jag och hitta sin plats i tillvaron. Samhället förändras snabbt och 
människor måste leva i en ständig omprövning av sin situation och sin världs-
bild.

Postmodernisterna ser i vårt samtida samhälle tecken på en ny samhällsord-
ning, radikalt avvikande från den tidigare moderniteten. De menar att det i vårt 
nya samhälle gäller en annan social logik än den som de tidigare modernitets-
forskarna har räknat med.

Den brittiske sociologen Anthony Giddens intar en mellanställning i relation 
till teorierna och debatten om det moderna respektive det postmoderna samhäl-
let. Genom att tala om ”modernitetens diskontinuiteter” hävdar han att vårt 
samhälle inte utan vidare kan betraktas som produkten av en kontinuerlig his-
torisk utveckling. Samtidigt understryker han att vi inte har förflyttats bortom 
moderniteten utan att vi lever i en fas då moderniteten radikaliserats. Därmed 
står det klart att Giddens inte vill gå så långt som Jean-Francois Lyotard m.fl. 
postmodernister som i vår samtid ser ett mera radikalt brott i förhållande till 
det förflutna. Anthony Giddens begrepp ”urbäddning” är av intresse för den 
diskussion om lokal gemenskap och global kommunikationsteknik som förs i 
det första kapitlet av denna avhandling 68 

Orvar Löfgren har i flera artiklar kritiserat Zygmunt Baumans bild av den 
postmoderna individen som fragmenterad, rotlös, hemlös och icke-territoriell.69 
Det sker bl.a. mot bakgrund av den uppmärksammade artikeln ”Från pilgrim 
till turist” som publicerades i tidskriften Moderna tider 1994.70 Löfgren skriver 
att Baumans utgångspunkt blir en argumentation om upplösning och disinte-
gration, där dagens eller morgondagens identiteter ofta framställs som präglade 
av hemlöshet och platslöshet, men även om nya sätt att bygga upp mer flyk-
tiga och utbytbara identiteter och gemenskaper. Vi sägs leva i en transitkultur 
med en gränslöshetens retorik som betonar det flytande, platsens upplösning, de 
icke-territoriella identiteternas, lojaliteternas och relationernas nya primat.

Tendensen att ge en bild av ett ”förr”, då identiteter var tydligt avgränsade 
till platser, territorier eller hembygder och ett ”nu” där platslöshetens tidevarv 
inträtt. Det är enligt detta synsätt inte längre rummet utan andra dimensioner 

68 Giddens, Anthony, Modernitetens följder, Lund 1996, s. 29-36, 54-55
69 Löfgren, Orvar, ”Linking the Local, the National and the Global. Past and Present Trends inLöfgren, Orvar, ”Linking the Local, the National and the Global. Past and Present Trends in 
European Ethnology”. I: Ethnologia Europaea. �ournal of European Ethnology XXVI, ��ournal of European Ethnology XXVI, �: 1996 s. 
157-168, och ”Att ta plats: rummets och rörelsens pedagogik”. I: Alsmark, Gunnar (red.) – Skjor-
ta eller själ? Kulturella identiteter i tid och rum, Lund 1997, s. 21-37
70 Bauman, Zygmunt: ”Från pilgrim till turist”. I: Moderna Tider, årgång 5, nr 47, Stockholm 
1994
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som organiserar våra liv. Löfgren menar att synsättet är uttryck för en ”nuets 
och sociala utsiktspunktens hemmablindhet”. Debatten kring identiteters för-
ändrade konstruktion baseras på alltför lösa antaganden om det historiska för-
flutna, hävdar han. Den postmoderna människa som Bauman beskriver med 
hjälp av olika metaforer speglar en social och könsmässig snedbelastning. ”Den 
postmoderna människan blir helst både man och medelklass”, skriver Löfgren. 
Bauman bortser från viktiga arenor där kopplingen mellan identitet, rum och 
rörelse är markant. 71 Ett tydligt exempel är hemmet. Hemmet förutsätter kon-
trollen av ett territorium, t.ex. en lägenhet eller ett hus. På tröskeln till hemmet 
materialiseras en rad gränser, menar Löfgren. I den postmoderna retoriken 
”underskattar många forskare territoriets makt både över människors sinnen 
och kroppar”, hävdar Löfgren och tillägger: ”Kultur tar fortfarande plats.” 72

Modernitetsperspektivet i denna avhandling
Människors livsvillkor, samhällen och ideologier har genom historien alltid 
befunnit sig i förändring. Ibland har förändringarna skett gradvis och nästan 
omärkligt. Under andra perioder har stora och dramatiska omvälvningar inträf-
fat. Under de senaste 150 åren har dock både tempot och omfattningen i sam-
hällsomvandlingen ökat dramatiskt på de flesta plan i människors liv. Detta har 
också, helt naturligt, bidragit till framväxten av en mängd idéer och teorier om 
modernisering och modernitet. Å ena sidan går det inte att bortse från att 1800-
talets och 1900-talets modernitet i vissa avseenden innehåller unika och från 
tidigare perioder särskiljande företeelser. Nya och från tidigare perioder avvi-
kande förändringskrafter har efterhand kommit till, och därmed uppstår också 
en delvis ny utvecklingslogik. Å andra sidan kan jag i min samtid se många 
tydliga kontinuitetslinjer i förhållande till tidigare tidsepoker. Vår samtid och 
dess modernitet kan inte förstås utan att beakta modernitetens rötter och utan 
det historiska perspektivet.

Modernitet är ett av huvudbegreppen i min forskning. Mot bakgrund av 
ovanstående redogörelse för den vetenskapliga debatten kring modernitet och 
postmodernitet har jag i mitt avhandlingsarbete reflekterat över modernitets-
begreppet. Min personliga utgångspunkt är att den postmoderna debatten har 
tillfört den etnologiska forskningen en välgörande nyorientering men också att 
dagens samtid uppvisar alltför många kontinuitetslinjer i förhållande till det 
förflutna för att utan vidare kunna definieras som en ”postmodern tid”.

71 Löfgren, Orvar, Att höra hemma – om livet mellan det lokala och det globala, manuskript till 
föredrag på Halmstadskonferensen (Nordisk bibliotekskonferens) 1998. 
72 Löfgren, Orvar, ”Att ta plats: rummets och rörelsens pedagogik”. I: Alsmark, Gunnar (red.) 
– Skjorta eller själ? Kulturella identiteter i tid och rum, Lund 1997, s. 28-29, 35
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Jag vill ansluta mig till det synsätt som etnologen Owe Ronström ger uttryck 
för i en reflektion över Zygmunt Baumans essä ”Från pilgrim till turist”. Ron-
ström befarar att den postmoderna diskussionen i alltför hög grad ”handlar om 
världens fragmentisering och upplösning, söndring och förfall”. Mycket upp-
märksamhet har ägnats åt världens avhomogenisering men inte lika mycket åt 
”den samtidiga homogeniseringen av kulturella uttryck, och den oerhört kraft-
fulla monopoliseringen och globaliseringen av världens kulturproduktion till 
ett fåtal jättelika industrikonglomerat”. De centrifugala krafterna har betonats 
medan de centripetala inte har fått lika mycket uppmärksamhet. 73 Vi kan idag 
se exempel på både homogenisering och heterogenisering i samhällsomvand-
lingen. Jag ser båda tendenserna som uttryck för den variabla modernitetens 
dynamik.

Begreppen basal och variabel modernitet, som har lånats från idéhistorikern 
Sven-Eric Liedman och hans bok I skuggan av framtiden (1997), är ett över-
gripande perspektiv för min analys av moderniseringen. Liedmans utveckling 
av dessa begrepp, som egentligen är hans alternativa formulering av begreppen 
hård och mjuk upplysning, ska ses mot bakgrund av den uppmärksammade 
debatten mellan Jean-François Lyotard och J�rgen Habermas om det moderna. 
Särskilt intensiv var denna debatt när den berörde ”upplysningsprojektet”, 
d.v.s. upplysningstänkarnas idéer om hur det mänskliga förnuftet ska skapa en 
bättre värld.

”Habermas hävdade att upplysningsprojektet hade en kvarvarande kraft trots 
den moderna utvecklingens många tillkortakommanden”, skriver Liedman. 
Trots realiteter som miljöförstöring, kärnvapenhot, politiskt och ekonomiskt 
förtryck hade de framtidsutsikter som öppnades på 1700-talet en kvarvarande 
kraft. Trots att den moderna staten och den moderna kapitalismen som makt-
system har ockuperat allt större områden av mänskligt liv finns ännu möjlighet 
till frigörelse och förändring till det bättre. Lyotard framhöll däremot att moder-
niteten och upplysningen hade förlorat sin aktualitet. Det moderna tillståndet 
hade ersatts av det postmoderna, menade han. Historiens stora metaberättel-
ser, däribland upplysningstänkaren Jean Antoine de Condorcets vision om för-
nuftets framsteg, har visat sig ohållbara och samhällets utvecklingslinjer har 
hamnat i återvändsgränder på olika sätt. Skeendet i det postmoderna samhället 
faller sönder i en mängd fragment, enligt Lyotard.

73 Ronström, Owe, ”Pilgrimer, turister och mångfaldens organisation”. I: Kulturella Perspektiv 
nr. 3 1995, s. 34 – 47. Ronström använder begreppet centrifugala krafter för att sammanfatta 
en postmodernistiskt beskriven samhällsutveckling som innebär avhegemonisering, fragmenti-
sering och upplösning. Den motsatta tendensen, som Ronström vill lyfta fram i debatten, innebär 
monopolisering, kulturell globalisering och koncentration av kulturella uttryck. Dessa krafter 
benämns centripetala.
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Dessa idémässiga motpoler har Sven-Eric Liedman granskat i förhållande 
till den verkliga samhällsutvecklingen under de senaste två hundra åren. Han 
finner då att Condorcets framtidbilder om matematik, naturvetenskap, teknik 
och ekonomi alla har övertrumfats av verkligheten. En viktig avvikelse från 
Condorcets prognoser kan dock konstateras. Det gäller konsekvenserna av den 
ekonomiska utvecklingen. Genom privilegier, handelshinder och rika länders 
osolidariska exploatering av fattiga länders resurser har den ekonomiska till-
växten fått en mycket ojämn fördelning och skapat växande klyftor i världen.

Bristerna i Condorcets framtidsbilder visar sig inom områden som samhälls-
vetenskap, politik, religion och kultur. På dessa områden har utvecklingen i 
många avseenden gått i andra riktningar än vad han tänkte sig i slutet av 1700-
talet. De ökande samlade kunskaperna hos mänskligheten har inte använts för 
att skapa en bättre tillvaro för alla. Ekonomin präglas av särintressen och makt-
anspråk. Konfliktbenägenheten mellan länder och folk har inte minskat. Reli-
gionen har i stället för att utplånas blivit en starkare samhällskraft än på länge. 
Kvinnornas emancipation har bara kunnat förverkligas fläckvis i världen. Svag-
heten hos Condorcet är att han såg hela upplysningsprojektet som en oskiljaktig 
enhet. På samma sätt har Lyotard i vår tid betraktat upplysningsprojektet som 
ett odelbart tankekomplex, som han har kunnat avfärda.74

Liedman påpekar också att alla sammansättningar med ”modern” har en 
besvärlig dubbeltydighet. Modernt är å ena sidan det som hände senast och det 
som just är i svang. Å andra sidan finns det vissa egenskaper som vi ser som 
moderna oavsett om de framträder på 1770-talet eller på 1990-talet. Det kan 
vara rationalitet, skepsis eller individualism.75

Sven-Eric Liedman tar fasta på att Habermas bygger sin modernitetsdis-
kussion på filosofen och sociologen Max Webers funktionsuppdelning mellan 
teoretiska, etiska och estetiska meningssammanhang. Vidare anknyter Lied-
man till upplysningsprojektet i Immanuel Kants tappning, där det görs klar 
åtskillnad mellan de naturvetenskapliga och tekniska framstegen å ena sidan 
och den etisk-politiska upplysningen å andra sidan. Liedman vill också i sin 
egen modernitetsanalys göra en uppdelning för att kunna visa på modernitets-
begreppets dubbelhet och lanserar begreppen hård och mjuk upplysning. Som 
det främsta motivet till denna uppdelning anförs att ”i själva verket kan hård 
upplysning fungera utan den mjuka”. Han sammanfattar sin ståndpunkt med 
att hävda de båda delarna fortfarande har aktualitet, men att den mjuka upp-
lysningen inte utvecklats på det sätt som Condorcet m.fl. föreställde sig. Som 

74 Liedman, Sven-Eric, I skuggan av framtiden – Modernitetens idéhistoria (2:a upplagan), 
Stockholm 1999, s. 18-24
75 Liedman, Sven-Eric, I skuggan av framtiden – Modernitetens idéhistoria (2:a upplagan), 
Stockholm 1999, s. 7
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alternativ till begreppen hård och mjuk upplysning använder Liedman också 
basal modernitet respektive variabel modernitet.76

Liedman definierar i boken den distinktion som han gör mellan hård och 
mjuk upplysning. Hård är den exakta beräkningen, byggd på experiment och 
kalkyl, skriver han. Det är den tekniska hanteringen av begränsade problem. Det 
är maskinens prestanda liksom ekonomins resultat i kalla siffror och adminis-
trationens precisa rutiner och beslutsordningar. Den hårda upplysningen går till 
stora delar att beskriva, mäta och jämföra med kvantitativa och precisa begrepp. 
Det kan handla om antal och volymer, effektivitetsgrader, tekniska nivåer, etc. I 
denna modernitet framträder ett likformigt och kumulativt utvecklingsmönster 
samt en nästan självgående kontinuitet fram mot nästa utvecklingssteg eller 
innovation. Till den hårda upplysningen räknar han de ekonomiska och tek-
nologiska fälten samt stora delar av det naturvetenskapliga. Vidare kan vissa 
smärre delar av samhällsvetenskapen (t.ex. demografi och ekonometri) samt 
modern administration räknas till den hårda upplysningen. Även inom huma-
niora finns hårda inslag, menar Liedman. 

Men till moderniteten hör också, enligt Liedman, en mjuk traditionsbunden 
upplysning, som skiftar mellan olika miljöer. Mjuka är världsbilder och teorier 
på abstraktionsnivå, likaså handlingsnormer och konstnärens sökande efter nya 
former. Det är det mesta i politiken som inte kan reduceras till ekonomi eller 
administration. Det är demokratins olika arter men också de moderna diktatu-
rernas. Det är de stora existentiella frågorna om liv och död, kärlek och lidande, 
där det är svårt att precisera vari det moderna består annat än i en viss rastlöshet 
och ombytlighet; allt i det moderna är underkastat modenas skiftningar. Det är 
värden och därmed kvaliteter som inte kan kvantifieras utan att det väsentliga 
går förlorat. Den mjuka upplysningen är i skillnad till den hårda olikformig 
och lämnar utrymme för alternativa tolkningar. Under vissa perioder har den 
varit tydligt präglad av framstegstankar. Alltsedan Jean Antoine de Condorcet, 
Immanuel Kant och Adam Smiths dagar har framstegstanken varit intimt för-
knippad med upplysningsfilosofin och därmed med moderniteten. Begreppet 
framstegstanke behöver dock egentligen inte betyda något annat än att vi aktivt 
kan påverka vår situation i världen, även om det har ofta uppfattats som syno-
nymt med en optimistisk tilltro till en ständigt ljusare framtid, möjliggjord av 
vetenskapliga och ekonomiska framsteg. Liedman understryker att den moderna 
utvecklingsoptimismen alltid har åtföljts av den moderna civilisationskritiken. 
Från Rousseau via Marx och Weber fram till vår tid har samhällsförändringens 
och moderniseringsprocessernas negativa konsekvenser beskrivits. Dessa tan-

76 Liedman, Sven-Eric, I skuggan av framtiden – Modernitetens idéhistoria (2:a upplagan), 
Stockholm 1999, s. 18-24
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kegångar behöver inte fördenskull betraktas som icke-moderna.77 Den norske 
sociologen Willy Guneriussen beskriver en idéströmning från 1700-talet och 
framåt som han kallar den romantiska moderniteten och som utmärktes av 
intensitet och ungdomlighet. Den romantiska moderniteten innehöll rationali-
tets- och upplysningskritiska perspektiv men företrädarna uppfattade sig själva 
som modernister. De framställde en vision om ett alternativt modernt samhälle, 
hävdar Guneriussen.78

Den mjuka upplysningen omfattar politiska, rättsliga, etiska, religiösa och 
estetiska förhållanden, menar Liedman. En exakt gränsdragning mellan hård 
och mjuk upplysning i alla avseenden kan dock vara svår att göra. Frågor som 
gäller etik och relationer kan ställas överallt, även inom traditionellt ”hårda” 
domäner. 

I den här avhandlingen använder jag genomgående de alternativa begreppen 
basal och variabel modernitet. Förhållandet mellan dessa bör inte uppfattas som 
att det bara är moderniseringens bas som bestämmer innehållet i den variabla 
moderniteten. Det går också att peka på en påverkan i motsatt riktning när män-
niskor genom egna val eller politiska beslut påverkar grundläggande förutsätt-
ningar för den basala moderniteten. Kausaliteten kan alltså sägas vara kompli-
cerad och ömsesidigt påverkande, vilket också understryks av Liedman. 

Med det modernitetsperspektiv som används i avhandlingen vill jag också 
nyansera modernitetsbegreppet i den meningen att moderniteten inte nödvän-
digtvis ska behöva sammankopplas med den framstegsoptimism och starka till-
tro till vetenskapens välsignelser som under vissa perioder alltsedan 1700-talet 
upplysningsfilosofer varit starkt framträdande. Jag är inte heller beredd att utan 
närmare granskning betrakta moderniteten som en avgränsad eller avslutad 
tidsepok som idag har ersatts av det postmoderna samhället. 

77 Liedman, Sven-Eric, I skuggan av framtiden – Modernitetens idéhistoria (2:a upplagan), 
Stockholm 1999, s. 27-30, 517-522
78 Guneriussen, Willy,Guneriussen, Willy, Å forstå det moderne. Framskrittstro, rasjonalitet, ambivalens og irrasjo-
nalitet i diskursen om modernitet, Oslo 1999
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2. Cybersocknen – gymnasieungdomars  
 Internetanvändning i norra Sverige

2.1 Inledning

Forskning om det senmoderna samhället framhåller ofta att vår samtid uppvisar 
tecken på en ny samhällsordning, radikalt avvikande från den tidigare moder-
niteten. Enligt dessa har vi trätt in i en ny epok som inte kan förstås eller ana-
lyseras med samma utgångspunkter som tidigare perioder. Vår tids människor 
kan inte längre använda traditionen som stöd för sitt identitetsskapande menar 
vissa forskare, t.ex. inom sociologin. Anthony Giddens skildrar hur människan 
i det högmoderna samhället bryts loss från plats och tidsbundna sammanhang. 
Tomas Ziehe talar om hur människor som en konsekvens av denna process blir 
”friställda” från traditionen och ges möjlighet att skapa en personlig själviden-
titet.79 Zygmunt Bauman beskriver den postmoderna individen som fragmente-
rad, rotlös, hemlös och icke-territoriell. 

Det var därför många forskare som såg utvecklingen av IT som en bekräf-
telse på att vi nu på allvar gått in en postmodern tid präglad av ”rummets upp-
lösning” och totalt gränsöverskridande. Den nya tekniken skulle skapa nya 
kontakter och gemenskaper utan begränsningar kopplade till rummet. Ur ett 
etnologiskt perspektiv kan dessa teorier prövas genom att studera betydelsen 
av informationsteknologin ur ett nära individperspektiv där de vardagliga ruti-
nerna, handlingarna och tankesätten bland unga IT-användare får vara utgångs-
punkten för analysen. När denna nutidsanalys kombineras med en historisk 
komparation skapas förutsättningar för en balanserad diskussion om IT som 
modernitetsföreteelse.

IT och lokal gemenskap
I den här delstudien fokuseras på gymnasieungdomars upplevelser av sin Inter-
netkommunikation och av sin lokala gemenskap. Jag fördjupar mig inte i de 
tekniska frågorna kring Internets möjligheter och utveckling. Det är ungdo-
marnas redovisade syn på och användning av Internet som studeras. Och jag 
lägger särskild vikt vid hur ungdomarna beskriver förhållandet mellan lokal 
gemenskap och global IT-teknik.

Syftet är att undersöka om den nya datorbaserade kommunikationen för-
ändrar den lokala gemenskapen och identitetsformeringen bland gymnasieele-
ver i norra Sverige och i så fall på vilket sätt. Ersätter nya gränsöverskridande 

79 Ziehe, Thomas, Kulturanalyser: ungdom, utbildning, modernitet, Stockholm 1989, s. 37-39
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globala cybernätverk de tidigare geografiskt avgränsade gemenskapsformerna 
eller kan IT också betraktas som en integrerad del av den lokala gemenskapen? 
Det är möjligt att båda dessa betraktelsesätt behövs för att heltäckande kunna 
beskriva skeendet. Jag vill också utröna om det finns regionala eller klassmäs-
siga skillnader mellan olika ungdomsgrupper när det gäller IT. 

I samverkan mellan etnologi och nordiska språk har en undersökning bland 
gymnasieungdomar i norra Sverige genomförts inom ramen för forskningspro-
grammet ”Kulturgräns norr”. Undersökningen har riktat sig till elever i gym-
nasiets årskurs två och omfattar ett blandat urval gymnasieprogram på gym-
nasieskolor i Norrbottens och Västerbottens län samt Örnsköldsviks kommun. 
Under 1999 och 2000 genomfördes den första delen av undersökningen i form 
av en berättande enkät som bl.a. behandlar ungdomars språk, relationen till 
den egna hemorten och till olika ungdomsgrupper där, synen på manligt och 
kvinnligt, fritidsvanor, samhällsförändring och modernisering. Det empiriska 
materialet är omfattande (24 klasser) och möjliggör därmed vissa komparativa 
analyser. 

Uppgifterna om enkätbesvararna samt en del av frågorna går att bearbeta 
kvantitativt. Övriga enkätfrågor är öppet ställda för att få fritt formulerade svar. 
Med utgångspunkt från de hypoteser som den inledande enkätundersökningen 
genererat har jag under 2001 kompletterat undersökningen med en serie inter-
vjuer med gymnasieungdomar i samma ålder som enkätbesvararna. Intervjuerna 
har främst behandlat ungdomarnas umgänges- och kommunikationsformer. 

Visioner om Internetsamhället
Internet möjliggör snabb överföring av information mellan enskilda männis-
kor och mellan grupper över hela världen. Det kan vara envägskommunikation 
från webbsidor, tvåvägskommunikation i form av e-post eller kommunikation 
mellan många personer på chattsidor eller diskussionslistor. 

Visionerna om Internets betydelse för det framtida samhället har varit högt-
flygande. I februari 1996 presenterade John Perry Barlow nätmedborgarnas 
(The Netizens) självständighetsförklaring, en text med titeln ”En deklaration 
för cyberrymdens oberoende”.80 

80 Amerikanen John Perry Barlow är sedan 1998 forskare och lärare vid Beckman Center for 
Internet and Society vid Harward Law School. Om Barlows brokiga bakgrund kan bl.a. nämnas 
att han har varit boskapsfarmare och från början av 1970-talet och framåt sångförfattare åt hip-
pierockgruppen Grateful Dead. Barlow är en framträdande företrädare för de ideologiska ström-
ningar som brukar benämnas ”cyberpunk”. Begreppet cyberpunk lanserades av Bruce Bethke i 
en kort berättelse men som genre har det framförallt utvecklats av William Gibson i hans bok 
Neuromancer. En cyberpunkare är en person som med sin överlägsna datorskicklighet utmanar 
det etablerade samhället med dess maktstrukturer, en Internetsamhällets frihetshjälte. (källor: 
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Det revolutionära budskapet framträder redan i deklarationens inledning:

Regeringar i den industrialiserade världen, ni uttröttade jättar av kött och stål, 
jag kommer från cyberrymden, själens nya hem. Jag ber er å framtidens vägnar 
att lämna oss ifred. Ni är inte välkomna bland oss. Ni har ingen suveränitet där 
vi samlas.

I deklarationen beskrivs Cyberspace som ett nytt hem, utom kontroll för det 
gamla etablissemanget och de gamla tankegångarna. Detta nya hem är immate-
riellt och platslöst. Tid och rum förlorar sin betydelse. Gränser överskrids eller 
utplånas i den nya värld som byggs upp. Och de gamla maktstrukturerna rela-
tiviseras. Längre fram i dokumentet utmanar Barlow världens regeringar med 
påståendet: ”Cyberrymden ligger inte inom era gränser”.81

Postmodernistiska perspektiv 
Ovanstående synsätt ligger i linje med hur många postmodernistiska samhälls-
teoretiker ser på vår samtid. Forskare som Jean-Francois Lyotard, Ulrich Beck, 
Zygmunt Bauman m.fl. hävdar att vi har trätt in en postmodern tid som inte kan 
förstås eller analyseras med samma utgångspunkter som tidigare perioder. Vår 
tids människor kan inte längre använda traditionen, historien och platstillhörig-
heten som stöd för sitt identitetsskapande. Samtiden bör i stället ses som början 
till något nytt. 

Zygmunt Bauman beskriver i sin essä ”Från pilgrim till turist” den postmo-
derna människan. Han låter fem ”typer” personifiera framträdande livsstrate-
gier i den moderna eller postmoderna samhällskontexten. Bauman använder 
sig av ”pilgrimen”, ”flanören”, ”vagabonden”, ”turisten” och ”spelaren” för att 
beskriva övergången från modernitet till postmodernitet. För pilgrimen hand-
lade livet om att skapa en identitet. Men det som kännetecknar livsstrategin 
för flanören, vagabonden, turisten och spelaren är ”fasan för att bli bunden och 
snärjd”. Den postmoderna människan vill inte vara bunden av vare sig relatio-
ner, ideologier eller platser.82 

Hemsidan för Berkman Center for Internet and Society (http://cyber.law.harvard.edu/home) den 
11 mars 2004 samt Buker, Derek M., The Science Fiction and Fantasy Readers Advisory, Chi-
cago 2002, s. 40-42)
81 Barlow home page: http://homes.eff.org/�barlow/Declaration-Final.html, den 12 oktoberBarlow home page: http://homes.eff.org/�barlow/Declaration-Final.html, den 12 oktober 
2006
82 Bauman, Zygmunt: ”Från pilgrim till turist”. I: Moderna Tider, årgång 5, nr 47, Stockholm 
1994 s. 20-34
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Anthony Giddens beskrivs ibland också som en postmodernist trots att hans 
synsätt skiljer sig både i förhållande till modernister och till postmodernister. I 
sin samhällsanalys ger han uttryck för vad han kallar en radikaliserad moder-
nism. Perspektivet kan tyckas vara postmodernistiskt, t.ex. när han skriver att 
de moderna sociala institutionerna är unika i vissa hänseenden och att de ”skil-
jer sig från alla typer av traditionell ordning”. Även när det gäller synen på 
rummet och den sociala kulturen står han nära de postmodernistiska teorierna. 
Giddens använder begreppet ”disembedding” (urbäddning) för att beskriva hur 
sociala relationer lyfts ut ur sina lokala sammanhang och sin lokala interaktion 
och omstruktureras över obegränsade områden av ”tidrummet”. Han beskriver 
en utveckling där rummets betydelse för de sociala kontakterna kraftigt mins-
kar.

Men samtidigt finner Giddens det svårt att på goda grunder se ”en funda-
mental övergång från modernitet till postmodernitet”. Även postmodernitetens 
tankar har ju historiska rötter i upplysningen. Och ur samhällssynpunkt har vi 
ännu inte nalkas det postmoderna samhället, menar han.83 

Kulturforskning om Internet
Etnologen och IT-forskaren Magnus Bergquist konstaterar i en artikel i Kultu-
rella Perspektiv 2001 att etnologin ”med sin vilja att se traditioner i det snabbt 
föränderliga, och förändringar i det till synes statiska och oföränderliga” har 
möjlighet att ge nyanserade bidrag till IT-forskningen. I stället för att beskriva 
mötet mellan den nya tekniken och människan som förenklade subjekt – objekt-
relationer där tekniken styr kulturen eller tvärtom kan människor, teknologi 
och artefakter ses som ett spänningsfält som i sin interaktion utövar ömsesidig 
påverkan.

Under den första perioden av offentlig debatt om Internet och i den tidiga 
forskningen på området har framförallt skillnaderna mellan Cybervärlden och 
den vanliga världen betonats, menar Bergquist. Men därefter har en intresse-
förskjutning skett, skriver han.84 Nu började man i stället uppmärksamma hur 
kända fenomen och analytiska kategorier återskapas på nätet, men utifrån den 
digitala världens förutsättningar. För etnologin skulle det betyda ett intresse för 
hur till exempel ”klassiska” kategorier som tid, rum och social miljö är giltiga 
i den virtuella världen, som tidigare ofta beskrivits som uttryck för avsaknaden 
av dessa dimensioner. Hur reproduceras eller omskapas kategorier som kropp, 
kön, etnisk eller nationell tillhörighet i den virtuella verkligheten?

83 Giddens, Anthony, Modernitetens följder, Lund 1996, s. 14, 27-36, 49-55, 139-140
84 Bergquist, Magnus, ”Mot cyberrymden – och vidare”. I: Kulturella Perspektiv nr. 1, �001, 
s.15-24
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På 1950-talet förde Robert Redfield fram communitybegreppet.85 Det inspi-
rerade till en rad etnologiska lokalsamhällestudier av geografiskt avgränsade 
områden. Communitybegreppet har under 1990-talet återuppväckts, nu vid stu-
dier av virtuella intressesamhällen, framvuxna och organiserade genom globala 
nätverk. Ett samhälle i denna senare betydelse behöver inte formas inom ett 
rumsligt grannskap. Det kan t.ex. vara ett globalt nätverk av människor som har 
ett gemensamt intresse.

I boken Communities in Cyberspace betonas nödvändigheten av att inte 
betrakta Internetkommunikation som ett isolerat socialt fenomen och att därmed 
bortse från andra aspekter i människors liv. Internet är bara ett av många sätt på 
vilket samma människor kan interagera och kommunicera. Det är inte en sepa-
rat realitet. Till sina kontakter på nätet tar människor med sig sådant bagage 
som gender, fas i livscykeln, kulturell miljö, socioekonomisk status och förbin-
delser med andra utanför Internet. 86 

I den polariserade debatten om hur Internet påverkar samhället framträder 
två motsatta synsätt. Enligt det ena har Internet en splittrande effekt på samhäl-
let. De som företräder detta perspektiv talar om hur människor kommer att sitta 
isolerade framför datorskärmen i stället för att utveckla sina sociala kontakter. 
Den ”virtuella verklighet” som många ägnar sin tid åt innebär att kontakten 
med verkliga livet samtidigt förloras. Medan allt detta ”hokus-pokus” kopplar 
samman oss elektroniskt, skriver Robert Fox, åtskiljer det oss från varandra 
genom att vi riktar blickarna mer mot datorer och bildskärmar än mot våra 
medmänniskor. 87

Det andra synsättet betonar det nya mediets förenande möjligheter. Många 
entusiaster framhåller Internets potential att skapa förbindelser utan hänsyn till 
ras, tro, kön eller geografi. Phil Patton framhåller t.ex. i boken Open Road att 
datorförmedlad kommunikation kommer att med hjälp av elektroniska vägar 
göra det som asfaltvägar var oförmögna att göra, nämligen att sammanbinda 
oss snarare än att splittra oss, och placera oss vid kontrollerna av ett ”fordon” 
och ändå inte avskilja oss från resten av världen.88

Den sociologiska forskningen har undersökt hur nya tekniska innovatio-
ner på olika sätt påverkar samhället. Sociologen Barry Wellman beskriver tre 
urskiljbara synsätt beträffande dessa förändringar. Föreställningen om splitt-
ring i samhället benämner han ”Community Lost” (gemenskap förlorad). Den 

85 Redfield, Robert,Redfield, Robert, The Little Community. Viewpoint for the Study of the Human Whole, Chicago 
1955
86 Wellman, Barry och Gulia, Milena,”Virtual communities as communities”. I: Smith, Marc A.Wellman, Barry och Gulia, Milena,”Virtual communities as communities”. I: Smith, Marc A. 
och Kollock, Peter (red), Communities in Cyberspace, London 1999, s. 169 ff. 
87 Fox, Robert,”Newstrack”. I:Fox, Robert,”Newstrack”. I: Communications of the ACM vol. 38, New York 1995, s.12
88 Patton, Phil,Patton, Phil, Open Road, New York 1986, s. 20
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motsatta uppfattningen, att människor ständigt skapar former för gemenskap 
oavsett yttre förändringar och tekniska omdaningar, kallar han ”Community 
Saved” (gemenskap bevarad). Detta synsätt betonar de förenande krafterna 
som verkar i kulturen och samhället. Gemenskapen finns kvar, men den har 
tagit sig nya former och återfinns inte alltid där man letar efter den. Till dessa 
två föreställningar tillfogar Wellman ett tredje alternativ, ”Community Libe-
rated” (gemenskap befriad), som också betonar gemenskapen men förflyttar 
fokus från plats till nätverk. Bygemenskapen har enligt detta alternativ ersatts 
av olika specialiserade och intressebaserade gemenskaper.89

Mot bakgrund av ovanstående resonemang är det med intresse jag har stude-
rat gymnasieungdomarnas beskrivningar av sitt sociala liv och sin Internetan-
vändning. Jag trodde att det skulle visa sig att gymnasieungdomarna i högre 
utsträckning sökte sig till nya gemenskapsformer med hjälp av Internet. Det 
borde i så fall leda till att den tidigare lokala och platsbundna gemenskapen som 
jag själv vuxit upp med minskade i betydelse. Jag tänkte mig att de nya virtuella 
nätverken med nationell eller global omfattning på ett tydligt sätt skulle ha satt 
prägel på ungdomarnas sätt att umgås och att dagens gymnasieungdomar skulle 
vara mindre ”lokala” i sina sociala mönster än vad jag själv var vid samma 
ålder för mer än trettio år sedan. Med denna av samtida samhällsteorier påver-
kade förväntan inledde jag min undersökning. 

2.2 Datorkommunikation – en översikt

Sedan 1980-talet har ett antal former för kommunikation mellan olika datoran-
vändare världen runt utvecklats. Jag beskriver här kortfattat några av de vikti-
gaste formerna. 

E-post och diskussionslistor är de äldsta och mest populära formerna av 
interaktion mellan olika datoranvändare. Begreppet e-post definieras som 
”överföring av meddelande med hjälp av datorer där meddelandet kan läsas 
vid valfri tidpunkt” (Svenska Datatermgruppen, 2001). Ett e-postbrev skickas 
från en person direkt till en annan person. En textfil, bildfil eller annan fil kan 
bifogas med meddelandet. Men det går också att sända ett meddelande från en 
person till en gruppadress som kopierar meddelandet till alla de e-postadresser 
som angetts på en lista. På så sätt kan en gruppdiskussion utvecklas. En diskus-
sionslista ägs vanligen av en enskild person eller av en grupp. Utomstående 
som inte själva finns med på listan kan av ägaren till listan förbjudas att skriva 
till gruppen.

89 Wellman, Barry, Carrington, Peter & Hall, Alan,Wellman, Barry, Carrington, Peter & Hall, Alan, Social Structures: a network approach, Cam-
bridge 1988, s. 133 ff.
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”BBS” eller konferenssystem är en dataserver med anslutning till Usenet, 
Internet eller något annat datornätverk. För att få tillträde till en BBS behövs 
oftast användarnamn och lösenord. En vanligt förekommande typ är ”First 
Class”. De flesta BBS-servrar är upplagda med en personlig postlåda för använ-
daren och ett antal gemensamma ämnesspecifika mappar under vilka en serie 
meddelanden kan skrivas i kronologisk ordning. Den som har ansvaret för BBS:
en kan begränsa tillträdet till en del av dessa mappar. Om t.ex. ett företag har 
en BBS kan styrelsen ha en egen mapp upplagd som bara styrelseledamöterna 
har tillträde till. Andra mappar kan vara reserverade för speciella personalgrup-
per eller för anställda som arbetar med ett visst projekt i företaget. Oftast finns 
också en chattfunktion inbyggd i en BBS.

Textchatt – IRC – ICQ. Att chatta eller ”snacka”, med människor via Internet 
har blivit mycket vanligt. Till skillnad mot e-postlistor och BBS sker här en 
synkron kommunikation. Svenska Datatermgruppen definierar ordet chatt som 
”att föra skriftlig dialog i realtid via Internet”. Ett antal personer kan i realtid 
delta i kommunikationen och skriva meddelanden samtidigt som de kan läsa 
andras inlägg direkt. På en textchatt är det möjligt att delta i samtalet utan att 
uppge sin verkliga identitet. I stället anges ett ”alias” som användarnamn. 

Men även om man kan agera anonymt på en textchatt finns det regler för 
uppträdandet. På samma sätt som på en BBS finns en eller flera personer som 
fungerar som administratör. Om någon missköter sig genom att t.ex. göra 
personangrepp, använder grovt språk och svordomar eller i övrigt uppträder 
olämpligt kan denne av administratören bli utsparkad från chatten. Det sker i 
två steg. I det första steget blir personen ”kicked” (sparkad) under sitt alias. Om 
personen sedan återkommer på samma textchatt under ett annat alias och fort-
sätter med sitt dåliga uppträdande blir han ”banned” (bannlyst). Då förhindras 
han eller hon från att fortsättningsvis gå in på textchatten från den dator som 
användes vid bannlysningen.

IRC (Internet Relay Chat) är en mera utvecklad form av textchatt. Ett IRC-
nätverk består av flera sammankopplade servrar. Man kan koppla upp sig mot 
den server som är närmast och får på så sätt den snabbast möjliga datakom-
munikationen utan att fördenskull förlora kontakten med dem som kopplat upp 
sig mot en annan IRC-server. IRC använder sig av egna system och protokoll 
i stället för att använda ett befintligt efter bästa förmåga. Genom s.k. kanaler 
är det möjligt att endast välja att ta del av de konversationer som man själv är 
intresserad av. Vem som helst kan skapa en kanal och den som har gjort det blir 
automatiskt kanalens s.k. ”operatör” (förkortas op.), som styr och ställer över 
kanalen. Operatören bestämmer över vilka som får yttra sig eller vilka som ska 
sparkas ut eller bannlysas från kanalen. En idag mycket vanlig form av IRC är 
MIRC.
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ICQ betyder egentligen ”I seek you” och är ett program där man kan prata 
med sina vänner över nätet. För att använda ICQ måste användarna vara upp-
kopplade mot Internet och ha laddat hem det kostnadsfria ICQ-programmet till 
sin dator. Genom att ha programmet igång medan datorn är uppkopplad kan 
användaren se när vännerna också är uppkopplade och ta kontakt med dem. 
Det är möjligt att chatta, skriva meddelanden, skicka filer och Internetadresser 
(URL). Det är också möjligt att spela spel med varandra.

MUDs (Multi-User Domains or Dungeons) har kommit till som ett försök 
att tillskapa såväl fysiska platser som ansikte-mot-ansikteinteraktion. MUDs 
kan definieras som textbaserade virtuella verkligheter som upprätthåller en 
platskänsla genom att sammanlänka olika ”rum”. MUD ger t.ex. möjlighet att 
skapa en egen virtuell personlighet och att tillsammans med andra personer 
spela rollspel och äventyrsspel i gemensamt upplevda virtuella miljöer. Del-
tagarna kan mötas i samma ”rum”, skicka textmeddelanden till varandra och 
även nyansera kommunikationen med ”gester” eller parentetiska kommentarer. 
Också MUDs ägs av enskilda personer eller grupper som tillhandahåller den 
nödvändiga hård- och mjukvaran och har den nödvändiga skickligheten för att 
klara av systemet. MUD-ägare har länge haft en särskild status och har ofta 
refererats till som ”Gods” (gudar).

”World Wide Web” (www) var ursprungligen i första hand ett kraftfullt verk-
tyg för att få tillgång till och länka dokument. Men webbsidorna har utveck-
lats så att de nu kan hantera både asynkron och synkron kommunikation. Van-
liga webbsidor kan idag härbärgera både asynkrona diskussionsgrupper och 
synkron textchatt. Förmågan att integrera bilder och ljud kan användas för att 
berika textchatt och andra kommunikationsformer på Internet.

Graphical worlds (realtidskommunikation med överföring av ljud och bild). 
För varje år utökas kommunikationsformerna via datorer. Nu utvecklas tekni-
ker där överföring av ljud och bild fungerar tillsammans med textkommunika-
tion. Deltagarna kan få en synlig representation och det är möjligt att skapa en 
virtuell miljö där man kan interagera med andra. Interaktionen över Internet får 
allt fler dimensioner och skillnaderna mellan att mötas ”i verkliga livet” och på 
nätet blir mindre än tidigare.

2.3 IT-socialisering

De flesta ungdomar har idag praktiska kunskaper när det gäller datoranvänd-
ning och IT-kommunikation. Men varifrån kommer kunskaperna? Är det vux-
envärlden som genom föräldrar och skola har förmedlat dem? Hur socialiseras 
unga människor till att bli IT-användare?
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För att beskriva dessa processer vill jag använda några begrepp som Marga-
ret Mead introducerar i boken Kultur och engagemang – En studie av genera-
tionsklyftan.90

Hon beskriver ur socialantropologiskt och psykologiskt perspektiv tre olika 
kultur- eller samhällstyper. I ett ”postfigurativt” samhälle lär sig barnen av de 
äldre. De vuxnas förflutna och kunskaper är den nya generationens framtid. I ett 
”configurativt” samhälle lär sig både barn och vuxna av sina jämlikar och jämn-
åriga. Det är naturligt att varje ny generation ska utforma sitt liv på ett annat sätt 
än sina föräldrars. I ett ”prefigurativt” samhälle kan också de vuxna lära sig av 
barnen när den snabba samhällsförändringen gör att vuxengenerationen saknar 
nödvändiga kunskaper som ungdomarna hunnit skaffa sig.

Det konstateras idag ofta att barn och ungdomar har tagit till sig kunska-
perna om datorer och IT snabbare än föräldragenerationen. Barn och ungdomar 
socialiseras i hög utsträckning till datoranvändare i kontakten med andra barn 
och ungdomar. Och inte sällan är det barnen som visar föräldrarna hur datorn 
och olika datorprogram fungerar. I skolans värld har de mer dataintresserade 
eleverna ofta större kunskaper än de lärare som har ansvaret för dataundervis-
ningen. Ett prefigurativt mönster framträder i denna kunskapsprocess.

2.4 Datoranvändning – enkätfrågor

I enkätundersökningen ”Den du är” ingick följande direkta frågor om gymna-
sieelevernas datoranvändning:

Har du tillgång till dator hemma? 
Om du svarar ja; när skaffade din familj dator?
I snitt hur många timmar tillbringar du framför datorn?
Vad använder du datorn till? (Som förtryckta svarsalternativ finns ”spela 
spel”, ”chatta”, ”maila”, ”söka information/surfa”, ”skriva” och ”annat 
………….”)
Är det vanligt att man träffar kompisar på nätet (t.ex. på chattsidor)? Ge 
konkreta exempel!
Datorer och IT finns snart överallt i vårt samhälle, något som kan upplevas 
både positivt och negativt. Hur ser du just nu på denna snabba utveckling?

En kvantitativ sammanställning av de 189 enkätsvaren från tio av de deltagande 
24 gymnasieklasserna visar att 169 av eleverna hade tillgång till dator medan 
20 inte hade det.

90 Mead, Margaret, Kultur och engagemang – En studie av generationsklyftan, Stockholm 1970
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Detta kan jämföras med den undersökning som Peter Petrov gjorde hösten 
1999 bland 260 elever i årskurs 2 från 12 gymnasieklasser i Stockholm (Stock-
holmsungdomars Internetanvändning). Den visar att vid den aktuella tiden 96 
procent av pojkarna och 90 procent av flickorna hade tillgång till dator i sina 
hem.91 Av en rapport från Statistiska Centralbyrån år 2000 framgår att 90 pro-
cent av ungdomarna i åldern 16 – 19 år då hade tillgång till dator.92 

Av undersökningen ”Den du är” framgår att många av gymnasieungdomarna 
har fått tillgång till dator i hemmet senare än 1995. I stort sett samtliga av dem 
som har tillgång till dator i hemmet har också uppkoppling mot Internet.

2.5 Kompisar på nätet – gymnasieungdomar berättar

En av enkätfrågorna i min undersökning lyder: ”Är det vanligt att man träf-
far kompisar på nätet (t.ex. på chattsidor)? Ge konkreta exempel!” I det föl-
jande presenteras belysande svar från de lämnade enkäterna. Man kan för det 
första snabbt konstatera att för en stor del av gymnasieungdomarna är IT ett 
lika naturligt kommunikationsmedel som telefonen. Det är mycket vanligt att 
de umgås och kommunicerar över nätet.

– Ja, jag känner en hel hög i Pite nu & man kan träffa ppl från världen & ta del i 
deras kultur & intressen.
– Jo, det är ganska vanligt. Eftersom man söker sig till kompisar med ungefär 
samma intresse så blir det ju så att man träffar och skaffar sig kompisar på chat-
ten.
– Ja det är det på Aftonbladet och Luleåchatten.
– Ja, om man själv vill kan man få kontakt med nästan vem man vill.
– Ja, i alla fall när det gäller mig. Hälften av min vänskapskrets har jag träffat 
via nätet.
– Ja, man kan om man är seriös och säger mer om sig själv och var man bor och 
så. Då håller man ju kontakten.

Bara för att gymnasieeleverna har tillgång till dator och Internet hemma är 
det emellertid inte någon självklarhet att man är en regelbunden användare av 
datakommunikation. Förvånansvärt många anger att de sällan eller aldrig kom-

91 Petrov, Peter, Stockholmsungdomars Internetanvändning, Kungliga Tekniska Högskolan, 
Stockholm 2000, s. 8
92 Statistiska Centralbyrån, IT i hem och företag: en statistisk beskrivning, Stockholm; Örebro 
2001. Rapporten visar att drygt tre fjärdedelar av den svenska befolkningen mellan 16 och 64 år 
hade tillgång till dator år 2000. Ungdomar i åldern 16-19 år hade bäst tillgång till dator i hemmet. 
En indelning i arbetare, lägre tjänstemän och högre tjänstemän visar att 90 procent av de högre 
tjänstemännen och knappt 70 procent av arbetarna hade tillgång till dator i hemmet. Skillnaden 
mellan könen var marginell.
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municerar över nätet, vare sig på e-post eller på chattsidor. Direkt kritiska syn-
punkter är inte heller ovanliga i enkätmaterialet.

– Jag chattar aldrig. Men har kompisar som har träffat pojkvänner genom chat-
ter.
– Jag tycker inte sånt är något, men många gör det.
– Nej, jag använder inte sånt.
– Nej, bättre å ringa och umgås.
– Nej, jag hatar chattsidor, för där sitter alla och pratar skit och ljuger.
– Ja, men jag är inte ute så ofta, hellre är jag med kompisar och träffar dem per-
sonligen.
– Inte jag i alla fall. Chattar aldrig.
– Ja, det är väl särskilt på IRC. Men jag har slutat chatta.
– Det vet jag inte. Chatta gjorde jag mest i 9:an.
– Förut men inte nu.

I varje klass finns det någon som går in för att bygga upp ett ”distanskontaktnät” 
på Internet. För dessa är det något av en sport att lära känna människor i andra 
delar av världen. Kontakter ”långt bort” kan ibland också vara motiverade av 
något specialintresse som kan dryftas på chattsidor eller per e-post.

– Mycket vanligt. Jag känner c:a 20 personer från USA, från Canada, från Frank-
rike, två i Finland, fem i Sverige. Så det finns möjligheter.
– Ja, jag har träffat vänner via IT från Japan, Kina, USA.93

Ungdomarna som använder chattsidor prioriterar dock oftast kontakter med 
personer som bor på den egna orten. De lokala chattsidorna är populärast. 
Samma mönster visar sig beträffande e-postkontakterna. Det kontaktnät som 
gymnasieungdomarna bygger upp över Internet förefaller i de flesta fall vara 
rumsligt koncentrerade så att den egna kommunen eller kommundelen är klart 
dominerande. Fortfarande är det kompisarna i byn, på samhället eller i kvarteret 
som får den största platsen i ungdomarnas sociala kontaktnät. Jag vill beskriva 
deras Internetvärld som en global arena för lokal gemenskap.

– Nja det händer väl, men är inte där så ofta. Snackar oftast med personer som 
man har på icq:n. Är väl mer Lulebor men någon kanske man har hittat på någon 
chattsida. 
– Har träffat en del från Skellefteå på nätet som jag umgås med nu.
– Jo det är det. Det är många som man går in och träffar flera gånger. Så man 
börjar maila. I Pitekanalen har man lärt känna många.
– Ja med MIRC går man ut på Pites chattsida och pratar med kompisar. Sen går 

93 Enkätsvar från gymnasieelever i Örnsköldsvik, Umeå, Lycksele, Skellefteå, Piteå och Luleå
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man på chatt där dom med lika intressen finns.
– Jag chattar väl mest ned kompisar jag redan känner.
– Många klasskompisar är uppe. Annars så träffar man många som man blir 
kompis med. Har varit och hälsat på en Internetkompis i Ulricehamn.
Kontakterna på nätet kopplas naturligt samman med umgänget i ”det vanliga 
livet”.
– Vi har en chattkanal där många av mina kompisar brukar dyka upp. Perfekt för 
planering av kommande aktiviteter.
– Nä… fast kombinerat med att man träffas lite på riktigt så är det vanligt.

Det är oftast vänner från de vardagliga kontakterna som ungdomarna kommu-
nicerar med via Internet. 

– Ibland (alltså dom som man redan känner). 
– Nej, bara dem som man redan känner.
– Jag brukar prata med mina kompisar på ICQ. Men jag träffar aldrig nya vänner 
på chattsidor. Är aldrig på såna sidor.
– Jo det är klart, man chattar oftast med dom man redan känner, det är ju inte 
pinsamt på nåt sätt så man kan prata om det mesta.
– Mest om man bor i samma stad och vet vem man är, fast då känner man varann 
redan.
– Nej. Jag pratar endast med dom jag känner sen tidigare.
– Nix, bara dom man redan känner.
– Nja, det beror på, man träffar mest kompisar som man redan känner.
– Ja, fast de flesta känner man sen tidigare.
– Man kan möta vännerna på IRC.
– Nja, man kan lära känna folk man inte känner så bra bättre.

Många enkätsvar uttrycker tveksamhet till om man verkligen kan få riktiga 
vänner via Internet. Dessa kontakter uppfattas som ytliga och flyktiga.

– Nej, oftast pratar man bara en stund och sen blir det inget mer.
– ”Mailkompisar”, men inte kompisar för livet.
– Ja, man kan lära känna nya människor via olika communities. Förhållanden 
som oftast är ganska ytliga.
– Nej, det är nog ganska ovanligt. Det händer väl att man ”samtalar” med de som 
bor utanför Lycksele på nätet.
– Ja men det är nog svårt att få en riktig kompis på nätet.
– Man kan träffa folk, men knappast kompisar.
– Man kan lära känna Lyckselebor så att man sedan tar kontakt med dem i ”verk-
liga livet”. Tror inte att man blir ”riktig” kompis med de som bor långt bort.
– Nej, inte så att man blir själsfrände med ngn. man chattat med, men man blir 
ytligt bekanta med varandra. Fast denna lilla bekantskap kan ju bli bättre med 
tiden förstås, men det är ju inte så att man är ute på Internet för att få nya kom-
pisar. 94

94 Enkätsvar från gymnasieelever i Örnsköldsvik, Umeå, Lycksele, Skellefteå, Piteå och Luleå
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En del ser kontaktsökande på Internet som ett symtom på kontaktsvårigheter i 
verkliga livet.

– Inte nya kompisar, det är bara riktigt desperata som söker kompisar på Inter-
net.
– Nja! Beror på om man är så desperat.

En och annan av flickorna berättar om hur de själva eller någon av vännerna 
har skaffat pojkvänner genom Internet. Men det är inte pojkar från andra länder 
eller andra delar av landet. De flesta har hittat någon från den egna kommunen 
eller i alla fall det egna länet. Pojkarna i undersökningen tar inte upp eventuella 
flickvänner i sina enkätsvar.

– Jag träffade min pojkvän där för två år sen, på MIRC.
– Inte för mig men många av mina vänner har skaffat pojkvänner genom att 
chatta. Också problem.
– Ja. En klasskamrat till mig träffade sin pojkvän därigenom, så även en 
kompis.
– Har träffat min kille på en sådan (en chattsida). Vi har varit ihop i 1½ år nu.
– Ja, ibland. På grund av att jag chattade så fick jag kontakt med min kille. Så jag 
bjöd honom på fest. Jo så det är bra.
– Ja, jag har träffat min förra kille på Internet och 60 % av mina kompisar (i 
verkligheten) träffade jag på Internet.95

Enkäterna visar hur datorkommunikation i olika former för de flesta gymnasie-
ungdomar har blivit en naturlig del av vardagen. Tillsammans med mobiltele-
fonen har datorn skapat nya möjligheter till kontakt och kommunikation. Men 
den lokala gemenskapen och tillhörigheten upplevs av de flesta ungdomarna 
fortfarande vara viktigast och präglar deras sätt att använda den nya tekniken.

2.6 Intervjuer om lokal gemenskap och Internet

Som en uppföljning av enkätundersökningen ”Den du är” gjorde jag under 
hösten 2001 en serie intervjuer med gymnasieungdomar i Umeå med omnejd. 
Intervjuerna har gjorts med bandspelare för att sedan transkriberas. När det 
utskrifter av intervjuer betonar Barbro Klein att ”transkribering är en analytisk 
akt”. Hennes synpunkter ger anledning till en rad reflexivt självrannsakande 
frågor. Återger den transkriberade texten på ett korrekt och rättvist sätt inter-
vjusamtalet? Finns allt som sades verkligen med? Och hur ska jag göra med det 

95 Enkätsvar från gymnasieelever i Örnsköldsvik, Umeå, Lycksele, Skellefteå, Piteå och Luleå
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som ”sades” med andra uttrycksmedel än ord, t.ex. med nickar, gester, blickar 
och övrigt kroppsspråk? Borde det på något sätt beskrivas i den transkriberade 
texten? Muntlig kommunikation omfattar ju ett flertal kanaler som inte utan 
vidare låter sig omvandlas till skrift. Klein talar, med hänvisning till Elisabeth 
C. Fine, om auditiva, taktila, visuella och olfaktoriska faktorer vid muntlig 
kommunikation.96 Den transkriberade texten bör därför betraktas som en för-
enklad bild av intervjusituationen. 

I mitt arbete med intervjuerna har jag, inspirerad av Kleins och Fines tankar, 
varit medveten om intervjuformens förutsättningar och min egen påverkan av 
det slutliga resultatet både under intervjuerna och vid transkriptionsarbetet. Jag 
har däremot inte försökt att direkt applicera deras metoder på mina intervjuav-
snitt. 

Vid transkriberingen har jag valt att i möjligaste mån försöka behålla inter-
vjuernas muntliga språkprägel. Därför har jag gjort mycket varsamma ingrepp 
i texten, även i avsnitt där det skulle vara frestande att ”snygga till” både mina 
egna frågeformuleringar och informanternas svar. Informanternas riktiga namn 
återges inte i de transkriberade intervjuerna. I stället har jag använt täcknamn 
på de två flickor och två pojkar som medverkar i intervjuerna. 

Intervjuerna är utformade enligt en förberedd schematisk mall med några 
huvudpunkter och centrala frågeteman som jag återkommit till hos alla infor-
manter. I övrigt har intervjuerna fått en relativt fri form för att också ge infor-
manterna utrymme att ta upp och belysa andra aspekter än sådana som jag 
förberett. 

Med utgångspunkt från de transkriberade intervjuerna presenteras i följande 
avsnitt fyra informantporträtt för att belysa relationen mellan den lokala gemen-
skapen och de sociala kontakterna på Internet.

Magnus, Umeå
Magnus är 17 år och bor hos föräldrarna i Umeå. Familjen flyttade från Sunds-
vall till Umeå några månader innan Magnus föddes. Hans far har delvis vuxit 
upp i Tärnafjällen och modern är ursprungligen från Umeå där hon har bott 
under större delen av sitt liv. Han går i årskurs två på gymnasiet. När jag ber 
Magnus beskriva Umeå har han genomgående positiva saker att säga, både om 
miljön och om människorna.

 
– Om du ska beskriva Umeå för någon i en annan del av landet, vad säger du då?
– Natur, skulle jag nog säga, och vackert, för det är en del parker och fint med 
alla björkar så där. Och i allmänhet är det ganska sällskapligt. Och även om det 

96 Klein, Barbro, ”Transkribering är en analytisk akt”. I: Rig nr. 2 1990, s. 41-45
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kanske är 120 000 invånare så känner man igen mycket folk, det är nästan lite 
gemenskap ändå. Det är lätt att komma in här.

Magnus har ett gott förhållande till sin familj. Att vara Umeåbo är en viktig del 
av hans identitet.

– Att du har dina rötter här, känns det viktigt för dig också när du åker iväg och 
jobbar nån annanstans att du är Umeåbo?
– Ja, absolut. Jag vill komma från nånstans och det tycker jag är skönt. Och 
liksom, det här är min stad, det ger som lite stabilitet. Jag gillar att ha lite trygghet 
i min vardag. Känner mig mer säker på ett sätt.

Magnus vill gärna få erfarenheter från andra delar av Sverige och från utlandet. 
Men på längre sikt ser han det som naturligt att återvända till hemtrakterna.

– Hur tänker du dig några år framåt? Är du inställd på att åka iväg och testa att 
bo och jobba nån annanstans? Eller tror du att du kommer att vara kvar kring 
Umeå?
– Jag tror att, efter att jag har gått ut trean, så planerar jag faktiskt att flytta utom-
lands för att testa på att jobba. Och så sen så har jag väl funderat på att jobba 
i södra Sverige. Men jag tror ändå på nåt sätt kommer man nog ändå till slut 
komma tillbaka när jag blir äldre till Umeå. För det är som ändå min stad.

Magnus har haft tillgång till dator sedan han var liten och det framgår av inter-
vjun att han är en kunnig och erfaren användare av datorer och Internet. Men 
han har också en del kritiska synpunkter på hur datorer och IT har påverkat 
människorna. Det framkommer när vi samtalar om datakommunikationens 
genombrott.

– �ag tänker mig att många i din ålder har varit med om genombrottet för datorn 
eller framförallt för datakommunikation. Det blir ju en unik grej som bara din 
generation har varit med om.
– Vi har ju verkligen växt upp med datorn, från att vi inte har haft tillgång till 
den och så helt plötsligt kommer den. Och så liksom märka skillnaden, och på 
ett sätt blir det ju lätt mycket lättare men sen finns ju samtidigt risken, för jag 
har ju många kompisar som också sitter alltför mycket vid datorerna. Och dom 
sitter så pass mycket så att dom har inget socialt liv. Dom är med i olika ”TV-
spelsklaner”, eller dataspel då, så dom tävlar på Internet och håller på med så där 
och dom kan sitta upp emot … jag har en kompis som sitter säkert 8 timmar om 
dan. Och det är till och med dåligt fysiskt, för kroppen hans. Han får inte röra på 
sig nånting och han … brosk kan bildas i handleden, så när han rör på handleden 
knastrar det, för han sitter bara där vid tangentbordet och knappar hela tiden. Det 
tycker jag är på tok för mycket.
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När jag ber honom också att beskriva ICQ förklarar han hur det har utvecklats 
och hur det används.

– I början var det ju inte så många som hade det, men sen så började fler och fler 
ha det. Om du har tillgång till Internet och en dator, en hemdator, så går du bara 
in på Internet och söker på ICQ, deras hemsida, då är det gratis att ladda ner det 
nu. Så laddar du ner det och så går du in och söker, det finns en speciell sökmotor 
i ICQ. Då kan man skriva in sin kompis namn, t.ex., och så fråga om dom vill bli 
kompis med en. Och så kan jag t.ex. säga det att – ”alla de som du har på din lista 
som jag känner, skicka över dom till mig!” Du vet, jag har en lista på 90 personer 
nu och man pratar väl inte alltid med alla. Det finns ju även Lunar Storm. Där 
lägger man upp en egen hemsida, kan man säga, där man skriver vad man gillar, 
intressen. Längst ner finns lite vad du har för politik, klädstil, om du har något 
förhållande, livsstil, boende. Och så kan man välja att bli kompisar, skriva in små 
inlägg på ens gästbok och så där. Så där får man verkligen beskriva hela sig själv 
som person. Lägga in en bild av sig själv också. Samla på sig status. Desto mer 
man är inne får man högre och högre status då.

Magnus har också erfarenhet av rollspel på Internet och han var ganska aktiv 
för ett par år sedan.

– Det finns rollspelssidor eller interaktiva sidor där man har kontakt med var-
andra och går in i nån slags rollspelsvärld på nätet. Har du hunnit testa det 
mycket? För det har väl kommit också mycket nu på slutet?
– Ja, det var ju fruktansvärt mycket där ett tag. Det var väl när jag gick slutet på 
nian och början av ettan, då var det ju väldigt mycket MUD, Z-MUD, det ser inte 
speciellt roligt ut. Jag har aldrig satt mig in i det där riktigt för då ska man ju sitta 
mycket och … du bygger sin egen gubbe, rollspelsgubbe, och det ser så tråkigt ut 
när man sitter där och kollar när dom andra kör det. Det är bara en svart bakgrund 
och så kommer olika färger på texten. Den säger ”Gå västerut” och så där, det är 
precis som ett rollspel. Och på dom där kan man samla upp status. Man kan bli 
en magiker och samla på sig olika vapen. Man kan dö också.
– Man skapar en rollfigur som man utvecklar vidare då?
– Ja, precis. Det är en fantasygubbe och så går man omkring, möter andra, man 
kan slå sig ihop med dom och så kan man gå i gäng. Det finns ju många som 
bestämmer att: ”Vi syns på MUD-sidan klockan åtta i kväll” och så gör går dom 
in samtidigt och så spelar dom samtidigt över Internet.

För Magnus del var chattsidorna på Internet något som han mest använde i 
medan han gick i sjuan och åttan på högstadiet. Han berättar om hur det fung-
erar och om sina egna erfarenheter av chattkontakter.

– Om du är ute på en chatt och du upptäcker att det är några stycken som det 
är särskilt intressant att ha kontakt med, man kanske hittar nån som har samma 
intressen och så där. Hur gör man då? Hur gör man om man vill göra en egen 
mötesplats?
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– Man skriver ju oftast, när du skriver in dig, något lustigt namn man kan komma 
på. Eller skriver man, låt säga: ”kille 17”, så du liksom säger vilken ålder. Och, 
säg att jag hittar nån tjej som heter ”Gosan”, det är ofta mycket sånt där. Och så 
klickar man på henne, eller man riktar sig till henne och frågar om hon vill prata. 
Då kan man oftast gå in i ett privat chattrum. Om hon godtar det så går man in 
privat och så börjar man ofta med att säga: ”Var bor du?” Man lämnar helst inte 
ut några personliga uppgifter.
– Man är lite avvaktande i början?
– Lite liksom ålder? Bor? Och så börjar man till slut prata. Det var faktiskt nästan 
så att jag blev nästan tillsammans med en tjej, faktiskt, som jag träffade på nätet. 
Och det började med att vi skrev mail till varandra. Och så gick vi in och chattade 
och sen började vi på ICQ och efter ett tag så ringde vi till varandra, lämnade ut 
telefonnummer till varann då. Och så sen då, vi skulle träffas, för att hon bodde 
också här i stan och var 84:a hon med så då träffades vi.
Men så finns det många också som bara sitter och ljuger och plojar och så där. Det 
märker man oftast efter ett tag när man pratar med dom.
– Man känner att det är någon som liksom leker med sin identitet?
– Ja, det kan sitta t.ex. tre killar som har sagt typ ”sexig tjej, 17”. Och så sitter 
dom bara och jäklas med folk då. Jag tror inte att jag har varit med om det. Men 
märker man det går man bara ut.

Magnus är mycket aktiv på sin fritid och deltar i en mängd lokala aktiviteter 
i Umeå. Han trivs med att umgås med olika sorters människor och känner sig 
inte vara begränsad till en viss grupp.

– �ag tänkte prata lite om fritiden. Vad är viktigt för dig på fritiden? Hur du 
använder fritiden på vardagar och helger?
– Ja, på en vanlig vardag … Jag gillar att röra på mig och sporta. Så jag tränar 
badminton, jag är klubbmästare i Umedalen, två gånger i veckan och så styrke-
tränar jag tre gånger och så ut och jogga en gång i veckan. Och så sen jobbar jag 
till och från då och den tid jag får över så brukar jag försöka fara ut med några 
kompisar, titta lite på TV. Och sen när jag kommer hem lite på kvällskvisten 
brukar jag sätta mig vid datorn och … det finns ju ett program som heter ICQ, det 
står för ”I seek you”. Då kan man göra upp en egen lista med dom kompisar man 
har. Då kan man sitta och prata med bara dom då. Det är ju nästan som att prata i 
telefon fast med femton personer samtidigt.
– Man samlar gänget?
– Ja, precis. Man har hela tiden ett kompisgäng. Då ser man vilka som är inne och 
vilka man kan passa på att prata med.
– Dom du umgås med på fritiden, är det mycket samma folk som du pluggar med 
eller är det delvis andra? Hur mycket umgås man inom klassen på fritiden?
– Jag har alltid haft privilegiet att kunna vara kompis både med dem som lever på 
samma sätt som jag och så dom här vegetariska, vegan… den stilen av människor 
och dom här lite tuffare. Jag har alltid haft väldigt lätt för att träffa människor. Jag 
har alltid lyckats hålla mig på god fot med alla.
– Du tycker att det är kul att liksom komma in i olika sammanhang?
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– Ja, precis. Det är ganska roligt. Jag går ju på Östra gymnasiet då och så far jag 
till Dragonskolan. Då känner jag mer folk på Dragonskolan än dom som går där! 
Jag har en enorm vänskapskrets. Dom som är min sort så att säga, dom brukar jag 
umgås mycket med då. Och så sen dom här tuffingarna, alltså dom träffar man 
väl … man hejar på dom i skolan sen träffar man dom ute på helgerna och så 
vegetarianerna, veganerna träffar man kanske på nån konsert nånstans eller sitter 
och fikar. Det är faktiskt så att dom sitter mycket och fikar på olika ställen där 
dom samlas. Då träffar man dom mycket där.

I intervjun frågar jag Magnus om skillnaderna mellan Internetgemenskap och 
annan gemenskap men också om vilka samband som finns mellan de olika 
kommunikationsformerna. Beskrivningen tyder på att de olika kommunika-
tionsformerna för hans del är intimt sammanvävda med varandra. Dessutom är 
de förankrade i den lokala tillhörigheten i Umeå.

– Vad är skillnader och likheter mellan att umgås på nätet och att umgås ute i 
verkligheten?
– Jag skulle tro att det är många som är blyga att stå ansikte mot ansikte. Jag 
brukar oftast ha ganska lätt för att säga det jag tycker och jag är väldigt öppen i 
sig. Men många känner väl att det är lättare att prata på nätet. Man kan som sitta 
och tänka vad man vill säga och vänta att det kommer in ett svar. Behöver liksom 
inte prata hela tiden. Man känner sig mer säker i sin person. Man känner sig trygg 
när man sitter hemma och den personen sitter hos sig.
– Det finns ju idag en hel repertoar av kontaktvägar: ute i verkligheten eller per 
telefon eller SMS eller Internet och så vidare. Hur hänger dom här sakerna ihop? 
Hur kombinerar man det? När använder man det ena eller det andra sättet att 
ta kontakt?
– SMS och ICQ har väl i stort sett ganska stor närhet med att man träffar personen 
som individ. Liksom att man säger: ”Ja men du, jag kommer förbi i morrn” eller 
att ”Vi syns i kväll”. Och SMS kan man skicka till … skicka och bara säga: ”Ska 
du med till stan efter skolan?” Och så skickar man tillbaks. Så det är ganska nära 
kontakt. Men sen, chatta det är en sak för sig, eftersom det är ofta personer man 
inte känner utan lär känna. Jag tror att SMS, ICQ och att man träffar personen har 
ett närmast samband.
– Du var inne på ICQ. Om ni är ett gäng kompisar och vi säger att det är lördag 
förmiddag så kan man liksom planera lite grann vad man ska göra på kvällen 
över ICQ?
– Ja, men absolut. Det gör man ju. Om vi säger att jag kommer hem från skolan 
och sätter mig en sväng och ser vilka som är inne. Och så skriver man: ”Vad ska 
du göra i kväll?” ”Ska du ut i kväll?” ”Ja, jag och Tomas och Peter ska ut.” Och 
så sitter man och väntar och så kommer också dom in. Och så säger man: ”Ska 
ni med ut på …?” ”Ja, vi säger så. Vi träffas vid busshållplatsen” Eller ”Vi träf-
fas på torget klockan åtta”, t.ex. Det är precis som att prata i telefon då, fast man 
skriver meddelanden.
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Sammanfattningsvis trivs Magnus i Umeå och med sin familj. Han säger att 
Umeå är hans stad och att det ger stabilitet och trygghet i hans vardag. När det 
gäller framtiden efter gymnasiet tror han att han kommer att flytta utomlands 
eller till södra Sverige. Men när han blir äldre vill han ändå återvända till Umeå. 
Magnus är en aktiv och erfaren Internetanvändare men han är kritisk till att en 
del människor blir sittande vid datorn i stället för att ha ett socialt liv. Själv 
tillbringar han inte så mycket tid vid datorn numera. Fritiden ägnas åt olika 
sportaktiviteter i Umeå varje vecka och han umgås gärna med kompisarna. 
Magnus vill inte vara låst vid en viss grupp av ungdomar och beskriver hur han 
hemtamt rör sig i flera olika kretsar. Kommunikationen över Internet är främst 
en lokal gemenskap som är intimt förknippad med aktiviteter och händelser i 
Umeå.

Sofie, Sörmjöle
Sofie är 17 år och bor med familjen i en villa i byn Sörmjöle ett par mil söder 
om Umeå. Hon är född inom Örnsköldsviks kommun men har bott i Sörmjöle 
under större delen av sitt liv. Sofie studerar på gymnasiet i Umeå och går i års-
kurs två. Hon har en positiv inställning till sin hemby och till Umeå. Vintrarna 
är visserligen kalla men naturen är fin. Och Umeå är ”jättebra” som studentstad. 
Vid intervjun, som hålls i hennes hem, får jag intrycket av att relationen mellan 
Sofie och övriga familjen är god. Hon berättar att hon har kompisar både i Sör-
mjöle och i Umeå. 

Tidigare drömde Sofie om att arbeta till sjöss men nu skulle hon vilja starta 
en egen restaurang. Både farmor och mamma har arbetat inom restaurangbran-
schen och Sofie tror att det har haft betydelse för hennes val av gymnasiepro-
gram (Hotell och restaurangprogrammet). Kontakterna med familjen, hemorten 
och de vänner som bor där tror hon kommer att vara viktigt också i framtiden. 

– Om du sen kommer att flytta och jobba nån annanstans, vad tror du då att din 
hemort kommer att betyda för dig?
– Ja, absolut mycket. Eftersom att mamma och pappa kommer att bo här känner 
jag att om jag flyttar nånstans så skulle jag absolut fara tillbaka hit. Jag tycker ju 
om min hemby.

Sofie har haft tillgång till dator hemma i många år. Men hon sitter inte mycket 
vid datorn. Det är mest för skolarbetet som den används. Datorn är inte upp-
kopplad mot Internet, men på skolan och på biblioteket kan hon gå ut på nätet 
om hon vill. Hemma använder hon mest telefonen för sina kontakter med andra. 
När vi samtalar om hur hennes kompisar använder e-post och chatt menar hon 
att de oftast har kontakt med personer som de redan känner även om de till och 
från har andra kontakter.
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– Dina kompisar som använder Internet och e-post och chattsidor, umgås dom 
mycket med dom som dom träffar i övrigt också eller är det helt nya kontakter?
– Nä, det är ju det att om dom sitter och pratar på Internet så kan det vara mycket 
ifall dom skickar mail och sånt till varandra, då är det ju oftast dom man känner. 
Men sen går det ju ofta att chatta med andra, med allmänt folk som man inte 
känner. Men ingen av mina kompisar, dom har inte träffat nån som dom inte 
känner. Dom kan sitta och prata med nån i Småland ungefär och sådär, men inte 
så att dom …”Nu träffas vi där”, så har det inte varit.

Beträffande möjligheten att utveckla relationer med andra människor via Inter-
net, t.ex. vänskapsförhållanden är Sofie tveksam.

– Tror du att det är nån skillnad mellan att umgås på Nätet och att umgås ute i 
verkligheten?
– Det är ju det att den man känner, den känner man ju och vet hur den är och så, 
och man kan lita på den. Men då på Internet, man vet ju inte. Har jag inte träffat 
den så vet ju inte jag ifall den bara har hittat på alltihopa eller om den verkligen 
är seriös.
– Det finns liksom en osäkerhet i botten?
– Ja.

Sofie utvecklar sedan resonemanget och förklarar att på Internet kan människor 
dölja sin verkliga identitet och ge en felaktig bild av sig själv. Människor som 
man träffar ”på riktigt” har inte samma möjligheter att luras. Ute i verkligheten 
kan man ju få annan information om personen (t.ex. via andra personer) än den 
som han eller hon själv ger. På fritiden umgås Sofie med vänner både i Sörmjöle 
och i Umeå. Oftast åker hon buss in till Umeå. 

– Går det åka buss till stan eller är du beroende av att åka bil med nån?
– Det går ju bussar nästan varje timme på vardagarna. På helgerna går det ju inte 
så mycket men … jag är ju mest ändå inne i stan så …
– Om du bara beskriver i stort fritiden under en vanlig vecka med vardagar och 
helg. Hur kan den se ut?
– På dagarna är det som skola då. På kvällarna är det att man är med kompisar. Vi 
hittar på … vi går och fikar eller går på bio eller nånting. Sen på helgerna är man 
som ute på fester och lite annat, träffar kompisar och så.
– Finns det, om man nu tänker på offentliga arrangemang, ett bra utbud för din 
ålder?
– Ja det finns ju väldigt mycket att välja på, diskotek eller … allt möjligt. Alltså 
det är mycket olika 
– Har du kompisar även här i Sörmjöle?
– Mm, Jag har en barndomskompis här som är ett år yngre än mig. Vi är jättebra 
kompisar. Sen är det som så att vi har gått från förskolan till nian. Ettan till sexan 
gick man ju här.
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Sofie använder inte Internet mycket. Telefonen och mobiltelefonen är vikti-
gare kommunikationsverktyg för henne. Och de flesta av hennes kompisar bor 
i Umeåområdet så att hon har möjlighet att träffa dem. När jag frågar henne 
om ungdomar som skaffar pojk- eller flickvänner på Internet så ger hon ett 
par exempel från sin bekantskapskrets på sådana relationer. Hon tillägger dock 
följande:

– Men jag måste säga att ifall man sitter på Internet och liksom söker partner, då 
måste man vara väldigt osäker som inte går ut i verkligheten och söker. I stället 
sitter man på Internet och liksom … inte vågar visa sig.

Sammanfattningsvis är Sofie en utåtriktad person och har kompisar både i det 
lilla samhälle där hon bor och i Umeå. I framtiden vill hon flytta någonstans 
där hon kan starta en egen restaurang. Men hon vill behålla kontakten med 
släktingarna i Umeåområdet och understryker att hon tycker om sin hemby. 
Sofie har dator men inte Internetuppkoppling hemma. Om hon vill kan hon 
använda Internet på biblioteket eller på skolan, men för kontakter med sina 
vänner använder hon mest telefon. Sofie verkar inte ett dugg besvärad av att 
sakna Internet hemma och hon upplever inte att det påverkar hennes sociala liv. 
Beträffande möjligheten att lära känna människor över Internet tycker hon att 
det verkar svårt att lita på människor som man inte har träffat i verkligheten och 
att veta om de verkligen är seriösa.

Tomas, Röbäck
Tomas är 17 år, går i årskurs två på gymnasiet och bor i Röbäck. Han är född och 
uppvuxen i Malå i Västerbottens inland men har sedan flyttat med sin familj till 
stadsdelen Röbäck i Umeå. Röbäck, som ligger några kilometer från Umeå cen-
trum, var tidigare en jordbruksby. I takt med Umeås expansion har många villor 
och hyresbostäder byggts i området som därmed har omvandlats till att bli en 
av Umeås stadsdelar. Tomas beskriver Umeå som ”en fin, vacker stad med bra 
kultur och sport”. Skolorna i Umeå tycker han är lugnare än i Skellefteå, där 
han är ganska mycket. Han säger att rötterna i Malå och Umeå är viktiga för 
honom. Och om han skulle flytta från Umeå vill han komma hem ganska ofta 
och träffa familjen. Hela hans närmaste släkt bor nu i Umeå utom farmor, som 
bor kvar i Malå, och några kusiner som bor i olika delar av landet. Trots att han 
trivs i Umeå finns drömmen om att komma ut i världen.

– Det här att du har flyttat och finns i Umeå och kanske kommer att flytta fler 
gånger. Tror du att du kommer att åka iväg och testa att jobba på andra plat-
ser?
– Ja, det tror jag.
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– Du går ju en utbildning som det finns jobb för lite varstans?
– Ja.
– Om du tänker dig en del år framåt, bara liksom fantiserar omkring det här med 
att bo och arbeta. Hur skulle du kunna tänka dig tio år framåt?
– Ja, då skulle jag väl … I min dröm skulle jag bo i London och jobba på nån 
restaurang där. 

Kontakten med Umeå vill han dock inte förlora och han säger att han nog skulle 
komma hem ganska ofta och träffa familjen efter en flyttning till annan ort. 
Tomas berättar att han har haft tillgång till dator sedan 1995 och att det redan 
från början fanns Internetuppkoppling. Idag använder han datorn mest för spel 
och Internet. I intervjun ber jag Tomas att förklara hur Internets olika kommu-
nikationsformer fungerar och vilka han själv använder.

– Det här med Internet kan man ju använda för information men också för att 
umgås på olika sätt. Det finns e-post, chattsidor, irq och ICQ, rollspelssidor, 
MUD:s och så vidare. – Vad använder du?
– Ja, det är väl ICQ och MIRC.
– Berätta om MIRC! Hur fungerar det? 
– Ja, det är väl som ett program som man laddar hem från Internet som man kan 
söka på, man kan söka t.ex. på Umeå och då kan det komma upp en sida där det 
är jättemånga människor inne på som man kan börja chatta med.
– Det är ett exempel på en Umeåträffpunkt på nätet – funkar det så?
– Ja, det är väl den och så Aftonbladet, chattet där. Där har dom också en sida 
med Umeåchatt.
– Det där är en sak som jag är lite nyfiken på – hur de här träffpunkterna fung-
erar, om dom är väldigt allmänna och så att säga med spridning överallt eller om 
det finns ställen där man träffar folk från sitt eget område.
– Ja, det är väl, när man är inne på Aftonbladets Umeå-chatt, det är mycket Skel-
leftebor och Ö-viksbor som är inne. Men annars är det mest Umebor.
– Vilka är det som du har mest kontakter med över nätet? Är det nya kontakter 
eller är det också såna som du känner sen tidigare?
– Det är mest bara gamla kompisar.
– Använder du Internet på ett annat sätt nu än vad du gjorde i början?
– Ja, när man var mindre kunde man ju inte så mycket så då gick man bara in för 
att kolla i stort sett. Men nu är det ju mer att man laddar hem spel och program 
och söker till skolarbeten och spelar över nätet, så det har ju ändrats…
– Det där med spel över nätet, det är väl något som har kommit mycket nu på 
slutet, att man spelar med andra på nätet?
– Ja, det har blivit ganska stort under de senaste två åren.

Av samtalet framgår det på samma sätt som i min enkätundersökning hur vik-
tiga de lokala chattsidorna är för gymnasieungdomar. Där kan de träffa många 
ungdomar från sin egen stad, ungdomar som de också ofta umgås med ”ute i 
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verkligheten”. I en annan stadsdel har Tomas några kompisar som han framfö-
rallt umgås med på helgerna. Han är idrottsintresserad och det präglar också 
hans fritidsvanor och lokala gemenskap.

– På fritiden, vad är det som är viktigt för dig?
– Ja det är väl framförallt sport då med kompisarna.
– Vad är det för sport då?
– Ja, jag är ju inte med i nån förening men man far väl ut och spelar hockey och 
fotboll med kompisarna.
– Går du och tittar på sportevenemang också?
– Ja, det är ju framförallt Björklöven man går och ser då.
– Och då har du en del kompisar som du går med.
– Ja, ibland. Ibland går man själv.
– En vanlig vecka – hur ser fritiden ut för dig då?
– På vardagen är jag inte så mycket med kompisarna för dom bor på Västerslätt 
och det blir så långt och så om Björklöven spelar går jag och ser dom. Och på 
helgerna då brukar jag fara ner på Umedalen och vara med kompisar.
– Dina kompisar, går dom på samma linje eller gör dom helt andra saker?
– Dom går samhälls på Dragonskolan och några går teknik på Balderskolan i 
Skellefteå.

För Tomas är Internet framförallt ett verktyg för att umgås med människor från 
Umeå och Västerbotten som han känner sedan tidigare. På frågan om vilka han 
har kontakt med svarar han att ”det är mest gamla kompisar”. Dessa har han 
lärt känna i de lokala sammanhang där han själv finns. Tomas tycker inte att 
man får gemenskap på Internet på samma sätt som när man träffas fysiskt. Men 
däremot är viktigt verktyg för den lokala gemenskapen. Över Internet träffar 
han sina kompisar och planerar vad de sedan ska göra ute på stan. Mobiltelefon 
och SMS är andra viktiga hjälpmedel för det lokala umgänget.

– Vad är skillnaden mellan ”Internet-sättet” att umgås och att träffas ute på 
stan?
– Den stora skillnaden är väl den här gemenskapen att man får ju som inte den, 
om man säger så, och sen så blir det lite overkligt.
– Men det går kanske också att koppla ihop sig så att man över nätet planerar 
grejer och så där? 
– Ja, det är ju ofta så man gör. Man planerar en kväll som alla ska vara med på 
och så pratar alla med alla samtidigt.

Tomas har också mobiltelefon och använder SMS. Jag ber honom beskriva 
hur han själv använder de olika kommunikationsformer som finns, och han 
förklarar:
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– Man väljer SMS när man är på stan och den andre också är på stan och man ska 
veta vars han är. Och Internet och MIRC och så där är väl mest när man bara vill 
prata med dom, rent allmänt.

Sammanfattningsvis trivs Tomas i Umeå som han tycker är en fin stad. Han 
ser fram mot att åka ut och jobba utomlands men han vill då åka hem ganska 
ofta och hälsa på familjen i Umeå. Sedan sex år tillbaka har han haft tillgång 
till dator med Internetuppkoppling hemma. Tomas använder ICQ och MIRC 
som kommunikationsverktyg och han umgås nästan bara med gamla kompisar 
över Internet. På fritiden är han mycket aktiv i lokala aktiviteter, framförallt 
med olika sporter. Den lokala gemenskapen är viktig för honom och Internet 
är ett praktiskt verktyg som underlättar kontakterna. Internet och mobiltelefon 
med SMS är för Tomas väl integrerade med den lokala, rumsliga gemenskapen 
i Umeå. Han tror inte att en riktig gemenskap kan fungera uteslutande över 
Internet.

Karin, Holmsund
Karin är 19 år och bor i föräldrarnas villa i Holmsund, ett kustsamhälle 15 kilo-
meter utanför Umeå. Hon har just gått ut från en av gymnasieskolorna i Umeå 
och arbetar nu med två deltidsjobb. I intervjun frågar jag Karin om hur hon ser 
på sin hemort.

– Hur skulle du beskriva Holmsund för nån som inte har varit här?
– Det första man brukar säga är ”håla”, ja lite så där, även om det skulle vara 
skönt eller ändå alltid kan vara både och, men … det finns ju inte så mycket här 
att göra. Men å andra sidan är det ju nära till Umeå, så man klarar sig ju om man 
har råd till bussen eller om man har körkort. Det är ganska trevligt på det sättet 
att det är mycket hus och inte så mycket hyreshus och betong. Det är mycket vil-
laträdgårdar och trädområden och … lite så.

Holmsund beskrivs som ett naturskönt litet samhälle. Nackdelen med att det 
inte finns så mycket att göra uppvägs av närheten till Umeå med sitt stora utbud 
av aktiviteter och nöjesliv. Karin verkar komma bra överens med föräldrar och 
syskon och säger i intervjun att hon vill fortsätta att behålla kontakten med för-
äldrarna även i framtiden om hon flyttar från orten. Med de utflyttade syskonen 
håller hon kontakt, bl.a. med hjälp av e-post. På frågan om hur hon tänker sig 
framtiden svarar Karin:

– Förmodligen kommer jag att åka iväg. Alltså, Umeå är väl inte så himla mycket. 
Det är ju liksom hemma… och Holmsund är ju hemma. Det kommer ju alltid att 
vara det eftersom mina föräldrar alltid har bott här och förmodligen kommer att 
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bo kvar. Men jag känner inte att jag skulle måsta stanna kvar, utan jag far gärna 
nånstans utomlands eller någon annanstans och pluggar och flyttar. Sen vet jag 
inte. Kanske man kommer tillbaka, kanske inte. Får ju se…
– Vad ens födelseort betyder för en är kanske lite olika under olika delar av 
livet?
– Ja det tror jag definitivt.
– Det kanske inte känns mest viktigt när man är �0 år?
– Mmm, men alltså, man är djävulskt flyttbar när man är ung. Det gör man ju hur 
enkelt som helst, men sen som jag ser det är Holmsund mer nåt ställe att fara och 
hälsa på mormor och morfar med mina ungar när jag blir 30.

Karins kommentarer visar att hon är inställd på att flytta från Holmsund och 
Umeå, men att det inte behöver ske för all framtid. Kontinuiteten i kontakten 
med Holmsund är tryggad genom att föräldrarna stannar på orten. Karin har haft 
dator hemma under hela sin uppväxt. Internetuppkoppling ordnades när hon var 
12 eller 13 år. I intervjun kommer vi bl.a. in på hur hon använder datorn. 

– Hur använder du datorn i allmänhet, vilka program använder du och så?
– Jag använde den som skrivmaskin i skolan men nästan inget nu. Men kommu-
nikation då… Jag har en digitalkamera så jag jobbar ju lite med den då. Inte med 
manipulation utan bara för att lägga upp den. Och ladda ner musik.
– Du har kontakter över nätet. Vilka kontaktvägar använder du?
– Dels chattrum och så har jag min mail. Det är väl dom två. Jag har haft ICQ en 
gång i tiden men…
– Vad är det för sorts chatt?
– Det är en vanlig.
– Hör den hemma nånstans i geografin? Är det en lokal chattsida?
– Jag tror att den är amerikansk. Den har samma formgivning som en annan som 
jag vet är amerikansk.

När jag frågar om vilka människor hon chattar med svarar Karin att det först 
och främst är med hennes kille från Australien. Hon förklarar att det på de olika 
chattrummen oftast finns en ”private message”-funktion som gör det möjligt att 
föra ett privat samtal med pojkvännen över nätet utan att någon utomstående 
kan se det. Men det förutsätter då att båda är uppkopplade samtidigt. I annat fall 
är det bättre att skicka e-post. Karin berättar också om hur hon lärde känna sin 
australiensiske pojkvän.

– Det du berättar om din pojkvän – träffade du honom via nätet?
– Ja.
– Men du har träffat honom sen då – i ”real life” så att säga?
– Jo, jag har åkt till Australien.
– Hur länge hade ni haft kontakt över nätet innan dess då?
– 8-9 månader. Nånting sånt.
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– Tiden innan ni träffade varann ”på riktigt” så att säga. Fungerade det bra att 
utveckla en relation?
– Det funkade bra. Jag tror att det är lättare på ett annat sätt. Det är lättare att vara 
ärlig. Och det är lättare att vara lite djupare när man skriver än när man pratar. 
Och så ser man inte … Man blir inte distraherad av en massa sidogrejer utan det 
man säger är det man säger. Jag kan tänka mig att det är både och. Det är ju både 
att folk kan vara väldigt ärliga på Internet och att dom kan ljuga hur mycket som 
helst eftersom man inte ser varann.

Karin betonar här och ytterligare ett par gånger i intervjun fördelarna med den 
skriftliga kommunikationen i förhållande till det muntliga samtalet, som enligt 
hennes mening ofta blir ytligare. Liknande tankegångar framskymtar också här 
och var i enkätmaterialet från olika skolor och i en annan av intervjuerna. Det 
är inte bara pojkvännen som hon umgås med över nätet. Hon håller också kon-
takten med syskon och kompisar.

– Utöver din pojkvän. Beskriv dina kontakter i övrigt över nätet. �ag antar att du 
har umgåtts både med såna som du träffar i verkligheten och en del såna som du 
i stort sett bara har träffat över nätet. Vad är det för övriga kontakter du har?
– Jag har min syster, som bor i Irland nu. Det är i princip bara via e-post som vi 
kommunicerar. Jag vet inte ens om jag har ett telefonnummer till henne. Brorsan 
också, som är ganska dålig på att ringa.
– Det blir som ett sätt att hålla ihop familjen då?
– Ja, precis. När dom flyttar långt bort. Så är det väl ett par kompisar också. En 
ligger i lumpen och har jag inte träffat på jättelänge, så det är ju lättast för mig 
att e-posta också. Och så har jag en jättebra brevkompis i Kanada som jag också 
håller kontakt med.

Genom åren har hon med hjälp av Internet brevväxlat med en rad personer runt 
om i världen. Men oftast har det handlat om ”kortare brevvänsperioder” som 
har upphört efter ett tag, enligt Karin. Av intervjun framgår det att hon inte 
deltar i några organiserade fritidsaktiviteter. Hon träffar sina kompisar då och 
då men tillbringar gärna sin lediga tid hemma, åtminstone på vardagskvällarna. 
Tidiga morgnar och ett fysiskt krävande arbete på ett äldreboende i Holmsund 
och ibland på ett hotell i Umeå gör att hon känner det svårt att hinna så mycket 
på kvällarna. 

– Vad gör du på din fritid? Vad är det som är viktigt för dig?
– Jag pratar ju mycket med min pojkvän då – på nätet. Jag har inte hunnit skaffa 
mig så mycket intressen egentligen. Och så om man ska upp tidigt nästa morgon 
och jobba på konstiga tider så hinner man som inte göra något på kvällen heller. 
Försöker gå på bio ibland, se lite film, läsa lite böcker, lite sånt, hyrfilm med kom-
pisar. Man går och hyr en film på lördag och så där. Det är det man gör.
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För Karin har Internet blivit ett hjälpmedel för att upprätthålla kontakten med 
sin bror och sin syster och andra som hon tidigare kunde umgås med på hemor-
ten. Hon tycker att kontakten via Internet har vissa fördelar, t.ex. att det känns 
lättare att vara djupare när man skriver än när man pratar. Det gäller framförallt 
e-postbrev och i intervjun säger Karin:

– När man har tid att skriva har man tid att faktiskt sortera ut saker som man 
tänker och få till dom på ett sätt som man kanske inte visste om att man tänkte 
förut. 

I ett avsnitt i intervjun samtalar vi om olika kommunikationskanaler och hur 
de kan användas i förhållande till att träffas ”på riktigt”. Hon tror t.ex. att Inter-
net har förändrat telefonvanorna.

– Många som du träffar på nätet kan du kontakta på annat sätt, att träffar dom, 
att du ringer eller SMS:ar. Hur hänger det ihop för din del? När väljer du det 
ena eller andra sättet?
– Maila gör man om man vill säga nåt eller bara höra av sig utan att det känns 
akut. Ringer gör man om man har lust att prata utan att ha nåt särskilt att säga. 
Träffas gör man när man känner sig mer social än när man pratar på telefon.
– Använder du telefonen på ett annat sätt nu än före Internet?
– Jag tror inte det. Jag brukade inte ringa så mycket förut heller. Jag var inte så 
stor då. Men jag kan tänka mig att e-postandet har tagit över en del av ringan-
det. 
– Det är kanske som du säger att e-posta kan man göra utan att fundera om det 
passar att jag e-postar just nu, som när man ringer.
– Det är lite svårt också att ringa, för att det blir, som första gången jag skulle 
prata med min kille, det blir mycket… man tar ner det till en helt annan nivå, till 
en mycket personligare nivå. Det är liksom e-post – telefon – träffas i verklighe-
ten. Det är jobbigare än att ringa. Man måste ha faktisk kontakt.
– I våra enkäter har jag sett att när dom är ute på lokala chattsidor så planerar 
man vad man ska göra sen på kvällen och helgen. Har lite försnack. Är det något 
som du känner igen?
– Det är något som jag kan föreställa mig men inte nåt som jag brukar göra.

Sammanfattningsvis kan man säga att Karin har en övervägande positiv inställ-
ning till sin hemort men att hon ändå räknar med att flytta till någon annan del 
av landet eller utomlands. Hemma i Holmsund och i Umeå har hon kompisar 
men umgängeslivet är inte så intensivt. En orsak till detta är att hennes arbete 
är fysiskt krävande och att hon därför undviker sena kvällar, åtminstone på 
vardagarna. Karin har haft tillgång till Internet sedan 12-årsåldern och är en 
van användare. Nu är det framförallt med pojkvännen från Australien som hon 
har kontakt med över Internet. Då använder hon en chattsida med ”private mes-
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sage”-funktion. Det innebär att hon kan föra ett synkront samtal med honom 
utan inblandning av andra. Övriga Internetkontakter har minskat men hon e-
postar fortfarande regelbundet till ett par kompisar. Dessutom har e-post blivit 
ett sätt att hålla ihop familjen nu när syskonen bor på olika platser. Skildringen 
av hur hon har lärt känna sin pojkvän visar att hon tror på möjligheten att skapa 
en djup relation på Internet. Men Karin påpekar samtidigt att folk kan vara oär-
liga och ljuga i sina Internetkontakter.

2.7 Fyra Internetanvändare

Gemensamt för de fyra porträtterade gymnasieungdomarna är att de är utåt-
riktade och socialt aktiva. De är övervägande positivt inställda till sin hemort 
men är ändå inställda på att flytta någon annanstans inom de närmaste åren. I 
ett par av intervjuerna antyds möjligheten att flytta tillbaka längre fram i livet. 
Det förhållningssätt till flyttning och bosättning som gymnasieungdomarna ger 
uttryck för påminner om de tankar som jag själv hade vid samma ålder. Först 
ville jag komma iväg och se andra delar av landet och kanske världen, gärna 
i en storstad. Längre fram i livet skulle jag bosätta mig på en mindre ort i en 
trygg miljö, gärna i mina hemtrakter om det fanns arbete.

Kompisarna i grannskapet är fortfarande lika viktiga efter IT-genombrottet. 
Foto: Lars Olov Sjöström.
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När det gäller användningen av Internet visar sig flera viktiga skillnader 
mellan informanterna. För Sofie har Internet ingen som helst betydelse för de 
sociala kontakterna. Hon åker till Umeå och träffar sina vänner och tycker inte 
att Internet har något att tillföra umgänget. Tomas och Magnus använder Inter-
net främst som ett verktyg för kontakter med sina kompisar på hemorten. IT-
kommunikationen underlättar den lokala gemenskapen och aktiviteterna. Karin 
använder däremot i högre utsträckning e-post och chattsidor för att umgås med 
personer utanför hemorten. Hon har t.o.m. skaffat sig sin pojkvän via Internet. 
Däremot umgås hon inte lika intensivt i sin lokala omgivning. 

Alla fyra informanterna berättar om umgänget med sina kompisar på hemor-
ten. Ingen av dem beskriver Internet som en ”konkurrent” till den lokala 
gemenskapen med vännerna där de bor. Tomas och Magnus beskriver hur de i 
hög utsträckning använder Internets olika kommunikationsformer tillsammans 
med telefon och mobiltelefon. Det överensstämmer också med de dominerande 
tendenserna i enkätundersökningarna, i vilka också den lokala gemenskapen 
och tillhörigheten betonas. 

Bör IT-kommunikationen ses som ett hot mot eller som en del av lokalsamhället?  
Foto: Lars Olov Sjöström
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2.8 Sammanfattande diskussion 

I inledningskapitlet presenterade jag begreppen ”basal” respektive ”variabel” 
modernitet, begrepp som jag här ska använda för att diskutera unga människors 
förhållande till Internet. Internets basala modernitet kan beskrivas med hjälp av 
kvantitativa, tekniska och statistiskt mätbara mått. Det kan handla om utveck-
lingen av antalet användare och antalet åtkomliga Internetdomäner, spridning 
i olika länder och regioner, effektivitetsutveckling i form av ökad geografisk 
täckning via olika telesystem och satelliter, systemens och datorernas prestanda 
och kapacitet o.s.v. Utvecklingen i Sverige kan följas bl.a. i SCB:s statistik 
som visar på en mycket snabb kvantitativ utveckling från 1990-talet och att 
ungefär 80 procent av befolkningen mellan 18-64 år hade tillgång till Internet 
år 2000.97

Internets variabla modernitet handlar i stället om människors tolkningar och 
förhållningssätt till de förändringar och möjligheter som Internet innebär. Olika 
individer och grupper har olika syn på de förändringar som modernitetsföre-
teelsen Internet kan innebära och de väljer olika strategier i mötet med denna 
modernitetsföreteelse. Förståelse av den variabla moderniteten förutsätter 
därför att kulturella processer undersöks och analyseras. 

Olikheterna beträffande det grundläggande förhållningssättet till Internet 
som modernitetsföreteelse bland gymnasieungdomarna i min undersökning 
kan beskrivas med hjälp av följande fyra alternativa påståenden. Min uppfatt-
ning är att alternativ b är det dominerande förhållningssättet samt att alternativ 
a och d är sällsynta.

a.  Internet bemöts med motstånd eller ointresse
b.  Internet accepteras men användningen underordnas den lokala gemen-

skapen i vilken mediet blir (ytterligare) ett verktyg för social interaktion
c.  Internet accepteras och ersätter i vissa avseenden den lokala gemenskapen
d.  Internet övertar den plats som den lokala gemenskapen tidigare haft.

Utifrån det angivna syftet för denna delstudie och med stöd av resultaten från 
enkätundersökningen och intervjuerna vill jag här redovisa och diskutera de 
viktigaste slutsatserna från undersökningen.

1. Minst nio av tio gymnasieelever inom undersökningsområdet har idag 
tillgång till egen dator med Internetuppkoppling. Den enskildes använd-
ning av datorkommunikationen begränsas alltså inte av personlig eko-
nomi eller bristande tillgång till datorutrustning.

97 Statistik gällande Internettillgång, Statistiska centralbyrån: www.scb.se 2004-07-09
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Tillgången till dator och Internet är hög bland gymnasieungdomarna inom hela 
undersökningsområdet. Utvecklingen beträffande Internets spridning har gått 
snabbt under de senaste åren och påskyndas av de bredbandslösningar som 
erbjuds till allt fler hushåll. Eleverna på samhällsvetenskapliga och naturveten-
skapliga program har i något högre utsträckning tillgång till dator och Internet 
än eleverna på de mer praktiskt inriktade programmen men skillnaden är inte 
speciellt stor. Inom kort är tekniken sannolikt tillgänglig för mer än 95 procent 
av samtliga gymnasieelever inom undersökningsområdet.

2. En stor del av gymnasieungdomarnas IT-kommunikation sker med män-
niskor i närområdet, d.v.s. på hemorten, i den egna kommunen eller länet. 
Det är inte tekniken utan användarna som sätter gränserna för sin kom-
munikation.

En tydlig konceptuell förändring har på senare år skett inom både sociologi 
och etnologi beträffande definitionen av begreppet samhälle. Från att tidigare 
ha utgått ifrån rum och grannskap talas det nu om sociala nätverk. Under 1980- 
och 1990-talen har också mycket kritik riktats mot lokalsamhällestudierna i den 
representationskritiska debatten. När det gäller datorkommunikation faller det 
sig särskilt naturligt för de flesta samhälls- och kulturforskare att tillämpa icke-
rumsliga nätverksteorier som verktyg för analysen. 

Mot bakgrund av detta resonemang är det därför intressant att konstatera att 
en så stor del av IT-kommunikationen bland gymnasieeleverna i min under-
sökning koncentreras till det egna geografiska närområdet. Gång på gång upp-
repar ungdomarna i enkätundersökningen att det är inom de grupper som man 
umgås med i verkliga livet som de flesta IT-kontakterna sker. Och gång på gång 
framhålls de lokala chattsidorna som de viktigaste mötesplatserna på Internet. 
Luleåeleverna söker kontakt med andra Luleåungdomar på en lokal chattsida, 
Skellefteåungdomarna umgås med andra Skellefteåbor o.s.v. 

I intervjuerna beskrivs också hur Internets olika kommunikationsformer ofta 
inordnas i en lokal gemenskap. Tomas berättar att både MIRC och Aftonbla-
det har lokala chattsidor för Umeå där många träffas. Aftonbladets Umeå-chatt 
har många besökare från Skellefteå och Örnsköldsvik, men de flesta kommer 
från Umeå, enligt Tomas. Själv umgås han ”mest bara med gamla kompisar” 
på Internet. Tomas är väl införstådd med Internets kommunikationsmöjligheter 
och skulle kunna kommunicera med personer över hela världen om han ville. 
Det händer att han blir kontaktad från andra delar av världen. Han nämner att 
dagen före intervjun var det ”nån i Australien som ville prata lite”. I tekniskt 
och praktiskt avseende är det enkelt att etablera en sådan kontakt. Men det är 
ändå i Umeå och Västerbotten som tyngdpunkten i hans sociala värld finns. Han 
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nämner kompisarna på Västerslätt och Umedalen, Björklövens hemmamatcher i 
Umeå ishall, studierna och gemenskapen på Östra Gymnasiet. Internet beskrivs 
som ett hjälpmedel för denna gemenskap, inte som ett hot mot den. 

Också Magnus beskriver i sin intervju en stark lokal gemenskap i Umeå. På 
fritiden ägnar han sig åt många olika aktiviteter. Sport tar stor plats på sche-
mat; styrketräning två gånger i veckan, badminton två gånger i veckan och 
löpträning en gång i veckan. Och så går han ut med sina kompisar. Dessutom 
jobbar han på fritiden. När han kommer hem sätter han sig gärna vid datorn. 
Via ICQ pratar han med kompisgänget: ”Det är ju nästan som att prata i telefon 
fast med femton personer samtidigt.” Han förklarar hur ICQ hör nära samman 
med umgänget i den fysiska verkligheten. Efter skolan samlas gänget på ICQ 
via Internet och det kan leda fram till en gemensam aktivitet på stan senare på 
kvällen.

Sofie har tillgång till dator hemma men saknar Internetuppkoppling. På 
skolan och på biblioteket kan hon komma åt Internet, ”men annars är det tele-
fonen som gäller”. Hon berättar att när hennes kompisar mailar och chattar på 
Internet så är det oftast med kompisar som de känner sedan tidigare.

Karin är den av informanterna som tydligast har använt sig av Internet för 
att skaffa nya kontakter. Karin har börjat jobba efter gymnasiet. Hon kan vara 
ganska trött efter en lång arbetsdag så det blir inte så mycket utåtriktade aktivi-
teter under vardagskvällarna. Men det kan bli något biobesök eller en videofilm 
med kompisarna. Och så läser hon böcker. Karins pojkvän bor i Australien och 
de har lärt känna varandra via nätet. Där hade de kontakt i åtta – nio månader 
innan de träffades i verkligheten när hon åkte till Australien. Hon tycker att det 
har fungerat bra att utveckla en relation över Internet. Bl.a. säger hon att ”det 
är lättare att vara lite djupare när man skriver än när man pratar”. Karin håller 
också kontakt med sina syskon via Internet.

3. Ett mönster som framträder ur undersökningsmaterialet är att ett geo-
grafiskt identifikationsområde, en ”cybersocken”, reproduceras genom 
ungdomarnas IT-kommunikation. 

Gymnasieungdomarna i undersökningen identifierar sig med och sin hemort 
och känner en särskild samhörighet med sin del av landet. Man skulle, med ett 
begrepp från Anthony P. Cohen, kunna tala om en upplevd ”symbolisk gemen-
skap” för att beskriva denna identifikation.98 Den rumsliga tillhörigheten tar 
sig uttryck också i kommunikationen på Internet. Magnus vill gärna prova att 
jobba utomlands efter gymnasiet. Men han tror att han ändå till slut kommer 

98 Cohen, Anthony P.,Cohen, Anthony P., The Symbolic Construction of Community, London 1989
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tillbaka till Umeå, ”för det är ju som ändå min stad”. Han ger i intervjun uttryck 
för hur viktigt det är för honom att ha en lokalt förankrad identitet. 

En stor del av svaren från enkätundersökningen beskriver hur Internet funge-
rar som ett verktyg för en lokal gemenskap. Geografisk närhet tycks fortfarande 
vara den starkast avgörande faktorn för hur gymnasieelevernas sociala nätverk 
formas. Här skiljer de sig inte på något avgörande sätt från tidigare generatio-
ner. Det lokala rummet, d.v.s. hemorten och hemkommunen framträder som 
den dominerande arenan för kontaktsökande och gemenskap. Mycket av den 
gemenskap som odlas via Internets olika globala kanaler är i själva verket en 
”sockengemenskap”.

Här vill jag dra en parallell till Daniel Millers och Don Slaters forskning om 
Internets betydelse på Trinidad. Deras slutsatser är att Internet som ett globalt 
fenomen inte har lett till en reduktion av nationell identitet och nationalism. 
Det visar sig tvärtom att trinidadierna har använt Internet som en ny och viktig 
plattform för att kommunicera sin ”Trinidad-het”. Forskarna menar att Internet 
genom att vara global kan ge tillbaka känslan av att vara speciella och unika till 
människor i olika regioner, länder och områden.99

4. De skillnader och gränser relaterade till hemort, social och ekonomisk 
status m.m. som gymnasieungdomarna upplever ute i den fysiska verk-
ligheten framträder också på olika sätt i kommunikationen på Internet.

Av de tidigare refererade enkätsvaren framgår det att den egna hemorten i hög 
utsträckning är bestämmande för vilka personer ungdomarna har kontakt med 
via Internet. Den geografiska tillhörigheten och den lokala gemenskapen i ”real 
life” sätter en tydlig prägel på kommunikationsmönstret.

Intervjuerna visar på samma mönster när det gäller Internetkommunikatio-
nen. Tomas redogör för hur olika chattsidor fungerar. Han framhåller de lokala 
chattsidornas betydelse och berättar att både MIRC och Aftonbladet har sär-
skilda chattsidor för Umeå. Där träffas många ungdomar från Umeå men också 
i viss utsträckning ungdomar från grannstäderna Skellefteå och Örnsköldsvik.

Av enkätundersökningen framgår det att mycket av gymnasieungdomarnas 
Internetkontakter sammanfaller med deras kompiskontakter i ”vanliga livet”. 
Det talar för att samma mönster för sociala grupperingar som gäller ute i den 
fysiska verkligheten också återspeglas i Internetrelationerna. Om faktorer som 
socioekonomisk status, kulturell miljö, kön, etnicitet m.fl. har betydelse för hur 
en gemenskap formas i lokalsamhället har samma faktorer också betydelse för 
Internetgemenskap. 

99 Miller, Daniel & Slater, Don,Miller, Daniel & Slater, Don, The Internet, Oxford 2000, s. 114-115
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De egenpresentationer som ungdomarna gör på olika webbcommunities ger 
också möjlighet till att skapa en egen profil och därmed också distinktioner i 
förhållande till personer och grupper som har en annan framtoning. 

Den amerikanske kommunikationsforskaren Steven G. Jones påpekar att det 
finns två principiella antaganden om datorkommunikation som återkommer i 
många IT-analyser. Å ena sidan att datorerna skär igenom och bryter ner grän-
ser, å andra sidan att de bryter ner hierarkier. Båda dessa antaganden bygger på 
idén att förändringar av det rådande sociala systemet bäst kan uppnås genom att 
applicera ny teknologi på gamla problem. Det är inte ovanligt att sådana anta-
ganden uttrycks i samband med att ny teknologi tas i bruk. Men Jones visar att 
datorer och datorkommunikation faktiskt både upprätthåller befintliga gränser 
och hierarkier och skapar nya. Det finns t.ex. en tendens att använda ny tekno-
logi för att skapa informationseliter.100

5. Internet ingår som en del av gymnasieungdomarnas övriga sociala liv 
och inordnas därmed i en lokal och rumslig kontext. Internet fungerar 
inte som ett rum eller en plats åtskilt från resten av det sociala livet. Ett 
intressant samspel mellan relationerna i cyberrymden (”Cyberspace”) 
och vanliga livet (”Realplace”) kan utläsas av undersökningen.

Under Internets första tid betonade forskningen oftast skillnaderna mot ”den 
vanliga världen”. Internet framställdes som något helt annorlunda och avskilt 
från tidigare existerande sociala arenor. Men jag vill påstå att det är felaktigt 
att betrakta Internet som om det vore en separat social realitet. Det är ju bara 
ett av många sätt på vilket människor kan kommunicera och interagera. Därför 
bör det tas med i beräkningen hur Internetkontakterna är kopplade till andra 
aspekter i människors liv. Gymnasieungdomarna i min undersökning beskriver 
sina Internetkontakter som en väl integrerad del av sitt övriga sociala liv. Detta 
förhållande diskuteras av Barry Wellman och Milena Gulia i boken Communi-
ties in Cyberspace där de skriver att människor inte delar upp sina världar i två 
åtskilda uppsättningar: folk man umgås med personligen och folk kontaktade 
på nätet. Snarare är det så att många gemenskapsband sammanbinds såväl vid 
personliga fysiska möten som på Internet. Det är förhållandet som är den vik-
tiga saken, inte kommunikationshjälpmedlet. 101

Ett ofta återkommande begrepp när IT-kommunikation diskuteras är ”vir-
tuell”. Jag vill därför diskutera ordets innebörd och användning. I Svenska 

100 Jones, Steven G.,”Information, Internet and Community”. I: Jones, Steven G. (red),Jones, Steven G.,”Information, Internet and Community”. I: Jones, Steven G. (red), Cyberso-
ciety �.0, Thousand Oaks 1998, s. 27 ff.
101 Wellman, Barry och Gulia, Milena,”Virtual communities as communities”. I: Smith, Marc A.Wellman, Barry och Gulia, Milena,”Virtual communities as communities”. I: Smith, Marc A. 
och Kollock, Peter (red), Communities in Cyberspace, London 1999, s. 182
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Akademiens ordlista återfinns följande förklaringar. Virtuell: skenbar; antagen. 
Virtuell verklighet: datorsimulerad.102

Orden ”cyberrymd” och ”virtuell” har med en nästan magisk kraft påverkat 
våra föreställningar om Internetkommunikation. Begreppet fokuserar på det 
nya mediets förmodade förmåga att bilda ”rum” eller ”platser” åtskilda från 
resten av det sociala livet.

Från dessa rum skulle sedan nya former av socialitet dyka upp, baserade på 
andra förutsättningar än i de tidigare sociala grupperingarna i ”verkliga livet”.

Ordet ”virtualitet” antyder att Internet kan tillhandahålla både verktyg för 
interaktion och en representationsmöjlighet som fullt motsvarar ”rum” och 
”plats”. Användarna av mediet kan med ett sådant synsätt behandla Internets 
rum och platser som om de var verkliga. Problemet med detta ”som om” är att 
det så ofta ger upphov till antagandet att cyberrymden utgör något likvärdigt 
men ändå tydligt åtskilt från andra sociala arenor. De sociala kontakterna på 
Internet framställs i många sammanhang som, med Anthony Giddens termino-
logi, ”urbäddade” från de mer platsbundna kontakterna i det ”vanliga” livet. 

Daniel Miller och Don Slater menar i sin bok The Internet att den fokuse-
ring på virtualitet som har skett mycket väl kan ha mera att göra med behoven 
hos olika intellektuella projekt än med Internets karakteristiska kännetecken 
och möjligheter. De syftar då främst på postmodernistiska och poststruktura-
listiska samhällsteorier. Internet fick sitt genombrott i precis rätt ögonblick för 
att bekräfta postmoderna påståenden om den ökande abstraktionen och bristen 
på djup i samtida förmedlad verklighet (Baudrillard 1988; Jameson 1991); och 
poststrukturalister kunde peka ut detta nya rum i vilket identitet kunde avskiljas 
från kroppslig närvaro och andra fysiska förankringar, och i vilket (en del) män-
niskor uppenbarligen faktiskt redan utövade en praktisk, vardaglig dekonstruk-
tion av äldre föreställningar om identitet (Butler 1993; Haraway 1996). 103

Den allmänna synen på Internet har färgats av tankefigurer framvuxna ur 
postmodernismen. Det innebär då också en uppenbar risk för att vi bortser från 
det komplexa samspelet mellan ”cyberspace” och ”realplace”, mellan den Inter-
netbaserade kommunikationen och övriga kontaktformer i människors liv.

Relationer och gemenskap kan etableras såväl i det lokala rummet som på 
Internet. Vissa relationer är kortvariga och upphör sedan medan andra fortsätter 
att upprätthållas och fördjupas. I följande modell försöker jag åskådliggöra de 
erfarenheter av detta som mina informanter ger uttryck för. 

102 Svenska akademiens ordlista över svenska språket, Stockholm 1998
103 Miller, Daniel & Slater, Don,Miller, Daniel & Slater, Don, The Internet, Oxford 2000, s. 5
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Fas 1. Gemenskapen etableras Fas 2. Gemenskapen fördjupas och 
befästs 

Alternativ 1. Gemenskapen etable-
ras i ”vanliga livet” i en lokal och 
rumslig kontext.

Gemenskapen utvecklas och fördju-
pas i ”vanliga livet”. Internet kan 
fungera som ett flexibelt verktyg för 
att upprätthålla och fördjupa gemen-
skapen.

Alternativ 2. Gemenskapen etable-
ras på Internet 

Att träffas ”i vanliga livet” blir ett 
naturligt sätt att befästa och fördjupa 
den gemenskap som etablerats på 
Internet. Mönstret att den initialt 
platslösa relationen ”tar plats” i det 
lokala rummet efter en tid återkom-
mer ofta i gymnasieelevernas redo-
görelser.

Modellen exemplifieras på olika sätt i mina intervjuer. Karin beskriver en rela-
tion som utvecklas enligt alternativ två i modellen. Efter en tids kontakter med 
killen i Australien över Internet åkte hon och hälsade på honom. Magnus berät-
tar hur Internet fungerar som en av flera kontaktvägar i den lokala gemenska-
pen i Umeå. Han säger bl.a. att SMS och ICQ hör nära samman med att man 
träffas fysiskt. Med ett kort meddelande förslås en träff på en viss plats vid en 
viss tid. Ett kort svar bekräftar och så möts man. Det kan ske spontant och med 
kort varsel. ICQ fungerar som ett slags grupptelefonsamtal med skrift i stället 
för tal. På motsvarande sätt beskriver Tomas hur Internet kan integreras som 
ett verktyg för en lokal gemenskap. En kväll på stan med kompisarna planeras 
först vid datorn, t.ex. med hjälp av ICQ. Internetkommunikationen knyts till 
det lokala rummet och de välkända platserna. Busshållplatsen, torget och fiket 
blir orienteringspunkter på den globala kommunikationsarenan. Min undersök-
ning indikerar tydligt att den gränslösa Internetkommunikationen inordnas i 
och underordnas en geografiskt konstituerad kulturell kontext. Både Magnus 
och Tomas beskrivningar är exempel på alternativ ett i modellen.

6. Många av ungdomarna gör en distinktion mellan ”riktiga kompisar” och 
de kontakter man fått genom Internet.

Det framgår av de tidigare refererade enkätsvaren från undersökningen ”Den 
du är” att många gymnasieungdomar uttrycker tveksamhet till möjligheten att 
skaffa ”riktiga kompisar” via Internet. Internetkontakterna beskrivs som ytliga 
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och flyktiga. Förväntningarna på att dessa kontakter skulle kunna utvecklas till 
en djupare gemenskap förefaller hos de flesta vara lågt ställda. 

I boken Communities in Cyberspace definierar Barry Wellman och Milena 
Gulia nio karakteristiska kännetecken för intima relationer mellan människor, 
t.ex. mellan nära vänner:

– Känslan av att relationen är intim och speciell. 
– Att personerna har gjort en frivillig satsning på relationen.
– En strävan efter kompanjonskap med den andra parten.
– Ett intresse av att vara tillsammans så frekvent som möjligt.
– Att gemenskapen idkas i många olika sociala kontexter.
– Att gemenskapen idkas under en lång tidsperiod.
– Känslan av ömsesidighet i relationen.
– Att ömsesidigheten i relationen fungerar med partnerns behov kända och 

understödda.
– Att intimiteten också understöds av delade karaktäristiska sociala för-

utsättningar som t.ex. kön, socioekonomisk status, fas i livscykeln och 
livsstil.

Starka relationer på Internet uppvisar många av dessa kännetecken, menar de 
båda forskarna. Men de ställer också två frågor. Är Internetrelationerna verkli-
gen intima och speciella nog för att skapa starka band? Fungerar Internetrela-
tionerna verkligen i många olika sociala kontexter?104

Jag skulle vilja tillfoga en fråga gällande förutsättningen för den nästa sista 
punkten i ovanstående lista. Om jag vill stödja en god vän utifrån hans eller 
hennes behov – är jag då inte också beroende av andra informationskanaler än 
det som personen i fråga själv väljer att skriva i ett e-postbrev eller ett privat 
chattrum? I den fysiska verkligheten kan jag ju t.ex. genom att iaktta vännens 
uppträdande eller interaktion med andra personer få förståelse för behov som 
han eller hon kanske inte har satt ord på. 

Som jag ser det finns det en relationsaspekt från den fysiska verkligheten 
som är svår att ersätta i en relation som utvecklas uteslutande på Internet. Och 
det är möjligheten att umgås med personen i olika sammanhang tillsammans 
med andra människor i en mera komplex social situation med både ord och 
handling. Jag vill ju kunna skapa en egen och rimligt sanningsenlig bild av vem 
personen är. Då känns det inte tillfredsställande att enbart ha tillgång till hans 
eller hennes egna verbala självpresentation.

104 Wellman, Barry och Gulia, Milena,”Virtual communities as communities”. I: Smith, Marc A.Wellman, Barry och Gulia, Milena,”Virtual communities as communities”. I: Smith, Marc A. 
och Kollock, Peter (red), Communities in Cyberspace, London 1999, s. 178-179
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Sofie ger i intervjun uttryck för den osäkerhet hon känner beträffande hur 
hon ska kunna veta vad det är egentligen är för person som man umgås med 
över Internet. När jag frågar Karin om att utveckla personliga relationer över 
Internet pekar hon både på fördelar och på risker. Hon upplever att det är lättare 
att föra lite djupare samtal. Men samtidigt finns det en risk att beakta. Samtals-
partnern kan ljuga om sig själv utan att kunna avslöjas.

7. På chattsidor och andra mötesplatser på Internet provar ungdomar ibland 
nya och tillfälliga identiteter.

I mina intervjuer tar jag upp möjligheten att skapa tillfälliga identiteter på Inter-
nets chattsidor. 

Möjligheten att tillfälligt gå in i en roll är uppenbar för alla som har prövat att 
chatta. Var och en kan designa en ny version av sig själv och testa den i kontakt 
med andra människor. En 25-årig kille med musik som hobby kan t.ex. ge sig 
ut för att vara en 15-årig tjej med hästintresse. 

I boken Cybersociety �.0 beskriver Brenda Danet den virtuella kulturen som 
en maskerad där den skrivna texten fungerar som en mask. Människor kan leva 
dubbla eller flerdubbla liv under olika identiteter på Internet, även avseende 
kön. Danet tror att en maskerad i denna mening främjar ökad medvetenhet om 
genderfrågor och kan bidra till en långsiktig destabilisering av det sätt på vilket 
vi för närvarande konstruerar kön. 105

I en uppsats om ungdomars gemenskap, identitetskonstruktion och socialt 
umgänge på Skunk och Lunar Storm använder Stefan Blomberg begreppet ”vir-
tuella stilbyten” för att beskriva hur ungdomarna kan bedriva ett slags rollspel 
där flera alternativa ”själv” kan iscensättas.106 Ungdomarna i min undersökning 
är medvetna om att ett sådant rollspel förekommer även om de inte själva utger 
sig för att laborera med alternativa identiteter i sitt chattande på Internet.

2.9 Slutsatser

Min undersökning bland gymnasieelever i norra Sverige visar att gymnasieung-
domarnas IT-kommunikation och sätt att umgås över nätet utvecklas med tydliga 
rumsliga avgränsningar. I min undersökning finner jag inte stöd för de sen- och 
postmoderna teorier som går ut på att den lokala gemenskapen får ge vika för 

105 Danet, Brenda, ”Text as Mask: Gender, Play, and Performance on the Internet”Danet, Brenda, ”Text as Mask: Gender, Play, and Performance on the Internet”. I: Jones, Ste-
ven G. (red), Cybersociety �.0, Thousand Oaks 1998, s. 129 ff.
106 Blomberg, Stefan, Webbcommunities som ”virtuella fritidsgårdar”, C-uppsats i Medie- och 
kommunikationsvetenskap, Umeå universitet 2000, s. 25 ff.
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globala cybernätverk. Gymnasieungdomarnas gemenskap formas fortfarande 
främst i det lokala rummet. Inte ens Internet med sin globala och gränsöverskri-
dande kommunikationsteknik förändrar detta. Enkäterna och intervjuerna visar 
tydligt att de lokala chattsidorna är populärare än andra ”icke-territoriella” chatt-
rum. Internetbaserade kommunikationsformer som ICQ och MIRC samspelar 
och integreras också med ungdomarnas lokala och geografiskt avgränsade akti-
viteter. Den gränsdynamik mellan global och lokal gemenskap som framträder 
bland unga Internetanvändare präglas mera av deras lokala gemenskapsbehov 
och kulturella mönster än av globalt och icke-territoriellt tänkande. 

Nya och gränsöverskridande kontakter med hjälp av Internets olika kommu-
nikationskanaler skapas av gymnasieungdomarna, det ska inte glömmas bort i 
sammanhanget. Och kring olika specialintressen formas inte sällan grupper av 
global karaktär på nätet. Men det är ändå kontakterna med personer och grup-
per i det lokala närområdet som dominerar Internetumgänget. 

Kommunikation som sträcker sig till andra landsändar, länder och världsde-
lar förekom även före framväxten av IT och bör inte ses som något unikt för 
just vår tid. Brevskrivande, telefoni och amatörradio har tidigare använts som 
medel för att forma nätverk utanför de lokala sammanhangen och över nations-
gränserna. Som ett exempel kan jag nämna att det i början av 1900-talet via 
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen upprättades brevkontakter mellan barn och 
ungdomar i Umeå och deras jämnåriga i Indien.

Gymnasieungdomarnas Internetanvändning är, som jag ser det, ett bra exem-
pel på innebörden av basal respektive variabel modernitet. Den kvantitativa och 
tekniska utvecklingen av Internet har skett i ett mycket snabbt tempo. Utveck-
lingen kan bekräftas och beskrivas med statistik och tekniska specifikationer. 
Försäljningsvolymer för IT-produkter, statistik för modem- och bredbandsupp-
kopplingar, uppgifter om överföringshastigheter och tekniska nivåer etc. åskåd-
liggör den basala moderniteten på området. Vi kan se ett gängse mönster med 
en likformig och kumulativ utveckling som med snabb kontinuitet leder fram 
mot nästa utvecklingssteg eller innovation. 

När det gäller människors förhållningssätt till Internet är det däremot den 
variabla moderniteten som framträder. Här visar sig en mera olikformig utveck-
ling. Det är t.ex. ingen självklarhet att alla tar till sig IT med förtjusning. Det 
finns personer, också bland gymnasieungdomarna, som varken har eller planerar 
att skaffa sig dator och Internetuppkoppling. Men framförallt står det klart att 
de som har tillgång till tekniken själva provar sig fram till det nyttjandemönster 
som passar dem. Och detta mönster avviker ofta från de visioner för det nya 
mediet som Internets entreprenörer gav uttryck för i samband med innovatio-
nens lansering. Nyttjandemönstren kan betraktas som moderniseringsstrategier 
vilka formas av en rad faktorer vid sidan av de rent tekniska, t.ex. rådande 
lokala förhållanden och attityder där användarna bor.
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3.  Modernitetens nya gränser –  
 kulturell förändring återspeglad i tidningen  
 Norra Västerbotten under 1930-talet

3.1 Inledning  

Syfte och avgränsningar
I denna delstudie vill jag, inom ramen för avhandlingens övergripande syfte, 
speciellt undersöka på vilka sätt 1930-talets innovationer och samhällsföränd-
ringar påverkade individuella liv och kollektiva livsformer samt hur moderni-
teten konstruerades i en ömsesidig kausalitet mellan basal och variabel moder-
nitet. 

Valet av 1930-talet som undersökningsperiod har gjorts med anledning av 
decenniets stora strukturella förändringar och de många nya innovationerna i 
samhället. Tiden från 1930 och fram till andra världskrigets utbrott är en period 
av stark strukturell modernisering, eller basal modernitet som jag kallar det i 
denna studie. När ekonomihistorikerna Sven Gaunitz och Torbjörn Danell till-
sammans med lokalhistorikern Ulf Lundström tecknar industrins historia och 
utveckling i Skellefteåområdet låter de årtalet 1930 vara inledningen till en 
utvecklingsepok som de kallar ”den andra industriella expansionsfasen”. Den 
kännetecknas enligt författarna av industriell expansion med nya företag och 
nya produkter, och utgör en grogrund för nya företagare från orten.107 

Det som beskrivs är en moderniseringsprocess, en basal modernitet, där den 
nya gruvindustrin utvecklas med ny teknologi och förbättrad effektivitet sam-
tidigt som en rad nya företag i olika branscher ser dagens ljus och utvecklas 
i ett dynamiskt samspel med varandra och med befintligt näringsliv. Till den 
basala moderniteten hör också den moderna administration inom offentlig för-
valtning, t.ex. i kommunerna, som brukar kallas byråkrati. I Skellefteåområdet 
fick de åtta municipalsamhällen som bildades under 1930-talet en viktig kom-
plementär funktion till kommunerna när det gäller områden som reglerades av 
de förras byggnads-, hälsovårds-, brand- och ordningsstadgor, d.v.s. för frågor 
som ansågs centrala för det nya folkhemsbygget i Per-Albin Hanssons Sverige 
och dess kamp mot smuts och trångboddhet.

1930-talet var ett dynamiskt decennium, både för den basala moderniteten 
och för den variabla modernitet som följde i dess kölvatten. Det var under 
dessa år som moderniteten som nationellt projekt började ta form, idag för-

107 Gaunitz, Sven, Danell, Torbjörn & Lundström, Ulf, Industrialismens Skellefteå, Umeå 2002, 
s. 18-19, s. 251 ff.
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knippat med begrepp som ”folkhem”, ”Saltsjöbadsanda, ”funktionalism” och 
”social ingenjörskonst”. Moderniteten gavs av de ledande krafterna i Sverige 
under 1930-talet en speciell nationell tolkning, vars innebörd har betydelse för 
vårt samhälle än idag. Bilden av ett nytt samhälle frammanades med tal om 
förbättrad boendestandard och hygien, förståelse mellan olika samhällsgrupper, 
tekniska och kommunikationsmässiga framsteg i arbetsliv och hem, folkbild-
ning och folkhälsa.

Om moderniteten som samhällsvision i den offentliga retoriken vid denna 
tid kan förefalla tydlig och okomplicerad framträder en mer motsägelsefull bild 
av moderniteten för den som studerar hur människors liv och vardag samtidigt 
gestaltade sig. På ett individuellt och lokalt plan upplevdes en annan modernitet 
som visserligen innebar förändringar men sällan i form av en verklig konkreti-
sering av de samtida samhällsutopierna. Här framträder den variabla moderni-
tetens olikformighet och möjlighet till olika tolkningar beroende på vem som 
betraktar och försöker förstå förändringarna.

Undersökningen omfattar tiden från 1930 och fram till andra världskrigets 
utbrott. Krigsåren behandlas inte, eftersom kriget skapade en speciell samhälls-
situation med kraftigt förändrade förutsättningar för modernisering, modernitet 
och internationella relationer. Tematiskt görs i studien en avgränsning till fyra 
modernitetskomplex. Jag har valt att särskilt behandla bilismens och kommu-
nikationernas utveckling, telefonens utveckling, nöjesliv och fritid samt det 
moderna ute i världen. Vart och ett av dessa teman har valts för att de på olika 
sätt belyser 1930-talets modernitet ur ett lokalt perspektiv.

Bilismen är på många sätt ett viktigt tema för förståelsen av hela 1900-talets 
samhällsomdaning. Genombrottet för den motordrivna vägtrafiken, som i Väs-
terbottens län till stor del skedde under 1930-talet, fick långtgående teknolo-
giska och ekonomiska konsekvenser i Sverige. Bilen blev också en symbol för 
den moderna fria och rörliga människan i en ny tid och skapade nya förutsätt-
ningar för den sociala kulturen. 

Telefonen är en från flera utgångspunkter intressant modernitetsföreteelse. 
Den möjliggjorde en synkron dialog mellan två parter utan de vanliga rums-
liga och geografiska begränsningarna. Genom telefonen utvecklades en ny och 
flexibel umgängesform. Det finns också påtagliga likheter mellan telefonens 
genombrott hos den breda allmänheten under 1930-talet och IT-kommunikatio-
nens utveckling i slutet av 1900-talet, framförallt beträffande marknadsföring, 
förväntningar och införlivande i den sociala kulturen. 

1930-talet innebar stora förändringar inom nöjesliv och fritid, vilket är 
mycket påtagligt i det empiriska material som jag har gått igenom för detta 
kapitel. Decenniet kännetecknas i Skellefteåområdet av ett blomstrande och 
breddat föreningsliv, ökade nationella och internationella influenser inom olika 
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delar av nöjeslivet samt av att fritiden fick en allt större betydelse. Dessa stora 
och snabba förändringar framkallade sociala spänningar och gränsdragningar i 
lokalsamhället.

Temat det moderna ute i världen har jag använt för att få en bild hur män-
niskorna i Skellefteå betraktade och påverkades av de pågående modernise-
ringsprojekten i andra länder, inte minst i Tyskland, Ryssland och USA. De 
internationella utblickarna gav anledning till både förhoppningar och djup oro.

Teori och centrala begrepp
Med hjälp av begreppen basal respektive variabel modernitet, som har dis-
kuterats i avhandlingens inledning, beskriver jag modernitetens innebörd. Det 
ger mig möjlighet att belysa den ömsesidiga påverkan mellan samhällets yttre 
moderniseringsfaktorer och dess inre ideologiska och sociokulturella moderni-
tetsprocesser över tid. 

Förändringar och moderniseringsprocesser pågår ständigt och påverkar vår 
tillvaro. Modernitetsföreteelserna kan vara materiella eller ideologiska, i form 
av handgripliga ting i stort och smått eller som sociala eller ideologiska innova-
tioner. Ibland är förändringarna efterlängtade därför att vi ser dem som en för-
bättring av livskvaliteten och att de innebär positiva möjligheter för oss. Andra 
gånger känns det nya som ett hot mot något som vi vill bevara eller helt enkelt 
som onödiga innovationer. Och inte sällan känner vi oss kluvna inför små och 
stora omvälvningar som samtidigt kan innebära både möjligheter och hot. 

Pågående förändringar i omvärlden påverkar också människors upplevelse 
av tiden. Begreppet tid bör inte enbart betraktas som ett objektivt mått som mäts 
med klockan. Tid är något som människor upplever och blir i den meningen 
både ett subjektivt och kulturellt begrepp. Filosoferna Edmund Husserl, Martin 
Heidegger och Henri Bergson har på olika sätt diskuterat vårt upplevda tids-
medvetande och analyserat skillnaderna mellan den inre upplevda tiden och 
den fysikaliskt uppmätta ”yttre tiden”.108 I tider av snabba förändringar fram-
träder kulturellt olika sätt att orientera sig till nuet, det förflutna och framtiden. 
Vissa individer och grupper tenderar att låta framtidsvisionerna ockupera nuet. 
De vill inte vänta på det som framtiden kan bära med sig. Otåligt försöker de 
mentalt att ”besöka framtiden i förväg” för att innovativt och entreprenöriellt 
kunna ta tillvara dess möjligheter. Andra individer och grupper försöker i stäl-
let orientera sig i nuet med hjälp av det förflutna. Erfarenheten, traditionen och 
historien blir för dessa något som de ständigt kan gå tillbaka till för att kunna 
förstå och hantera nuet och framtiden. Dessa kulturella och individuella olik-

108 Lundmark, Lennart, Tiden är bara ett ord, Stockholm 1993, s. 116-119
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heter beträffande känslan för tiden och de upplevda gränser detta skapar visar 
sig i den här studien.

I människors möte med moderniseringen väljer de, medvetet eller omed-
vetet, olika strategier för att hantera pågående förändringar. Vissa människor 
och grupper gör av olika anledningar motstånd mot olika förändringsproces-
ser eller modernitetsyttringar. När televisionen fick sitt genombrott under min 
uppväxt hörde jag t.ex. flera personer i grannskapet bestämt deklarera: ”I mitt 
hus kommer aldrig en TV.” Totalvägrarna inför den ena eller andra modernitets-
yttringen uppgår dock sällan till något större antal och den spontana avogheten 
som ibland visar sig kan snabbt förbytas till en mera accepterande hållning. Jag 
minns att TV-apparaten ganska snart gjorde sitt intåg också i de hem där de till 
att börja med avvisades kategoriskt – även om den till att börja med placerades 
på en mera obemärkt plats för att inte falla besökarna i ögonen.

Det finns också de som obetingat tar till sig nymodigheter och förändringar 
och anpassar sig utan någon djupare eftertanke. Att ”flyta med” i de ständiga 
förändringarna och i flödet av innovationer är vanligare än motståndsstrategin. 

Begreppen motstånd och anpassning kan på detta sätt användas för att beskriva 
olika förhållningssätt till de förändringsprocesser som Marshall Berman kallar 
uppifrånmodernisering. Det är dock problematiskt att enbart använda dessa 
begrepp som varandras motpoler i en etnologisk analys. Bilden av hur män-
niskor hanterar moderniseringen kan då bli alltför förenklad och svartvit för 
att kunna representera verkligheten. Ett vanligt förhållningssätt är ju att män-
niskor, oavsett graden av skepticism eller förhoppningar inför det nya, försöker 
ta kommandot över moderniteten, så som den gestaltas i deras tillvaro. De låter 
sig inte bara passivt drabbas av de ständiga förändringarna på gott eller ont. I 
stället försöker man skapa sina egna alternativa moderniseringsformer. 

Vi kan på olika sätt se hur människor har agerat som aktiva medskapare 
av moderniteten, hur de har drivit en underifrånmodernisering. Det kan ta sig 
uttryck i ett förhållningssätt som etnologen Kjell Hansen har definierat som 
motsträvighet och som innebär att de, i stället för att göra öppet motstånd, ”vill 
foga in nyheter i den redan befintliga vardagliga världen”. Det handlar om att 
skapa spelrum för de egna ambitionerna genom att begränsa moderniseringens 
inflytande över ens liv.109

När Sven-Eric Liedman beskriver den variabla moderniteten vill han visa 
hur den inrymmer både utvecklingsoptimism och civilisationskritik. Han pekar 
på de problem som uppstår när modernisering eller utveckling sammankopplas 
med framstegstanken och snävare tolkningar av det som kallas upplysningspro-
jektet. Utveckling, skriver Liedman, ”bör beteckna alla processer varom man 
kan uppställa en mer eller mindre konsistent teori”. Idén om framstegen är ur 

109 Hansen, Kjell, Välfärdens motsträviga utkant, Lund 1998, s. 19-24
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detta perspektiv en mycket speciell föreställning om utveckling. Den variabla 
moderniteten inrymmer alla våra tankar, förhållningssätt och strategier gente-
mot förändringar och modernisering i dess olika former. Här visar sig olikheter 
mellan olika grupper och individer men också den enskildes kluvenhet inför 
vad förändringar kan föra med sig. Jag vill i detta kapitel studera hur den vari-
abla moderniteten under 1930-talet tog sig uttryck i levd verklighet och vardag-
ligt handlande. 

Det är inte svårt att hitta exempel i mitt material som visar att människorna 
under 1930-talet funderade och diskuterade om vad allt det nya skulle innebära 
för dem. Författaren Ludvig Nordströms samtida analys av Norrlands moder-
nisering i följande formulering ur boken Stor-Norrland från 1928 kan därför 
betraktas som signifikativ för den kluvenhet inför det nya som kännetecknar 
den variabla moderniteten:

Det är ett nytt land, ett nytt knoppande Sverige, som där uppe håller på att stränga 
täckfjällen och träda fram. Motsättningen mellan detta nya och allt det gamla 
som murknar ner, det är det som fyller Norrlandsfolkets själ med tankar.110

De sinsemellan skiftande eller ibland divergerande förhållningssätt till föränd-
ringar och modernitet som visar sig mellan individer och grupper under 1930-
talet fick sociala och kulturella konsekvenser och skapade ibland starka mot-
sättningar. Skillnaderna mellan dem som bejakade modernitetens nya yttringar 
och andra som förhöll sig avvaktande och stundtals öppet kritiska kan beskrivas 
som sociala eller mentala gränser, eftersom de accentuerade olikheter och mar-
kerade ”vi och dom” på en rad områden där förändringar av olika slag gjorde 
sig påminda. Motsättningarna kunde uppstå för eller mot en viss modernitetsfö-
reteelse men också i förhållandet mellan olika alternativa modernitetsformer. 

I den kommande genomgången av de modernitetskomplex som jag har valt 
att studera i detta kapitel ställs ”acceptans och hänförelse” i kontrast mot ”kritik 
och motstånd” i min analys av den variabla moderniteten. Min avsikt är att 
belysa hela spännvidden av reaktioner och förhållningssätt hos individer och 
grupper i förhållande till moderniteten. Här inryms såväl tydliga reaktioner som 
mera ambivalenta och avvaktande förhållningssätt i förhållande till det nya.

Material och metod 
Användningen av mitt källmaterial 
Jag använder i undersökningen tidningen Norra Västerbotten som mitt främ-
sta och dominerande empiriska material. Den metod som jag har använt är 

110 Nordström, Ludvig, Stor-Norrland, Stockholm 1927, s. 132
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arbetskrävande. Samtliga tidningar från och med år 1930 och fram till 1938 
har genomsökts på mikrofilm, sida för sida. Ur tidningarna har jag kopierat och 
sorterat material utifrån ett tjugofemtal preliminärt utvalda modernitets- eller 
innovationsteman. Under arbetets gång har jag valt att omdefiniera och priori-
tera några av dessa teman för bearbetning i detta avhandlingskapitel. 

Det finns flera skäl till mitt val av tidningen Norra Västerbotten som källma-
terial. Ett viktigt skäl är den direkta och spontana samtidsbeskrivningen som 
en tidning ger. Många andra källor till 30-talet i Skellefteåområdet är av mera 
återblickande karaktär, vilket innebär att decenniet betraktas ur en senare tids-
periods perspektiv. Därmed kan det också vara svårt att få en korrekt bild av hur 
människor verkligen tänkte, kände och agerade vid den tiden. De minnesbilder 
som finns tillgängliga i arkiv, museer och lokalhistoriska publikationer säger 
ibland mer om hur vi ser på 1930-talet idag än hur de såg på sin samtid då.

Ett annat skäl till att använda tidningen är att den, utan några luckor, täcker 
hela undersökningsperioden med en utgivning flera gånger per vecka. Därmed 
har jag kunnat följa både de vardagligt triviala händelserna och debatterna och 
de mera dramatiska nyheterna dag för dag under en lång tid. Att jag har använt 
just Norra Västerbotten och inte t.ex. Skelleftebladet som källa beror på att den 
förra enligt min mening täcker in både stad och landsbygd på ett bättre sätt, 
både beträffande den redaktionella bevakningen och den mångfald av männis-
kor och åsikter som kommer till tals i tidningen.

Vid sidan av tidningsmaterialet har jag studerat och använt litteratur om Skel-
lefteåområdet, svensk 1900-talshistoria, ekonomisk historia, teknisk moderni-
sering samt etnologiska studier av mellankrigstiden. Vidare har officiell statis-
tik, biografier, egna intervjuer samt bandupptagningar och uppteckningar från 
folkminnesarkiv och museer använts för undersökningen. 

Tidningen Norra Västerbotten i samhällsomvandlingen
Tidningen startade 1910 och fick redan från början en radikal, frisinnad och 
nykterhetsvänlig inriktning som stod i kontrast till de befintliga högerredige-
rade och konservativa ortstidningarna. 1911 blev riksdagsledamoten Anton 
Wikström tidningens redaktör och från 1913 dess ansvarige utgivare. Vid hans 
bortgång 1935 övertogs ansvaret av sonen Karl Henrik Wikström. Norra Väs-
terbottens upplaga passerade 6000 exemplar år 1917. 1930 uppgick den till 8 
636 och 1936 var upplagan uppe i hela 12 400. Tidningen utkom till att börja 
med två gånger per vecka. Från 1919 tillkom ytterligare en utgivningsdag och 
från oktober 1936 har den getts ut alla dagar utom söndag, d.v.s. som sexda-
garstidning. 

Innehållsmässigt domineras Norra Västerbotten under 1930-talet av lokala 
och svenska nyheter. Men den internationella rapporteringen ökar under hela 
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decenniet. Dessutom förändras arbetssättet beträffande utländsk nyhetsbevak-
ning successivt. Fram till 1935 bär tidningen fortfarande spår av en hel del 
”notisjakt” i andra tidningar. Dessa notiser har ofta en viss kuriosaprägel när 
de rapporterar om märkliga händelser och fenomen i andra delar av världen. 
Längre fram blir utlandsrapporteringen grundligare och mera redaktionellt 
genomarbetad. I likhet med andra landsortstidningar fick Norra Västerbotten 
in aktuella nyheter via telegrambyråerna. Betydelsefullt var att Tidningarnas 
Telegrambyrå hade inlett sin verksamhet 1922.111

Tidningen saknar under 1930-talet politisk ledarartikel, vilket innebär att 
läsaren får söka efter den politiska tendensen i övrigt redaktionellt material. 
Norra Västerbotten hör till samma grupp av frisinnade dagstidningar som Väs-
terbottens-Kuriren i Umeå och Örnsköldsviks Allehanda. De frisinnade tid-
ningarna utgör den största gruppen av de dagstidningar som kom till under 
1900-talets två första decennier.112

Tidningar som etnologiskt källmaterial
Användningen av tidningsmaterial som etnologisk källa innebär att jag har 
ställts inför en rad metodologiska och tolkningsmässiga frågor och övervägan-
den. En central fråga är hur tidningar bör bedömas som material. Bör en tid-
ning ses som producerande eller reproducerande, som konstruktion eller som 
representation? Återspeglar tidningen verkligheten? Eller konstruerar tidningen 
verkligheten? Jag har valt att se tidningen som medskapare av verkligheten för 
att på så sätt kunna omfatta bägge synsätten. 

Innehållet i dagstidningar präglas av att produktionen av en tidning till stor 
del koncentreras kring nyhetsdygnet. Läsarna förväntar sig att få veta nyhe-
terna, de aktuella händelserna under det senaste dygnet, och det redaktionella 
arbetet på en tidning formas därefter. Dagstidningsjournalistiken bör därför för-
stås som en händelsediskurs när någon av dess produkter används som historisk 
eller etnologisk källa.113 Det innebär bl.a. att skeenden som är mera utdragna än 
ett dygn ibland tenderar att hamna utanför dagstidningsjournalistikens tidsfrag-
menterade verklighetsbild.114

Tidningarna och journalistiken har varit föremål för en genomgripande tek-
nologisk och redaktionell modernisering under 1900-talet. Under 1930-talet är 
det dessutom tydligt att media alltmer ”tar plats”, etableras och institutionalise-
ras i samhället på andra samhällsinstitutioners bekostnad.

111 Tidningarnas telegrambyrås hemsida: www.tt.se den 12 januari 2003
112 Gustafsson, Karl Erik & Rydén, Per, Ständigt dessa landsortstidningar, Göteborg 1998, s. 89
113 Ekecrantz, Jan, Olsson, Tom, Pollack, Ester & Sahlstrand, Anders, ”Journalistik som kommu-
nikation”. I: Carlsson, Ulla (red), Kommunikationens korsningar – Möten mellan olika traditio-
ner och perspektiv i medieforskningen, Göteborg 1994, s. 111
114 Ekecrantz, Jan & Olsson, Tom, Det redigerade samhället, Stockholm 1998, s. 42-43
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3.2 Bilismen och de nya kommunikationerna

Basal modernitet
Västerbotten fick sin första bil år 1900. Ett år senare ansöktes i Skellefteå 
socken om att få tillstånd för linjetrafik med bil.115 Under tidsperioden fram till 
efter första världskriget utvecklades bilismen långsamt och år 1919 fanns fort-
farande endast 133 personbilar inregistrerade i Västerbottens län. Men därefter 
tog utvecklingen fart och tre år senare hade antalet bilar vuxit till 583.116 Vid 
utgången av år 1933 fanns det 1791 personbilar, 673 lastbilar och 950 motorcyk-
lar i länet.117 Samtidigt avtog hästtrafiken. Sommaren 1934 presenterade Norra 
Västerbotten resultaten från den statliga trafikräkning som då hade genomförts. 
För Västerbottens län kunde följande trafiksammansättning (exklusive cyklar) 
uppvisas. 

De nya, och för samtiden förmodligen uppseendeväckande statistikuppgifterna 
återgavs i tidningen under denna rubrik118:

115 Lassila, Mauno, Vägarna inom Västerbottens län, Umeå 1972, s.139
116 Hellgren, Martha, Busstrafiken och dess initiativtagare – Samhälls- och trafikutveckling i Väs-
terbottens län 1900-1940, Umeå 1996, s. 74
117 Norra Västerbotten, 17 mars 1934
118 Norra Västerbotten, 10 juli 1934

Trafikens procentuella fördelning 1934 i Västerbottens län
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I tidningen återkommer ofta beskrivningar av hur denna omstrukturering och 
intensifiering av trafiken under 1930-talet upplevdes i bygderna kring Skellef-
teå. Signaturen ”Rex” berättar 1934 om förändringarna i Bergsbyn, som ligger 
mellan Skellefteå och Skelleftehamn:

Trafiken har ökats kolossalt mellan Skellefteå och Skelleftehamn på de senaste 
åren. Förutom buss- och tågtrafiken som nära nog fördubblats, har biltrafiken 
tilltagit ändå mer. Snart kan man inte sätta sin fot på landsvägen utan att man 
träffar på en eller flera bilar och andra motorfordon på en gång. Sällan ser man 
en körare. Hästen blir mer och mer undanträngd på landsvägarna, det syns att vi 
leva i bilarnas och bussarnas tidevarv. Det är väl Boliden och Rönnskär som har 
kommit trafiken att ökas så kolossalt.119

Referenten hänför trafikutvecklingen till ”Boliden och Rönnskär”, d.v.s. den 
nya gruvindustrin i Skellefteåregionen. Den 16 mars 1926 inleddes malmpro-
duktionen i Bolidengruvan och under år 1930 producerades den första koppar-
metallen i Rönnskärsverken. Under 1930-talet kom regionens näringsliv, och 
därmed också kommunikationerna, att präglas av gruvhanteringen i Boliden 
och etableringen av smältverket i Rönnskär.120

Skellefteåområdets första kollektiva persontransporter med motorfordon i 
linjetrafik skedde med personbilar, och dessa benämndes turbilar. Från 1920-
talet och framåt ersattes efter hand många av turbilarna med bussar. Under 1930-
talet fungerade turbilstrafiken parallellt med busstrafiken. Tidningen Norra 
Västerbotten Tidningen publicerar regelbundet turlistorna för kollektivtrafiken 
under rubriken ”När gå bussarna och bilarna?”.121 Åkaren Ernst Johansson satte 
i maj 1930 in en buss avsedd för 30 personer på linjen Skellefteå – Clemensnäs. 
Detta för att ”avhjälpa den trängsel som många gånger varit rådande i turbilarna 
på sträckan”.122 På sträckan Skellefteå – Skelleftehamn sattes de första bussarna 
in den 5 december 1931 då nedanstående nyhetsartikel var införd i tidningen:

119 Norra Västerbotten, 25 januari 1934
120 Gaunitz, Sven, Danell, Torbjörn & Lundström, Ulf, Industrialismens Skellefteå, Umeå 2002, 
s. 266, 283-284
121 Norra Västerbotten, 21april 1932
122 Norra Västerbotten, 3 maj 1930
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I artikeltexten beskrivs de nya bussarnas inträde i Skellefteås kollektivtrafik:

I går gingo turbilarna mellan Skellefteå och Skelleftehamn sina sista resor på 
sträckan. Bilarna avlöstes nämligen i morse av eleganta och rymliga G. M. C.-
bussar, rymmande 20 personer. Tidtabellen blir oförändrad, d.v.s. det blir en tur 
i timmen.123

Den första bussen som registrerades i Västerbottens län ägdes av fru Hildur 
Eriksson i Skellefteå. Bussen registrerades redan den 26 juni 1922. Ytterligare 
en buss registrerades vid samma tillfälle. Under påföljande år tillkom ytter-
ligare 14 bussar i länet. Antalet linjetrafikföretag i Västerbotten som år 1929 
uppgick till knappt 150 hade år 1936 ökat till omkring 200. Ekonomihistorikern 
Martha Hellgren påpekar i sin avhandling Busstrafiken och dess initiativtagare 
– Samhälls- och trafikutveckling i Västerbottens län 1900-1940 att linjetrafiken 
för personbefordran mätt i trafikerad väglängd ökade snabbare i Västerbottens 
län (plus 247 %) än i övriga landet (plus 169 %) under perioden 1925-1942.124

123 Norra Västerbotten, 5 december 1931
124 Hellgren, Martha, Busstrafiken och dess initiativtagare – Samhälls- och trafikutveckling i Väs-
terbottens län 1900-1940, Umeå 1996, s. 74 och s. 124-126
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Den 27/1 1934 kunde Norra Västerbotten berätta om Skellefteås starka ställ-
ning som busstrafikstad:

Skellefteå är storstad åtminstone i vad gäller omnibusstrafiken. Enligt en statistik 
utarbetad av utgivaren av ”Automobiler och omnibussar”, major Adlerstråle, är 
Skellefteå bland alla Sveriges städer den som har det största antalet omnibuss-
linjer som genomlöpa eller hava sin ändpunkt i staden, nämligen 52. Till och 
med Stockholm kommer efter med 51. Därnäst följer Umeå med 45, Örebro 39, 
Sundsvall 38 o.s.v. En stad som Gävle har endast 20 linjer.

Fram till år 1933 var fortfarande det gamla gästgiveri- och skjutsväsendet med 
rötter i 1600-talets gästgiveriförordningar i bruk. Det hade emellertid i Skel-
lefteåområdet omvandlats till ett entreprenadsystem redan under 1830-talet, där 
det under femårsperioden 1833-1837 omfattade åtta gästgiverier i Skellefteå 
socken. År 1870 tillämpades entreprenader vid 54 av 56 gästgiverier i länet. 
Den skjutsstadga som utfärdades 1878 innebar att entreprenadsummorna kom 
att täckas helt med medel från landsting och stat.125 

I januari 1932 rapporterade Norra Västerbotten att skjutsstadgan i länet för-
modligen skulle avskaffas med utgången av den då löpande entreprenadperio-
den:

Då vägarna år för år förbättras och systemet av vägar som hållas öppna för bil-
trafik ökas synes den naturliga följden bli att hela skjutsentreprenadväsendet kan 
avskaffas. Vad Västerbottens län beträffar anser länsstyrelsen det vid utgången av 
nu löpande entreprenadperiod icke finnas behov av inrättande av skjutsanstalt på 
mer än möjligen ett ställe, nämligen i Strimasund, på förbindelseleden i Norge, 
där framkomlig körväg saknas sommartid.126

Vägarna i Västerbottens län byggdes ut i snabb takt under första delen av 
1900-talet. Under en tjugoårsperiod från 1920 till 1940 utökades det allmänna 
vägnätet i länet från 300 mil till 750 mil. Utbyggnaden av vägnätet stimulerades 
av förbättrade statsanslag som i sin tur möjliggjordes av de fordonsskatter som 
börjat tas ut. En annan faktor som stimulerade vägbyggena var det stora behov 
av sysselsättning som lågkonjunkturen i början av 1900-talet skapat. Svaren 
på en förfrågan till länets kommuner 1934 om hur många arbetare som sys-
selsattes med vägarbeten inom respektive kommun visar att drygt 5000 man i 
Västerbotten arbetade som tillfälliga vägarbetare vid denna tid.127 År 1932 tog 

125 Lassila, Mauno, Vägarna inom Västerbottens län, Umeå 1972. s. 41, 137
126 Norra Västerbotten, 2 januari 1932
127 Olofsson, John, Byarnas förvandling 1930-1980. Skelleftebygdens historia, del 4, Skellefteå 
1984, s. 44
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landshövding Gustav Rosén initiativ till den speciella företeelse som brukar 
kallas ”enkronasvägar”. Staten anslog en krona per meter i dessa vägbyggen 
där många av 1930-talets arbetslösa kunde få sysselsättning. Statsbidraget mot-
svarade ungefär en fjärdedel av den dåtida byggkostnaden.128 

Fram till 1930-talet var vägarna fortfarande mer anpassade till hästskjutsar 
och djurhållning än till biltrafik. Bilförarna fick ofta stanna bilen för att öppna 
och stänga grindar, och det gällde inte bara på de mindre vägarna. Karl Henrik 
Wikström berättar i en intervju om hur han sommaren 1936 åkte med bil från 
Skellefteå till Uppsala tillsammans med sin hustru. På den resan, som gjordes 
längs nuvarande E 4 fick de stanna 36 gånger för att öppna och stänga grin-
dar.129

I samband med bilismens expansion i Sverige utvecklades ett helt nätverk 
av ekonomiska verksamheter. Vägbyggnadsföretag, bilförsäljare, åkerier, taxi-
företag, bensinstationer, bilverkstäder, bilskolor, motororganisationer och bil-
försäkringsföretag är några exempel på dessa verksamheter. Under 1930-talet 

128 Lassila, Mauno, Vägarna inom Västerbottens län, Umeå 1972, s. 194 ff.
129 Intervju med K.H. Wikström, Skellefteå den 26 november 1998, uppteckning hos författaren

Skånska cementgjuteriet utför gatuarbeten och asfaltering i korsningen Kanalgatan-
Skeppargatan 1937
Foto: Abel Tjernlund, Skellefteå museum
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ökade sysselsättningen inom de till bilismen anknutna branscherna snabbt. I 
Olof Söderbergs doktorsavhandling i statskunskap Motororganisationer i Sve-
rige (1966) beräknas att antalet anställda inom yrkesmässig trafik, vägunderhåll 
samt i reparationsverkstäder ökade från 86 500 personer år 1933 till 120 600 
personer år 1939, en ökning med drygt 39 procent. Till detta kan också läggas 
en kraftig sysselsättningsökning inom områdena bil- och bildelstillverkning, 
bil- och bensinhandel, vägbyggnad m.m. där 173 100 personer var sysselsatta 
vid 1930-talets slut.130 

Författarna till boken Industrialismens Skellefteå beskriver det framväxande 
motorbaserade transportsystemet med anknytande verksamheter under 1900-
talets första decennier som ett ”utvecklingsblock” inom vilket en mängd små-
företag växte fram i Skellefteåområdet.131 

Det är inte svårt att hitta lokala exempel i Skellefteåområdet på nya eller 
utökade företagsverksamheter med anknytning till bilismen. Under rubriken 
”Moderniserad bilverkstad” rapporterade Norra Västerbotten 1936 från Bur-
träsk:

Reparatören H. Björklund i Burträsk har under höstens lopp företagit en avsevärd 
utvidgning av sin reparationsverkstad. Den nya verkstaden har i dagarna kunnat 
tagas i bruk, och den torde kunna komma att fylla behovet i Burträskbygden 
många år framåt. I verkstaden kunna 5 bilar intagas på en gång och repareras 
samtidigt.132

Transportbranschen expanderade kraftigt i Skelleftebygden från 1930-talet och 
framåt och företagsräkningarna visar t.ex. att antalet åkeriföretag i området 
ökade från 117 år 1931 till 351 år 1951.133

Den ökande bil- och busstrafiken började också påverka kustsjöfarten med 
persontrafik i Västerbottens kustland. Den hade kulminerat under 1880-talet 
men fortsatte ända fram till slutet av 1940-talet trots en ökande konkurrens från 
både tåg, bilar och bussar. Kustångarnas möjligheter att hävda sig försämrades 
avsevärt när Ostkustbanan 1927 nådde Härnösand. 1934 annonserade Svea-
bolaget, som då ägde de flesta norrlandsångarna, om sin trafik med fartygen 
Njord, Ångermanland, Luleå och Egil.134 

130 Söderberg, Olof, Motororganisationer i Sverige, Stockholm 1966, s. 12
131 Gaunitz, Sven, Danell, Torbjörn & Lundström, Ulf, Industrialismens Skellefteå, Umeå 2002, 
s. 233
132 Norra Västerbotten, 15 december 1936
133 Danell, Torbjörn, Skelleftebygden som kulturgräns för företagande, Umeå 1998: s. 44
134 Norra Västerbotten, 23 augusti 1934



Kapitel 3

102

Variabel modernitet
Acceptans och hänförelse
Bilen har under hela 1900-talet symboliserat det moderna samhället och den 
moderna, rörliga människan. När bilismen nådde ut till de västerbottniska 
byarna upplevdes det ofta som en markering av att ett nytt och bättre samhälle 
hade kommit. En gång fick landshövding Rosén i U
meå ett brev av en man som för första gången hade fått se en bil rulla in i sin 
hemby. Brevet uttrycker en djup uppskattning: 

Ingen annan än den, som varit utan väg i hela sin tid kan göra sig en föreställning 
om den tacksamhetskänsla man erfar, då man blir hjälpt på detta sätt.135 

Under rubriken ”Brev från bygden” i tidningen Norra Västerbotten beskrivs av 
signaturen Don José hur utvecklingen av vägarna och bilismen kunde upplevas 
i en by inom Skellefteåområdet en bit in på 1930-talet:

Aldrig tillförne har utvecklingen löpt i ett så hastigt tempo som i nuvarande tid. 
Nästan varje vecka erfara vi av tidningarna sanningen i denna sats. På vitt skilda 
områden sker framryckningen, icke minst beträffande samfärdsmedlen där utveck-
lingen ju helt enkelt varit revolutionerande, vilket särskilt gjort sig märkbart på 
landsbygden. Nya vägar bygges i byar där förr endast eländiga byavägar slingrat 
sig fram, och hack i häl spinnes kommunikationsnätets maskor, turbilslinjerna. 
Ljusvattnet har förut endast haft förbindelse i denna form lördagar och söndagar 
med kyrkplatsen, men fr.o.m. den 1 nov. komma vi att åtnjuta daglig förbindelse 
genom linjen Skellefteå – Burträsk, vilken äges av bröderna Marklund, Medle. 
Linjen går fram efter den nyss öppnade vägen från Skråmträsk genom Bjurfors 
– Brönstjärn – Burliden – Järvtjärn, varför invånarna efter denna väg bli genast 
tillgodosedda. Genom denna nya linje kunna vi även komma till Skellefteå varje 
afton och från staden varje morgon. Slutligen ligger en ansökan inne om daglig 
turlinje Ljusvattnet – Skellefteå efter samma nya vägsträcka genom Brönstjärn. 
F.n. ha vi endast turbil 3 dagar i varje vecka. Det blir alltså idel ”bekvämlighets-
inrättningar”. Hoppoms bara att tiderna bli ljusare så att verkligen folk har råd att 
vräka sig i alla dessa framjagande ekipager.136

I detta brev från byn Ljusvattnet skildras, med hänförelse, hur tidigare prak-
tiskt taget väglösa byar på bara ett par år har fått både ny väg och dagliga bil-
förbindelser med både ”kyrkplatsen” Burträsk och Skellefteå stad. Att de nya 
förhållandena upplevs som lyx framgår av ordval som ”bekvämlighetsinrätt-

135 Holmström, Richard & Svensson, S. Artur, Västerbotten – ett bildverk, Malmö 1969, 
s.502
136 Norra Västerbotten, 17 november 1934
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ningar” när turbilslinjerna åsyftas. En vanlig resa med den nya kollektivtrafiken 
beskrivs som att ”vräka sig” i ”framjagande ekipager”.

Motororganisationerna utvecklades snabbt under 1930-talet. I Skellefteå-
området bildades ett antal lokalavdelningar av Motorförarnas Helnykterhets-
förbund (MHF). Bureå MHF startade sin verksamhet 1929 och i Skellefteå 
bildades en MHF-avdelning 1930. Organisationen MHF, som startade 1926, 
företrädde bilismen som ett modernt och framtidsinriktat projekt. ”Vi äro ett 
framtidens farande folk, med reslust och oro som bränna”, som det uttrycks i 
MHF:s förbundssång. I juni månad 1934 genomfördes i Skellefteå en ”fest- och 
propagandadag under förbundets färger” för MHF:s medlemmar. Norra Väster-
botten rapporterade om aktiviteterna:

Gästerna samlades på fm. i Brunnsgården, där de medförda matsäckarna lättades 
och kaffe dracks, innan signal för uppbrott skedde för den planerade rundfärden 
i stadens omgivningar. Ett 25-tal bilar med över ett hundratal deltagare bildade 
en imponerande kortege, vilken startade kl. 1 med Boliden som första etappmål. 
I teten för tåget gick en lastbil, varå förekom både allvarliga och skämtsamma 
propagandabilder varjämte samtliga deltagande bilar förde MHF:s färger i vimp-
lar på kylarknappen. Kortegen, som ur trafiksynpunkt gjorde utmärkt propaganda 
genom sitt hänsynsfulla färdsätt, väckte stor uppmärksamhet där den drog fram 
och gav ett tydligt vittnesbörd om att MHF:s betydelsefulla propaganda bland 
länets chaufförer vunnit anklang bland dem, till stor välsignelse för trafiksäker-
hetens höjande å gator och vägar.137

Organiserade bilkorteger förekom ofta i MHF:s verksamhet under 1930-talet. 
De fungerade som manifestationer för den organiserade bilismen och för de 
frågor som man ville driva i samhället. Men de kan också ses som ett slags 
parader eller festtåg där bilägarna kunde exponera sina moderna ägodelar. På 
1930-talet betraktades en bil fortfarande som något exklusivt och uppseende-
väckande och dess chaufför som en person i modernitetens frontlinje.

En annan organisation som utvecklades i Skellefteåområdet som en följd av 
bilismens utveckling var Skellefteå Motorsällskap. Det bildades den 24 april 
1922 och anslöts till KAK. Den kan tilläggas att organisation som bildades 
1922 inte var den första motorsportföreningen. Redan 1912 hade nämligen, 
enligt Skelleftebladet, en föregångare till föreningen startats.138 Den tidiga 
organiserade motorsporten i Sverige var en överklassföreteelse som domine-
rades av inflytelserika personer, så också i Skellefteå. Motorsällskapets förste 
ordförande var grosshandlaren Teodor Edin. Han efterträddes 1930 av doktor 

137 Norra Västerbotten, 12 juni 1934
138 Skelleftebladet, 13 juni 1912
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B. Kårsell.139 Under 1930-talet breddades och populariserades motorsporten 
högst avsevärt i takt med att allt fler fick råd att köpa bil, även hos den yngre 
generationen. De skickligaste och snabbaste tävlingsförarna kunde bli lokala 
mediahjältar i nivå med de bästa skidåkarna.

På 1930-talet arrangerade Skellefteå motorsällskap isbanetävlingar under 
vintrarna och landsvägslopp sommartid. Dessa tävlingar kan beläggas åtmins-
tone från år 1925.140 Motortävlingarna samlade under 1930-talet tusentals åskå-
dare och fick stort utrymme i tidningarna. En isbanetävling på Skellefteälven 
i mars 1932 blev särskilt lyckad, enligt ett referat i Norra Västerbotten där det 
sägs att ”en idealisk väderlek medverkade till att alla föregående publikrekord i 
Skellefteå ställdes i skuggan och folkmassorna kantade älvsstränderna på båda 
sidorna, från Strömsör upp till landskyrkan.”141

139 Norra Västerbotten, 15 mars 1932
140 Skellefteå Motorsällskaps hemsida med hänvisning till bl.a. föreningens protokoll (www.skel-
leftea-ms.se/) den 20 mars 2004 
141 Norra Västerbotten, 15 mars 1932

Motortävling på älven i Skellefteå den 1� mars 193�
okänd fotograf, Skellefteå museum
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Kritik och motstånd
Motortrafiken kunde också mötas av motstånd och det visade sig när förslaget 
om busstrafik mellan Umeå och Skellefteå blev aktuell och skulle behandlas 
av kommunalstämman i Skellefteå. Fängelseföreståndaren C. H. E. Bäckström 
väckte 1901 förslag om att stämman skulle uttala sig för önskvärdheten i att 
omnibusstrafik kunde inrättas mellan de båda städerna. I ett frågelistsvar på 
Nordiska museet redogör ortsmeddelaren John Landström för ärendets behand-
ling:

Denna motion väckte ett väldigt ogillande bland bönderna i de berörda sock-
narna och kommunalstämman blev ett massuppbåd där lokalen vid stämmans 
öppnande var till trängsel fylld. Första frågan gällde motionen om busstrafiken 
och när ordföranden frågade om ärendet skulle till behandling upptagas, blev 
svaret från de närvarande ett gallskrik: NEJ! Motionären var döv och använde lur 
att höra. Han fattade ej av väsendet vad svaret blev och frågade ”va sa´ dom”? 
De önska ej ärendets behandling, de avslå framställningen. Han svarade med att 
skrika ut: ”Det gör detsamma vad ni beslutar, busstrafiken kommer trots allt.” 
Och detta besannades rätt snart.142

I början av 1930-talet hade busstrafiken, ”trots allt”, fått sitt genombrott i Skel-
leftebygden. 

Den alltmer utbredda motortrafiken innebar ett hot mot transporter med häst. 
200 småbrukare från Arvidsjaur och Jörns socknar ställde sig 1933 bakom en 
protest mot skogskörslor med bil. Protesten överlämnades till regionens riks-
dagsmän och publicerades i Norra Västerbotten den 14 februari 1933. Bakgrun-
den var att det i en radiodiskussion den 27 januari hade föreslagits att man som 
arbetsmarknadsåtgärd, s.k. reservarbeten, skulle bygga särskilda skogsvägar 
för timmertransporter med lastbil. 

142 Landström, John, Svar på frågelista nr. 125 ”Kommunikationernas införande i bygden”, Nord-
iska museet. Bagarmästaren John Landström var född 1876 och uppvuxen i Inre Ursviken men 
flyttade sedan in till Skellefteå stad. Sitt yrke hade han studerat i Sydsverige, Danmark och Tysk-
land under åren 1910-13. Landström fungerade som ortsmeddelare för Nordiska museets räkning 
och har skrivit flera böcker som behandlar folkkultur och företagshistoria. Han var också mycket 
aktiv inom politik och föreningsliv i Skellefteå, bland annat som en av de drivande organisa-
törerna och föreläsarna inom nykterhetsrörelsen IOGT som han tillhörde sedan 1890. Vidare 
kan nämnas att John Landström var initiativtagare till Skellefteå stads yrkes- och verkstadssko-
lor samt sekreterare i Skellefteå fabriks- och hantverksförening. Källa: Hansson, Sigfrid (red), 
Svenska Folkrörelser 1, Stockholm 1936, s. 655
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Klipp ur Norra Västerbotten den 14 februari 1933

I skrivelsen redogörs för problemet som småbrukarna uppfattade det:

Som bekant är, kan ett småbruk i dessa trakter i de allra flesta fall icke föda 
sin brukare utan biförtjänst. Skogsbygdens småbrukare äro av omständighe-
terna nära nog tvingade att hava dragare, och utnyttjandet av dragaren under 
den långa vintern då jordbruksarbete ej kan utföras har alltid skett därigenom att 
ägaren åtagit sig förekommande timmertransporter. Ett norrländskt småbruk med 
tillgång på timmerkörslor föder därför ofta sin man. Då den föreslagna bygg-
nadsåtgärden kommer att i mycket stor utsträckning göra hästen överflödig vid 
timmertransporterna, så har därmed gjorts ett intrång i småbrukarnas gamla och 
enda naturliga arbetsfält, vilket ovillkorligen måste ha till följd ett ytterligare för-
svårande av levnadsvillkoren för skogsbygdens småbrukarhem med åtföljande 
fattigdom och försakelse. Den hägrande vinsten kommer att hamna hos utländska 
olje- och gummifirmor och arbetslösheten blir än värre i skogsbygderna.143

För de protesterande småbrukarna stod det klart att bilismen nu höll på att kon-
kurrera ut deras hästkörslor. Den moderna yrkestrafiken med bil höll på att ta 
ifrån dem viktiga delar av försörjningen. Lägg märke till att skrivelsen talar 
om ”småbrukarnas gamla arbetsfält” som om det gällde en traditionell näring 
som idkats i många generationer. I själva verket var de storskaliga timmer-
transporterna en förvärvsverksamhet med en ganska kort historia. Skogarna i 
Västerbottens och Norrbottens län förblev ju länge mycket sparsamt exploate-
rade. Ekonomihistorikern Jörgen Björklund påpekar i en forskningsrapport att 
skogsutnyttjandefronten nådde Västerbottens län först på 1850- och 1860-talen. 
Skog började avverkas längs Ume- och Skellefteälvens dalgångar och transpor-
terades ned till sågverken i flodmynningarna och vid Västerbottenskusten. Inte 

143 Norra Västerbotten, 14 februari 1933
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förrän i början av 1870-talet utvecklades en första högkonjunktur för sågverks-
industrin.144 

Motsättningarna mellan hästkörarna och lastbilsåkarna under mellankrigs-
tiden framträder också i uppteckningsmaterial och bandupptagningar hos Dia-
lekt- ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM). Informanten Arvid 
Lindblom (f. 1905) från Kvavisträsk berättar i en intervju att han började köra 
lastbil 1928 åt sin farbror Elof som hade åkeri i Norsjö. Till att börja med utför-
des ingen timmerkörning med lastbil, men det blev aktuellt efter några år. Då 
blev lastbilsförarna ovänligt bemötta av hästkörarna, som t.ex. kunde ignorera 
lastbilar som ville köra förbi på de smala, hästplogade vintervägarna. I stället 
för att hålla in till vägkanten och låta lastbilen passera fortsatte de att köra mitt 
på vägen, och om det var 10-15 hästlass på rad som gjorde likadant fick lastbils-
chauffören finna sig i att köra i ”hästfart”:

Den höll ju int´ borta vägen, hästkuska, första lassa n´ Elof å dem skulle fera 
snall´. Fehunn! Lastbil´n hinne tri vänn´ nea Bastuträsk oppa daan, å hästkusken 
ve tusen kilo höll ju på i två daga. Se hä va´ en farli´ konkurrent, å därför höll 
dem int´ borta vägen.145

Skötseln av vägarna var en ofta återkommande stridsfråga. Tidigare hade, ända 
sedan 1734 års lag, s.k. naturaväghållning tillämpats. Det innebar att de som 
ägde hemman ansvarade för underhållet av ett vägskifte längs den eller de vägar 
som genomkorsade hemmanet. Väglotten stod i proportion till hemmanets tax-
eringsvärde.146 År 1921 förändrades lagstiftningen så att vägstyrelserna i väg-
distrikten fick tillåtelse att överta vägunderhållet från naturaväghållarna med 
hjälp av vägkassan. Den automobilskatt som infördes 1922 tillfördes dessutom 
vägväsendet. Följden blev att 362 av 374 vägdistrikt i Sverige hade tagit över 
från naturaväghållarna innan 1930-talets ingång.147 Den nya ordningen innebar 
bl.a. att plogning och grusning av vägar i allt högre utsträckning kom att ske 
med lastbilar.

144 Björklund, Jörgen, Den nordeuropeiska timmergränsen i Sverige och Ryssland, Umeå 1998, 
s. 38-39
145 Band KA 119, DAUM, Norsjö, Kvavisträsk
146 ”Alle, som å landet hemman äga eller bruka, skola vägar rödja, och broar brygga; och vare ej 
eller Konungens gårdar och ladugårdar therföre frie. Hvar skal sitt skifte få, efter then del han i 
by äger, och som thet för allom lägligast faller; och ligge ther Konungens Befalningshafvandes 
vård å, at then ene ej mera betungas, än then andre. Städerne röjde och hålle väg och broar, så 
långt stadens ägor räcka.” Ur Sveriges Rikes Lag, Gillad och antagen på Riksdagen åhr 1734, 
Bygninga Balk XXV. Cap. 8 §, 1780 års utgåva, i faksimilupplaga, Stockholm 1981
147 Blomkvist, Pär, ”Den ’goda vägen’ in i bilsamhället”. I: Bursell, Barbro & Rosengren, Anette, 
Drömmen om bilen, Stockholm 1997, s. 76
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Klipp ur Norra Västerbotten den 5 november 1937

I Skellefteå utvecklades år 1937 en konflikt mellan Riksförbundet Landsbyg-
dens Folk – RLF och Skellefteortens vägdistrikt gällande transporter i sam-
band med vägarbeten. RLF företrädde hästägarnas intressen och gick till hårt 
angrepp mot vägdistriktets prioritering av lastbilar vid upphandlingarna av 
transporter och tillämpningen av det avtal som tecknats mellan RLF och vägdi-
striktets styrelse. I Norra Västerbotten debatterades frågan med inlägg av bl.a. 
vägdistriktets ordförande Ewald Lindmark och RLF:s talesman B. Wikström.148 
Byn Lunds lokalavdelning av RLF skrev i ett debattinlägg i tidningen:

Det vill synas som om de ledande männen inom Skellefteå vägstyrelse systema-
tiskt inriktat sig på att utestänga hästägarna från allt vägarbete.149

Ewald Lindmark, som deklarerade att han för egen del varit motståndare till 
ingåendet av kollektivavtal med RLF gällande vägarbeten, menade dock att 
inget avtalsbrott hade skett. När han i Norra Västerbotten bemöter kritiken från 
RLF redogörs också för det kollektivavtal som tecknats med Lastbilägareför-
eningen:

För att underlätta för arbetsledningen att fastställa enkelt, och lättfattligt de priser 
som skola erbjudas hästägarna för utförandet av kommande transporter mottog 
vägstyrelsen välvilligt förslaget om ingående av kollektivavtal med lastbiläga-
reföreningen. Före avtalets upprättande med lastbilägareföreningen förelåg risk 
för ett alltför subjektivt bedömande av arbetsbefälet vid prissättandet. Nu efter 
avtalets ingående går det mera regelrätt att tillämpa allmänna vägavtalets bestäm-
melser att tillåta utföra körningar med hästfordon, detta dock under förutsättning 
att kostnaden för på dylikt sätt utförd körning icke kommer att överstiga kostna-
den för körning med lastbil.150

148 Norra Västerbotten, debattinlägg bl.a. den 30 oktober, 5 november och 30 november 1937
149 Norra Västerbotten, 30 november 1937
150 Norra Västerbotten, 5 november 1937
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Debatten visar hur det nya transportmedlet lastbil mötte motstånd från bön-
derna i Skellefteåområdet. Med hjälp av organisationen RLF kunde de driva 
sina intressen i denna och i andra frågor. Initiativet till organisationen RLF togs 
ju för övrigt av bönder i Västerbotten och bildades i Umeå i februari 1928. Ett 
år senare följde övriga landet efter och en riksorganisation bildades med Viktor 
Johansson från Umeå som förste ordförande.151 Men också lastbilsägarna bör-
jade organisera sig och de kunde framgångsrikt ta över mer och mer av de trans-
porter som skedde i samband med vägarbetena. Det skedde i en kamp mellan 
häst och motorfordon, mellan tradition och modernitet. 

Torbjörn Danell har i sina studier av företagande i Skellefteåområdet visat 
att de nya branscherna, däribland åkerierna, från 1930-talet och framåt växte 
fram inom hela området. Som tidigare nämnts expanderade åkeribranschen 
snabbt under denna period, och de nya transportföretagen etablerades inte bara 
i Skellefteå och de större samhällena utan också i byarna.152 Motsättningarna i 
samband med lastbilsåkeriernas genombrott kan därför inte ses enbart som en 
kamp mellan stad och landsbygd. För många bondesöner innebar ju lastbilarnas 
genombrott också möjligheter till en utkomst som chaufför eller egen företa-
gare i åkeribranschen. I Skellefteåområdet omvandlades också under 1930-talet 
en lång rad häståkerier till lastbilsåkerier. Som ett exempel kan nämnas Brö-
derna Almkvists Åkeri i Sörböle, där tre bröder tog över faders häståkeri som 
moderniserades och motoriserades.153

Även hos de grupper som var övervägande positiva till bilismen fanns kri-
tiska synpunkter på de negativa konsekvenserna av motortrafikens ökning. Den 
tidigare omnämnda MHF-rörelsen reagerade mot de ökade trafikolyckorna och 
att alltfler människor blev skadade eller dödade i trafikolyckor. Antalet dödso-
lyckor på vägarna ökade från cirka 100 i slutet av 1910-talet till närmare 600 
tjugo år senare. Särskilt gick MHF till angrepp mot rattfylleri och uppenbar 
vårdslöshet i trafiken. 

Under våren 1934 arrangerade MHF i samverkan med IOGT en föreläs-
ningskampanj i Västerbotten. Direktör P. Sturén från Stockholm hade inbjudits 
som föreläsare. Under rubriken ”Förbättrad trafikkultur – ett samhällsintresse 
av utomordentlig betydelse” rapporterade Norra Västerbotten om besöket. Av 
reportaget framgår vad som var huvudpunkterna i Sturéns föredrag. Det hand-
lade om förbättringar av den yttre trafikmiljön i form av rensade sidoområden, 
doserade kurvor och lämplig skyltning. Men han berörde också problem gäl-

151 Sandström, Allan, Glimtar från Västerbotten, Stockholm 1978, s. 74-75
152 Danell, Torbjörn, Skellefteåbygden som gräns för företagande, Umeå 1998, s. 44-45
153 Vuxenskolan, Staden som hembygd, Skellefteå 1994, s. 49
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lande trafikanternas beteenden, och då framförallt attityderna till alkohol och 
trafik. Slutligen betonade han samhällets ansvar för en ökad trafiksäkerhet:

Skapandet av personlig ansvarskänsla och allmän trafikkultur måste betraktas 
som ett samhällsintresse av så utomordentlig betydelse, att anslag av allmänna 
medel för detta ändamål bör lämnas även i tider sådana som nu.154

Det var inte bara hästtrafiken som upplevde bil- och lastbilstrafiken som ett hot. 
Också Statens Järnvägar besvärades av konkurrensen från den nya vägtrafiken. 
I Norra Västerbotten kommenterades denna utveckling i december 1933 under 
rubriken ”SJ och bilkonkurrensen”:

Biltrafikens utveckling har gått hastigt framåt. I dag, som är, har den redan tagit 
loven av järnvägarna på många håll, och att nu återföra trafiken till dessa, är 
nog en omöjlighet. Men en smula framsynthet – som tyvärr sällan finnes inom 
statsverken – hade det varit lätt att stämma i bäcken, innan – som nu – ån helt 
svämmat över.155

1932 års statliga trafikutredning presenterade 1935 ett förslag till ”Förordning 
om allmän automobiltrafik”. Utredarna tänkte sig en uppdelning i när- och fjärr-
trafik och fjärrtrafiken skulle i första hand styras över till järnväg. Lastbilarna 
skulle nyttjas för närtrafik och för de nödvändiga anslutningstransporterna till 
och från järnvägen. Förslaget skapade upprörda känslor bland lastbilsåkarna i 
Skellefteåområdet eftersom det skulle innebära en tvångsreglering av lastbils-
trafiken med syfte att skydda järnvägstransporterna. Skellefteortens lastbilsä-
gareförening menade att ett antagande av utredningsförslaget ”skulle innebära 
lastbilstrafikens undergång”. En av lastbilsåkarna intervjuades av Norra Väster-
botten om konsekvensen av lagförslaget:

– Hur kommer den föreslagna lagen att verka?
– Ja, folk använder nog bilar även i fortsättningen, när detta transportsätt är lämp-
ligare än järnväg, fast befraktarna nu måste skaffa sig egna bilar. På de kortare 
sträckorna 3-5 mil kan ifrågasättas, om bilarna ha något existensberättigande. 
Vi kunna lika gärna återgå till hästarna. Dryga fordons- och driftsmedelsskatter 
försvinna och den gamla idyllen återvänder.156

Här är det regeringen som framställs som icke-modern och bakåtsträvande med 
sitt lagförslag. En återgång till hästarna var det scenario som åkarna i Skellefteå 
kunde se i lagförslaget.

154 Norra Västerbotten, 12 april 1934
155 Norra Västerbotten, 28 december 1933
156 Norra Västerbotten, 25 maj 1935
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Den statliga trafikutredningen från 1932 framkallade ilskna reaktioner på 
många håll i landet, inte bara i Skellefteå. 1935 framfördes till och med försla-
get på bildandet av ett nytt politiskt parti, ”Motorfolket”, som en utväg för att 
få gehör hos statsmakterna.157

Sammanfattning
Bilismens utveckling i Skellefteåområdet under 1930-talet ledde till stora för-
ändringar inom kommunikationsområdet. Både individuella och kollektiva per-
sontransporter motoriserades i snabb takt under decenniet, likaså transporter av 
gods, råvaror och färdiga produkter. Omställningen till de nya transportmedlen 
innebar både hot och möjligheter. För de som tidigare fått hela, eller åtminstone 
stora delar av, sin försörjning genom hästtransporter av olika slag var motor-
trafiken ett tydligt hot eftersom den successivt kom att ta över transporterna. I 
denna situation framträder, som framgår av ovanstående, två vanliga strategier 
för hästkörarna. Den ena strategin gick ut på att som individ eller som grupp 
göra motstånd mot den motordrivna vägtrafiken. RLF:s agerande till förmån för 
hästtransporter vid vägarbeten är ett tydligt exempel.

Den andra strategin innebar att försöka se de möjligheter som motortrafiken 
som innovation kunde innebära och att vända dess genombrott till sin egen 
fördel. I stället för att bli ett offer för omständigheterna och för modernise-
ringen valde en del hästkörare att ställa om till transporter med bil, buss eller 
lastbil. På så sätt kunde de återerövra initiativet över sin egen situation och själv 
forma moderniteten efter de möjligheter som stod till buds. 

1930-talet innebar genombrottet för personbilar, bussar och lastbilar i Skel-
lefteåområdet. Att en liten stad i en perifer del av landet 1934 kunde ståta med 
att ha flest busslinjer i Sverige förtjänar att upprepas. Det ger också anledning 
till reflektion. Behöver den gängse bilden av övre Norrland som sent moderni-
serad och svårmottaglig för innovationer omprövas? 

Bilismen förändrade de ekonomiska villkoren för transportekonomin och 
förde dessutom med sig nya företag. Motorfordonen var snabbare och kunde 
förflytta fler människor och mer gods till en lägre kostnad än vad hästtranspor-
terna kunde klara. Enkla ekonomiska och teknologiska principer drev på bilis-
mens basala modernitet i företag, samhälle och privata hushåll. Utvecklingen 
av nya industriföretag med stora transportbehov i Skellefteåområdet under 
1930-talet bidrog till att ytterligare förstärka dessa mekanismer. Bilismen hade 
i ekonomisk mening blivit en självgående, samhällsförändrande kraft som inte 
kunde hejdas.

157 Norra Västerbotten, 4 juli 1935



Kapitel 3

112

Den modernitet som visar sig i människors möte med bilismen är mera ambi-
valent och variabel. Kluvenheten visar sig hos enskilda individer, men tar sig 
också uttryck i de kollektiva livsformerna. Många såg i första hand fördelar med 
bilen, både praktiskt och känslomässigt. Bilen skapade en känsla av frihet och 
att vara en del av det moderna samhälle som det talades så mycket om i 1930-
talets Sverige. För de som välkomnade bilismen kunde medlemskap i någon 
av motororganisationerna ligga nära till hands. Dessa organisationer anpassade 
sina verksamhetsformer till den lokala, socialt accepterade föreningskulturen.

Motståndet mot bilismen, eller i alla fall mot en del av dess yttringar kunde 
dock växa sig starkt. Och som jag har visat i några exempel skedde det i väl-
organiserade former. Det motstånd mot bilen som visade sig under 1930-talet 
framkallades av andra bevekelsegrunder än motståndet i början av samma 
sekel. Då hade motståndet ofta handlat om vidskepliga föreställningar om bilen 
som något skrämmande eller ont. På 1930-talet var det främst de privatekono-
miska, strukturella och kulturella konsekvenserna av den etablerade bilismen 
som skapade oro och motstånd. 

Oftast beskrivs 1950-talet som genombrottsdecenniet för bilismen och det 
är säkert korrekt ur socioekonomisk synpunkt om vi ser till hushållens ökade 
möjlighet att skaffa egen bil och till den faktiska försäljningsstatistiken. Utifrån 
min lokala studie vill jag dock hävda att det var under 1930-talet det avgörande 
genombrottet skedde. Redan då fanns alla förutsättningar för bilens plats och 
utveckling i samhället. Andra världskriget ledde till att bilismens expansion 
hölls tillbaka i nästan 10 år innan den på nytt tog fart.

Ambivalens och kritik i förhållande till bilismen beskrivs ofta som en relativt 
sen företeelse som började med miljörörelsen och 1970-talets oljekris. Det är 
dock enligt min mening en alltför förenklad beskrivning. Kritik mot bilismen 
har funnits hela tiden, ibland mera och ibland mindre starkt accentuerad och 
organiserad. Den har också förnyat sina former och argument som en del av den 
moderna civilisationskritiken.

3.3 Telefonen som modernitetsföreteelse

Basal modernitet
Västerbottens län fick sin första telefonledning i början av 1880-talet, då en för-
bindelse upprättades mellan sågverkskontoret och brädgården. Några år senare 
fanns ett lokalt telefonnät i Umeåområdet som sammanband Baggböle, Umeå, 
Tavle och Holmsund. Från Skellefteå fanns telefonledningar till Burträsk, 
Bureå, Kåge, Ersmark, Byske samt till ett antal sågverk och lastageplatser vid 
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Skellefteälvens nedre del. Från år 1902 fanns en rikstelefonledning genom hela 
länet och upp till Luleå.158 

År 1887 fick Skellefteå stad sin första telefonstation. Utvecklingen gick 
snabbt och år 1895 fanns i staden 7,44 telefonapparater per 100 invånare. Med 
den siffran var Skellefteå då Sveriges telefontätaste stad. Det var främst han-
delsmän, läkare, barnmorskor och högre ämbetsmän som tidigt skaffade sig 
telefon. I byarna kom telefonen senare, men under 1920- och 1930-talen spreds 
telefonen snabbt till Skellefteåområdets byar. 159 År 1929 fanns det, enligt tele-
grafverkets årsberättelse, 2 207 telefonapparater inom Skellefteå redovisnings-
distrikt. Det motsvarade 34,7 telefonapparater per 1 000 invånare. Årsberät-
telsen visar också att det i hela Sverige fanns drygt 83 telefonapparater per 1 
000 invånare vid samma tidpunkt.160 Fem år senare hade antalet telefoner inom 
Skellefteå redovisningsdistrikt ökat till 3 233, motsvarande 40,3 per 1 000 invå-
nare.161

Den pågående utbyggnaden av telefonnätet till allt fler platser i Västerbot-
ten under 1930-talet visar sig bl.a. i de anbud på telefonstolpar som av Tele-
grafverket infordras genom stora annonser i tidningen Norra Västerbotten. I 
anbudsförfrågningarna anges leveransort, antal samt längd på stolparna, från 8 
till 15 meter.162

Det blev ofta en målsättning att få minst en telefon till varje by. Byamän-
nen fick sätta upp stolpar och ibland garantera en viss telefontrafik per telefon. 
Resten skötte Televerket om. När en by hade fått sin första telefon blev nästa 
steg att den telefonen fick en genomgångskoppling till någon eller några gran-
nar. Om det hördes en ringsignal svarade abonnenten. Vid två signaler svarade 
den förste grannen, vid tre signaler den tredje o.s.v. 1936 fattades det viktiga 
beslutet om s.k. ”frikretsar”. Det innebar att om fem personer i en by tecknade 
sig för telefon och någon av dem tog på sig skötseln av telefonväxeln, så bjöd 
Televerket på fria stolpledningar på en sträcka av högst två kilometer. Beslutet 
verkade pådrivande för spridningen av telefoner.163

158 Sundin, Bo (red), Västerbotten genom tiderna, Umeå 1994, s. 339
159 Olofsson, John, Byarnas förvandling 1930-1980. Skelleftebygdens historia, del 4, Skellefteå 
1984, s. 146
160 Norra Västerbotten, 10 juli 1930
161 Norra Västerbotten, 7 juli 1934
162 Norra Västerbotten, 10 oktober 1933 m.fl.
163 Olofsson, John, Sex kommuner under ett halvsekel. Skelleftebygdens historia del 7, Skellefteå 
1990, s. 43-44
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Tabell 1.
Utveckling av antalet telefonapparater inom Skellefteå redovisningsområde. Tabell 
från Skellefteå stads historia 1945.164 

Variabel modernitet
Acceptans och hänförelse 
När en by fick sin första telefonväxel beskrivs det som ett viktigt utvecklings-
steg för byn. Det var en stor dag när televerkets arbetare kom för att göra instal-
lationerna. Arbetarna brukade inkvartera sig i hemmen där de kunde få kost och 
logi mot viss ersättning medan arbetet pågick. I ett ”brev från bygden” i Norra 
Västerbotten 1936 berättas om den första telefonväxeln i Lillkågeträsk:

Vi ha nu tagit ett steg fram i utveckling i och med att vi fått telefonväxel hit i byn 
samt en hel del nya telefonabonnenter. Det har varit ”telefonare” häromkring hela 
hösten. Nu före jul fick emellertid de flesta av dem resa hem. Här har dom inte 
lämnat några pannkaksräkningar efter sig, kanske dom inte ätit några? Pannkakor 
nämligen.165

164 Fahlgren, Karl, Skellefteå stads historia, Uppsala 1945, s. 412
165 Norra Västerbotten, 31 december 1936
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De framtidsmöjligheter som på 1930-talet utmålades som en följd av telefonen 
kan jämföras med 1990-talets förväntningar på Internet. Utformningen av en 
telefonannons i Norra Västerbotten 1934 påminner starkt om den retorik som 
IT-kommunikationens entreprenörer har använt 60 år senare: 

Klipp ur Norra Västerbotten den �0 september 1934.

”Och så har telefonen bidragit till Norrlands uppsving.” Här lyfts telefonen 
fram som en särskild möjlighet just för Norrland. I annonstexten får läsaren en 
närmare förklaring till påståendet:

I Norrland – ”de stora avståndens land” – blir ju också telefonen, som ”förkortar 
– förintar avstånden”, särskilt värdefull, och därför har den också i våra dagar fått 
en utbredning, som man förr knappt vågat tänka sig. Nya abonnenter tillkomma 
dagligen, nya stationer och nya ledningar anläggas för varje år, och särskilt under 
senare år har abonnenttalet för Norrland visat en kraftig ökning. Det blir allt 
vanligare med telefon, vilket till en del naturligtvis beror på de låga avgifterna. 
Telefonen kostar ni i regel inte mer än 20 öre om dagen – och den ringa kostnaden 
är den säkert mer än väl värd.

Det är genom sin förmåga att förkorta och förinta avstånd som telefonen påstås 
vara av speciell betydelse för utvecklingen i norr.166 

Det annonserades en hel del för telefonanskaffning i tidningen Norra Väster-
botten under 1930-talet. Annonsspråket visar att en telefon och en telefonled-
ning fortfarande var en exklusiv tillgång. I följande annons, införd i tidningen 
1932, uppmanas läsaren att skaffa sig telefon för att därmed komma med i årets 
rikstelefonkatalog:167

166 Norra Västerbotten, 20 september 1934
167 Norra Västerbotten, 9 januari 1932
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Klipp ur Norra Västerbotten den 9 januari 193�.

Att komma med i Rikstelefonkatalogen framställs som ett prestigefullt och 
eftersträvansvärt mål. Fram till år 1902 trycktes bara en katalog för hela landet 
och ända fram till 1934 fanns endast sex katalogdelar. Skellefteå ingick i Sunds-
vallskatalogen.168 Ännu i mitten av 1930-talet var indragning av telefon något 
som kunde uppmärksammas genom en notis i tidningen, exempelvis:

”Telefon i Bureå har indragits, hos chaufför Karl V. Hedman under nr 110.”169

Med tiden förändras budskapet i annonserna. I stället för att trycka på exklusi-
viteten och statusen som telefonen kunde skänka sin ägare framhåller annonsö-
rerna i större utsträckning nyttan. Telefonen marknadsförs i annonserna alltmer 
som ett praktiskt, nödvändigt och billigt hjälpmedel för både företag och pri-
vatpersoner. I följande annons riktas en uppmaning till läsarna: ”Skaffa Er egen 
telefon. Då slipper Ni ifrån en hel del besvär med budskickning, och alla de, 
som vilja tala med Er, kunna genast träffa Er på telefon hemma.”170

168 Eriksson, Bengt, Från röksignal till fiberkabel, Göteborg 1992, s. 80-81
169 Norra Västerbotten, 31 maj 1934
170 Norra Västerbotten, 27 november 1934
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Klipp ur Norra Västerbotten den �7 november 1934

När nyttoaspekterna börjar framhålls i annonserna beskrivs också husmödrarna 
som användare. I en annons från år 1935 med rubriken ”Varför behöver husmo-
dern telefon” står följande att läsa:

Den, som sköter ett hem, har sannerligen fullt upp att göra hela dagen. Därför ha 
också husmödrarna allt mer och mer tagit telefonen till hjälp – de behöva den, ty 
telefonen spar tid. Gör själv som man gjort i så många andra hem – låt telefonen 
underlätta arbetet. Tala med telegrafkommissarien om abonnemang.171

En aspekt på kvinnors telefonerande som inte berörs i annonsen är den rent 
sociala. Under 1930-talet var fortfarande många kvinnor hemarbetande. Sköt-
seln av barn och hushåll begränsade möjligheterna att komma ut och träffa 
väninnor eller släktingar. Nu öppnades möjligheter att umgås per telefon på en 
ledig stund. 

Telefonen användes i rent förströelsesyfte och som umgängesform redan vid 
denna tid. Det saknades inte heller exempel på kreativa användningssätt för 
det nya kommunikationsmedlet. Jag har själv på 1970-talet hört åtminstone 
två äldre spelmän berätta om hur de brukade lära sig låtar per telefon av andra 

171 Norra Västerbotten, 9 maj 1935
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musikanter i länet! Ett annat tidigt exempel på ”on-linespel” berättas från byn 
Västanträsk, där den populära växeltelefonisten efter stängningstid på sönda-
garna lät telefonlinjen mellan Västanträsk och Nedre Fäboliden vara öppen så 
att en grupp pojkar i vardera byn kunde spela schack mot varandra per telefon. 
Detta uppges ha varit ”ett trevligt söndagsnöje under många år”.172

Kritik och motstånd
Telefonen var en nymodighet som fick ett blandat mottagande i Skellefteåområ-
det. I boken om Hebbersfors redogörs för hur telefonen togs emot i bygden:

Många var skeptiska till den nymodighet telefonen innebar. Den berömde predi-
kanten Johan Zackrisson var från början motståndare till telefonen men beskrev 
den sedan som sin bäste vän. Han uppskattade särskilt alla samtal han fick från 
Anders Wiklund i Hebbersfors och andra vänner när han låg sjuk på lasarettet i 
Skellefteå.173

I Skellefteåområdet, som sedan början av 1800-talet präglats av väckelserö-
relsen, har naturligtvis de mest respekterade predikanternas åsikter om förete-
elser i tiden haft ett stort inflytande. Men det skulle vara felaktigt att påstå att 
predikanterna i alla lägen har fungerat som motståndare till moderniteten och 
samhällsutvecklingen. Ett bra exempel på att det också kunde vara tvärtom 
är Anders Wiklund som nämns i det citerade avsnittet. Wiklund levde mellan 
1869 och 1951 och var liksom Johan Zackrisson predikant. Men han var dess-
utom en betydande lokal initiativtagare och drivkraft när det gällde att tillva-
rata de möjligheter som den nya tidens innovationer kunde skapa. Wiklund var 
delaktig i flera nya företag i området och han var den förste i sin hemby som 
skaffade telefon.
Det var inte alla byar som hade brått med att skaffa telefon. Om de första för-
slaget att skaffa telefon till byn Renbergsvattnet berättar Erik Sjöström, f. 1883, 
i sin levnadsbeskrivning:

I min barndom fanns det en telefonledning genom byn Renbergsvattnet. Efter-
som detta var enda genomfartsstråket mellan Burträsk och Skellefteå, var tele-
fonledningen lagd utefter denna väg. Men tro nu inte att det för den skull fanns ett 
telefonskåp här i byn. På en byastämma kom det en gång på tal att det skulle vara 
bra att ha en telefon i byn om man behövde kalla hem doktorn eller prästen. Då 

172 Lundström, Gunda (red.), Kvarnbyn Västanträsk med omnejd 1539-1996, Bygdeträskliden 
1996, s. 277
173 Hebbersfors byaförening, Hebbersfors – Befriande vidsträckta utsikter, Skellefteå 2001, s. 
134
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var det en gubbe som reste sig och sade: ”Kom doktorn ätter traom da” (kommer 
doktorn efter tråden då?), och så föll den frågan. Det skulle dröja 30 år innan 
någon telefon kom till byn.174

Exemplet visar hur moderniteten, i det här fallet i form av en ny innovation, 
kan hejdas av grupper av människor som av olika anledning förhåller sig skep-
tiska eller avvisande till det nya. Här fungerade byastämman som en konser-
vativ gemenskap där medlemmarna tillsammans avvisade telefonen. Ofta, men 
inte alltid, är motståndet temporärt och avtar efter en tid så att innovationsfö-
reteelsen kan få ett genomslag också i de ”motståndsfickor” som funnits. På 
1930-talet förefaller motståndet mot telefonen i Skellefteåområdet vara svagt. 
Kritiken från tidigare decennier hade redan tystnat, åtminstone i den offentliga 
debatten i ortstidningen. Telefonerandet var redan en etablerad företeelse även 
om telefonnätet fortfarande var under stark expansion.

Sammanfattning
Spridningen av telefonen tog fart under 1930-talet i Skellefteåområdet. Tele-
grafverkets särskilda kampanjer till byar utan telefon påskyndade utvecklingen 
också på landsbygden. När telefonen kom öppnades möjligheter att kommu-
nicera och umgås på ett nytt sätt. Det personliga samtalet utvidgades från det 
lokala rummet till telefonens nära nog obegränsade nätverk. Nu skapades kon-
kreta möjligheter för den socialitet som 60 år senare beskrevs och förknippas 
exklusivt med IT:s ”virtuella gemenskap”. Det som John Perry Barlow beskriver 
i nätmedborgarnas självständighetsförklaring 1996 och som jag beskriver i det 
första kapitlet var i allt väsentligt möjligt långt före persondatorns genombrott. 
Också telefonen kan ju ses som ett immateriellt och platslöst hem och som en 
virtuell gemenskap. Det innebar dock inte att den lokala gemenskapen hotades 
eller försämrades. Telefonerandet inordnades och anpassades till den befintliga 
lokala kulturen och människor skapade sin egen version av denna modernitet. 
Ur denna kreativitet föddes i Skellefteåområdet nya innovativa aktiviteter som 
lagturneringar i schack och musicerande per telefon. Telefonsamhället forma-
des på samma sätt som vårt IT-samhälle av både basala och variabla moderni-
tetsfaktorer.

174 Sjöström, Erik, Erik Sjöströms levnadsbeskrivning, maskinskrivet dokument 1964, i förfat-
tarens ägo.
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3.4 Modernisering av nöjen, kultur och fritid

Basal modernitet
Baler och danser
I början av 1900-talet var det spelmännen som svarade för dansmusiken på 
bröllop och andra fester i Skellefteåområdets byar. De var byspelmän och trak-
terade oftast fiol, men även klarinett och andra instrument kunde förekomma. 
Från sekelskiftet omkring sekelskiftet 1900 blev också dragspelet allt vanligare. 
Sällskapsdanserna spreds till folket via de borgerliga miljöerna och salongerna. 
Uppteckningar av spelmanstraditionens låtar i Västerbotten visar att man snabbt 
tog till sig de nya modedanser som kom under senare delen av 1800-talet, t.ex. 
polkett och schottis. 

Parallellt levde polskan och andra äldre dansformer kvar. På 1910-talet dan-
sades t.ex. fortfarande linjedansen kadrilj i Västerbottensbyarna, men innan 
1930-talets ingång hade pardansen helt tagit över. Spelmannen Anselm Hed-
lund från Bureå har berättat att kadriljen brukade vara den första dansen på 
bröllopen i Skellefteåområdet. Den sista gången han såg den dansas i bröllops-
sammanhang var 1915 eller 1916 och då kunde fortfarande alla dansen. Vid en 
uppvisning i Robertsfors ett tiotal år senare var det ”gammalt folk” som kunde 
demonstrera hur kadriljens turer skulle uppföras.175 Den legendariske spelman-
nen Karl Viktor Burman från Ljusvattnet kunde spela många kadriljer, men 
den sista gången han spelade kadrilj på bröllop var 1929 och det skedde i hans 
hemby.176

De finns inga statistiska uppgifter gällande förekomsten av dansbanor i Skel-
lefteåområdet, men de folkminnesuppteckningar och lokalhistoriska dokumen-
tationer som har gjorts indikerar att oerhört många dansbanor byggdes under 
1900-talets första tre decennier. Utvecklingen bekräftas också av nöjesannon-
serna i Norra Västerbotten. Dansbanorna var en nymodighet som innebar flera 
förändringar. Dansen flyttades från gårdar, logar, lador och kyrkstugor till de 
nya dansbanorna och dansarrangemangen började samtidigt professionaliseras 
och kommersialiseras. Alice Lundmark har beskrivit hur det tog sig uttryck i 
byn Mjödvattnet inom Burträsk socken söder om Skellefteå:

På 20-talet dansades det bl.a. i ”Smia” i Mjödvattnet. Den låg på den tomt 
som idag ägs och bebos av Olle Berggren. Det var en stor smedja där redskap 
o.d. plockades undan för att få svängrum för dansen. Dit kom även ungdomar 
från Vallen, Lappvattnet och Bursiljum. Munspel fick duga, musikanterna fick 

175 Karlsson, K. Gunnar A. och Burman, Siw, Slatta fra Wästerbottn, Umeå 1987, s. 15-16, 343-
344
176 Tedestedt, Robert, ”Folkets dansmusik”. I: Clausén, Hans (red.), Kulturlivet i Skellefteå: med 
lust och fägring stor. Skelleftebygdens historia del 6, Uppsala 1988 s. 78-79
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betalt med de ören pojkarna kunde avvara. Dansbanan i byn byggdes 1930. 
Samma år invigdes även dansbanan i Vallen och allt blev mera organiserat och 
kommersiellt.177

Nöjesannonser i Norra Västerbotten den 8 juni 1933

Kommersialiseringen av dansbanorna och dansarrangemangen bör utan tvekan 
ses mot bakgrund av den framväxande idrottsrörelsens behov av verksamhets-
finansiering. Under 1930-talet utgick inga kommunala bidrag till idrotten, och 
den sponsring som kunde förekomma sträckte sig sällan längre än till priser 
i samband med tävlingar. Idrottsföreningarna var hänvisade till de inkomster 
som man själv kunde skaffa sig och nöjesarrangemangen blev därför en mycket 
viktig inkomstkälla. Robert Tedestedt har kommenterat denna utveckling i 
boken Myggornas dans – och idrottens väg till folkhemmet:

177 Andersson, Carl G. & Andersson, Ola, Mjödvattnet förr och nu, Mjödvattnet 2000, s. 172



Kapitel 3

122

Från 1933 sattes en del s.k. allmänna arbeten igång. Det handlade mest om väg- 
och brobyggen men även idrottsplatser byggdes med arbetsmarknadspengar. Att 
understödja själva idrottandet via skatten skulle dock ha varit en fullständigt 
barock tanke. Firmor skänkte priser till skidtävlingar, men sponsorer fanns varken 
som ord eller i verkligheten. Klubbarna måste därför själva jobba in pengar till 
fotbollar och matchdräkter. Tidningarnas nöjesannonser skvallrade om hur. Via 
jippon och danstillställningar!178

I Skellefteå stad ordnades danser på Boston och på Tuböle. Boston var det folk-
liga namnet på Godtemplarhuset som hade invigts 1911 och blev snabbt Skel-
lefteås profana samlingslokal. Namnet hade lokalen fått av den kring sekelskif-
tet så populära Bostonvalsen. Tuböle var en gammal herrgård på södra sidan 
av älven som hyrdes av Folkets Hus byggnadsförening och tillbyggdes med 
en danslokal. Där arrangerades danser från år 1929 och fram till 1950-talet. 
Boston hade ett bättre rykte med sin nyktra profil än den mera ifrågasatta dans-
lokalen på Tuböle.179

Från omkring 1920 började den amerikanska jazzen allt tydligare att påverka 
dansmusiken i Sverige. Tidig svensk jazz finns dokumenterad i inspelningar 
med Helge Lindbergs orkester och Paramount-orkestern från slutet av 1920-
talet. 1930-talets dansorkestrar innehöll allt fler jazzinspirerade musiker, och 
orkesterledare som Arne H�lphers och Thore Ehrling förstärkte och vidareut-
vecklade dessa tendenser i sina orkestrar. Under detta decennium började basis-
ten Thore Jederby att göra renodlade jazzinspelningar tillsammans med dåti-
dens mest drivna svenska solister. De svenska musikerna hämtade inspiration 
från grammofonskivor, engelska BBC:s dans- och jazzsändningar och besök i 
Sverige av utländska jazzmusiker som t.ex. Louis Armstrong, Coleman Haw-
kins, Jimmie Lunceford och Duke Ellington.180

Till Skellefteåområdet kom jazzinfluenserna successivt under 1930-talet via 
grammofonskivor, radioprogram och inflyttade musiker. Industrietableringen 
i Boliden och i Rönnskär drog till sig människor från olika delar av landet. 
Gunnar Lundkvist konstaterar i en studie om Bolidenbolaget att 46 procent 
av den inflyttade arbetskraften till Bolidenbolaget var från andra områden än 

178 Tedestedt, Robert, Myggornas dans – och idrottens väg till folkhemmet, Skellefteå 1998, s. 
93
179 Lundmark, Ingvar (red.), Från 10-tal till 80-tal, Skellefteå 1986, s. 100 samt Stierna, Stig, 
”Teater i Skellefteå”. I: Clausén, Hans (red.), Kulturlivet i Skellefteå: med lust och fägring stor. 
Skelleftebygdens historia del 6, Uppsala 1988, s. 130
180 Kjellberg, Erik, Svensk �azzhistoria, Stockholm 1985, s. 23-26, 34-35, 43, 49-50, 58-62, 76-
77, Bruer, Jan & Westin, Lars, �azz. Musik, människor, miljöer, Stockholm 1995, s. 40, 55
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Västerbotten.181 Denna inflyttning satte självfallet sin prägel även på musiklivet 
då det bland de inflyttade fanns aktiva och jazzintresserade amatörmusiker från 
olika delar av landet. Nöjesannonserna i Norra Västerbotten under 1930-talet 
visar att jazzorkestrarna var populära och vanligt förekommande från 1933 och 
framåt. Det kunde t.o.m. förekomma att vissa orkestrar knöts upp för en hel 
säsong av arrangörerna. Nedanstående artikel berättar att Folkets Hus-fören-
ingen i Skelleftehamn har engagerat Regers jazzkapell som dansorkester för 
hela sommarsäsongen 1935.

Annons i Norra Västerbotten den 11 juni 1935

Biografer
Biografverksamheten hade utvecklats stadigt under 1910- och 1920-talen. 1930-
talet inleddes med att den första ljudfilmen i Skellefteå, ”Rio Rita”, premiär-
visades på Odéonbiografen den 2 augusti 1930. I Norra Västerbotten beskrivs 
ljudfilmen som ”ett nytt och högintressant inslag i stadens förströelseliv”.182 

181 Lundkvist, Gunnar, Den industriella utvecklingen 1900-1975. Basindustrin Boliden. Skellef-
tebygdens historia del �, Uppsala 1980, s. 85-95
182 Norra Västerbotten, 2 augusti 1930



Kapitel 3

124

Den första ljudfilmen kommer till Skellefteå. Klipp ur Norra Västerbotten den 2 augusti 
1930

Ljudfilmen hade gjort ett snabbt segertåg över världen. Den 6 oktober 1927 
ägde premiären på filmen ”The Jazz Singer” rum i USA. Filmen hade produce-
rats hos Warner Bros. i Hollywood och premiären hade föregåtts av ett intensivt 
arbete med att installera ljudsystemet Vitaphone på biografer runt om i USA. 
Redan innan årets slut spelades filmen för stora publikskaror i städer runt om i 
världen. Succén övertygade övriga filmstudios i Hollywood och inom några få 
år hade ljudfilmen helt tagit över biografsalongerna i USA och Europa.183

I Europa slog ljudfilmen igenom olika snabbt i olika länder. Omställningen 
till ljudfilm gick snabbast på de brittiska biograferna, av vilka 22 % hade ljud-
filmsutrustning 1929 och 63 % i slutet av 1932. I övriga Europa gick det lång-
sammare, till stor del beroende på att europeiska företagsintressen ville hindra 
inflödet av amerikansk ljudutrustning till europeiska biografer till förmån för 
egentillverkad utrustning.184

I Sverige fick ljudfilmen sitt definitiva genombrott 1929. Filmen ”The Jazz 
Singer” premiärvisades den 18 februari på Röda Kvarn i Stockholm och på 
annandag jul samma år hade den svenska ljudfilmskomedin ”Säg det i toner” 
premiär. Biografägarna insåg snabbt att ljudfilmen hade kommit för att stanna 
och investerade i den utrustning som krävdes. Hösten 1930 fanns 950 biografer 
i Sverige. Av dessa var 175 redan utrustade för ljudfilm.185 Under 1930-talet 
producerades mycket film i Sverige, men ”svensk 30-talsfilm” har kommit att 
bli ett negativt laddat begrepp i svensk filmhistoria och förknippat med kva-

183 Cook, David A.,Cook, David A., A history of narrative film, New York 1996, s. 245-246
184 Cook, David A.,Cook, David A., A history of narrative film, New York 1996, s. 347-348
185 Waldenkranz, Rune, ”Ljudfilmens genombrott i Sverige”. I: Grenholm, Gunvor, Den svenska 
historien band 14, Stockholm 1979, s. 232 samt Föreningen Svenskt Filmljuds hemsida: www.
fsfl.home.se, utskrift den 12 april 2004



Modernitetens nya gränser 

125

litativt undermåliga lustspel. Filmvetaren Gösta Werner gör en karakteristik i 
boken Den svenska filmens historia:

Den svenska 1930-talsfilmens bottenvegetation var ingen till omfånget liten pro-
duktion. Den hade också en mycket stor betydelse ekonomiskt både för film-
producenterna och biografägarna – den låg bakom mycket av den kommersiella 
expansion som under 1930-talet utmärkte den svenska film- och biografnäringen. 
Under dessa år mångdubblades biografpubliken i Sverige. Folk började gå regel-
bundet på bio. Filmindustrin och biografdriften stabiliserade sig, gjorde stora 
investeringar och skaffade sig höga, fasta omkostnader. Filmerna blev genomgå-
ende stora publiksuccéer, och filmproducenterna undrade stillsamt varför det då 
fanns anledning att göra någon annan slags film.186

Kulturskribenten och filmrecensenten Tommy Åberg har beskrivit filmen som 
modernitetsföreteelse i Skellefteå. Nya biografer uppfördes i Skellefteå stad 
och på många mindre orter i norra delen av Västerbottens län. Biograferna mar-
kerade att en ny tid och en ny moral kommit till bygden:

Filmens storhetstid i Skelleftebygden sträcker sig från 1930-talets början fram 
till mitten av 1960-talet. Under åren 1940 till 1955 annonserade 30 olika fasta 
biografer inom Norra Västerbottens spridningsområde minst en gång i veckan; 
i de mindre orterna nöjde man sig med att affischera utanför affären. Adak och 
Adakgruvan var två sådana småorter med tillsammans 900 invånare och tre bio-
grafer. John Olofsson skriver i Skelleftebygdens historia, del 4, om hur det gamla 
bondesamhällets stränga moral började lösas upp av allt det nya som kom från 
städerna. Biograferna tillhörde det nya.187

Bioannonser i Norra Västerbotten den 7 augusti 1937

186 Werner, Gösta, Den svenska filmens historia, Stockholm 1970, s. 59
187 Åberg, Tommy, ”Filmen kommer till Skellefteå”. I: Olofsson, John m.fl. I: Clausén, Hans 
(red.) Kulturlivet i Skellefteå: med lust och fägring stor. Skelleftebygdens historia del 6, Uppsala 
1988, s. 164
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Kaféer och restauranger
De företagsundersökningar som presenteras i boken Industrialismens Skellefteå 
visar att det startades ett stort antal konditorier och mjukbrödsbageriet i Skel-
lefteåområdet under mellankrigstiden. Och vid ingången till 1930-talet hade 
verksamheten hunnit bli omfattande.

Författarna skriver: ”Räknat på hela skellefteregionen fanns det år 1931 84 
stycken bagerier, konditorier och brödfabriker med sammanlagt 389 perso-
ner anställda”. De var utspridda i flertalet av regionens tätorter.188 Beträffande 
Skellefteå stad uppger Olle Westermark i en undersökning om köpenskap och 
handel i Skellefteå att det på 1930-talet fanns tjugo kaféer att välja på.189

Att restaurangnäringen utvecklades under 1930- och 40-talen bekräftas av 
företagsräkningarna 1931 och 1951. Under denna period ökade antalet kafé- 
och matserveringar i Skelleftebygden från 35 till 57. 190 I Skellefteå stad omfat-
tade restaurangutbudet allt från ”finare” restauranger som Georg Pehrssons 
restaurang och stadshotellet till en lång rad enklare matserveringar där kund-
kretsen främst bestod av arbetare.191

Musik- och konsertverksamhet
Skellefteå musiksällskap hade bildats år 1926 och mötte enligt verksamhets-
berättelserna många svårigheter under de första åren. Ekonomin var svag, 
lämplig repetitions- och konsertlokal saknades, det var svårt att få till stånd 
regelbundna orkesterövningar etc. Under 1930-talet fick dock verksamheten 
en positiv utveckling. Med redaktör Zolo Stärner som ordförande och Carl 
Hed som orkesterledare blev 1930-talet en dynamisk period. Dessutom fick 
musiksällskapet från 1930 ett årligt anslag från Sveriges Orkesterföreningars 
Riksförbund. Nu togs symfonier och andra större musikaliska verk upp på 
repertoaren.192 Vid en konsert i november 1933 framfördes Beethovens andra 
symfoni, en av Mozarts pianokonserter samt en violinkonsert av Nardini.193 
Konsertverksamheten utökades och framstående gästsolister anlitades. Den 19 
november 1934 gjorde t.ex. den välkände pianisten Hans Leygraf, då endast 

188 Gaunitz, Sven, Danell, Torbjörn & Lundström, Ulf, Industrialismens Skellefteå, Umeå 2002, 
s. 216-217
189 Westermark, Olle, Köpenskap och handel i Skellefteå stad, stencil, Skellefteå 1994
190 Danell, Torbjörn, Skelleftebygden som kulturgräns för företagande, Umeå 1998, s. 44 samt 
Cullman, Lars (red),
191 Cullman, Lars (red), Staden som hembygd, Skellefteå 1994, s. 48
192 Strandman, Rolf V., ”Några drag i Skellefteås musikliv”. I: Clausén, Hans (red.) Kulturlivet i 
Skellefteå: med lust och fägring stor. Skelleftebygdens historia del 6, Uppsala 1988, s. 52-54
193 Norra Västerbotten, 5 november 1933



Modernitetens nya gränser 

127

12 år gammal, framträdanden i Skellefteå och Skelleftehamn tillsammans med 
musiksällskapet.194

Annons i Norra Västerbotten den 17 november 1934

Amatörmusiklivet utvecklades kvantitativt under 1930-talet, både i Skellefteå 
stad och i omgivande bygder. Ofta var det kantorer, militärmusiker och lärare 
som svarade för ledarskapet i de nya körerna och ensemblerna. Lågkonjunktu-
ren i början av decenniet ledde dessutom, i kombination med de nya arbetstill-
fällen som kunde erbjudas genom Bolidenbolaget, till att en rad goda musiker 
och musikledare flyttade till Skellefteåområdet.

Teater
Redan under det första decenniet efter Skellefteå stads tillkomst 1845 hade 
befolkningen tillgång till ett stort utbud av teater genom alla de turnerande tea-
tersällskap som kom på besök. Jag visar i nästa kapitel att minst hälften av de 
teatersällskap som turnerade i Sverige i mitten av 1800-talet besökte Skellefteå 
där de framträdde i provisoriska lokaler. Från 1910-talet var de flesta teatereve-
nemang förlagda till godtemplarhuset.

Under 1930-talet fick teaterintresset i Skellefteå en kraftfull stimulans 
genom tillkomsten av en teaterpublikförening som aktivt planerade för ett bra 
sammansatt teaterutbud. Vid samma tid fick Skelleftehamn en teaterlokal på 
initiativ av arbetarorganisationerna och med visst stöd av Bolidenbolaget.195 

194 Norra Västerbotten, 17 november 1934
195 Stierna, Stig, ”Teater i Skellefteå”. I: Clausén, Hans (red.) Kulturlivet i Skellefteå: med lust 
och fägring stor. Skelleftebygdens historia del 6, Uppsala 1988, s. 130-133
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Även i andra delar av Skellefteåområdet fanns ett aktivt teaterintresse. Som ett 
exempel kan nämnas stationssamhället Jörn, där man tidigt spelade amatörtea-
ter inom IOGT-logen. Under 1920- och 30-talet och gästades Jörn regelbundet 
av kringresande teatersällskap, som uppträdde i gamla godtemplarlokalen.196 
Mycket tyder på att IOGT-rörelsens amatörteaterverksamhet i Skellefteåområ-
det har haft betydelse också när det gäller intresset för professionell teater.

Folkrörelser och föreningsliv
Under 1930-talet skedde många förändringar beträffande nöjen, kultur och fri-
tidsaktiviteter i Skellefteåområdet. Folkrörelserna hade hunnit konsoliderats 
och föreningslivet genererade en mängd olika aktiviteter både i Skellefteå stad 
och i omgivande samhällen och byar. EFS-föreningar fanns i nästan varje by 
och IOGT-rörelsen hade 30 loger i Skelleftebygden år 1932. Folkbildningsor-
ganisationerna och studiecirkelverksamheten fick sitt stora genombrott under 
1930-talet. I Västerbottens län fanns 1940 inte mindre än 230 studiecirkel-
bibliotek.197 En lång rad nya föreningar och organisationer kom dessutom till 
under 1930-talet, något som de omfattande samlingarna i Folkrörelsearkivet 
kan bekräfta.

Människor som vuxit upp inom de äldre föreningarna hade ofta skaffat sig 
bra grundläggande kunskaper om föreningsteknik, ekonomi och organisation. 
När nya typer av föreningar bildades kom dessa kunskaper väl till pass. Det 
var därför inte ovanligt att samma person som t.ex. var styrelseledamot i EFS-
föreningen också engagerades i ortens RLF-förening eller vägförening. En 
idag mera bortglömd del av mellankrigstidens föreningsliv i Västerbotten är 
fredsföreningarna. Stig-Henrik Viklund på Skellefteå museum har dock beskri-
vit fredsrörelsens starka verksamhet i länet under denna tid i flera artiklar och 
skrifter.198 Omfattningen av verksamheten framgår av följande årsmötesreferat 
i Norra Västerbotten 1934:

196 Marklund, Göran & Åkesson, Harry, �örn 100 år – glimtar ur �örns samhälles första sekel, 
Skellefteå 1993, s. 64
197 Olofsson, John, ”Biblioteken i Skellefteå”. I: Clausén, Hans (red.) Kulturlivet i Skellefteå: med 
lust och fägring stor. Skelleftebygdens historia del 6, Uppsala 1988, s.226-227
198 Viklund, Stig-Henrik, Något om den västerbottniska fredsrörelsen, Skellefteå 1995, Viklund, 
Stig-Henrik, Vännäs fredsförening: vad protokoll m.m. kan förtälja, Skellefteå 1995 samt Vik-
lund, Stig-Henrik, Bureå sockens fredsföreningar, Skellefteå 1996
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Av referatet från årskonferensen framgår att det enbart i Västerbottens norra 
fredsdistrikt fanns 74 lokalavdelningar med 2000 medlemmar vid utgången 
av år 1933. I sitt inledningsanförande berörde fredsdistriktets vice ordförande 
A. Nilsson från Norrlångträsk det allvarliga världsläget och då inte minst den 
utveckling som innebar att allt fler stater och folk uppslukats av diktaturen.199 
JUF-avdelningar bildades i många byar i Skellefteåområdet, och verksamheten 
återspeglas regelbundet i tidningen Norra Västerbotten under 1930-talet genom 
annonser och mötesreferat. Aktiviteterna i dessa avdelningar kunde ha en impo-
nerande omfattning. I Kvarnbyn fanns på 30-talet, utöver den vanliga styrelsen, 
studieledare, bibliotekarie som skötte det ganska omfattande föreningsbibliote-
ket, tävlingsledare, hemslöjdsledare, husmoder, vaktmästare, materialförvaltare 
och roteombud. På programmet stod föreläsningsserier, studiecirklar, utställ-
ningar, jordbrukstävlingar och fester. Studiecirklarna behandlade så krävande 
ämnen som bokföring, nationalekonomi och kommunalförvaltning. Flera år 
från 1934 och framåt ägnades åt planteringen av en björkallé och i slutet av 
1930-talet uppfördes en JUF-bygdegård.200 

Idrott
Den organiserade idrotten i Västerbottens län började etableras från 1890-
talet. 1900-talets första decennium samt perioden från 1930 och fram till andra 
världskrigets slut framträder dock som särskilt expansiva vad gäller bildan-
det av idrottsföreningar. År 1928 var 50 föreningar anslutna till Västerbottens 
idrottsförbund. Tio år senare hade den siffran tredubblats till 150.201

199 Norra Västerbotten, 5 juni 1934
200 Lundström, Gunda (red.), Kvarnbyn Västanträsk med omnejd 1539-1996, Bygdeträskliden 
1996, s. 76-78
201 Hagegren, Peter, ”Folkrörelser”. I: Sundin, Bo (red.), Västerbotten genom tiderna, Umeå 
1994, s. 280-281
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Tidsperiod Antal bildade föreningar
1861 – 1865  5
1866 – 1870  0
1871 – 1875  0
1876 – 1880  0
1881 – 1885  5
1886 – 1890  3
1891 – 1895  14
1896 – 1900  26
1901 – 1905  87
1906 – 1910  60
1911 – 1915  44
1916 – 1920  10 
1921 – 1925  25 
1926 – 1930  29 
1931 – 1935  93 
1936 – 1940  68 
1941 – 1945  107 

Tabell 2. 
Bildande av nya idrottssammanslutningar i Västerbottens län 1861-1945. I sta-
tistiken ingår skytteföreningar tillkomna t.o.m. år 1914. 

Många av de idrottsföreningar som bildades under 1930-talet bedrev en allmän 
idrottsverksamhet med ett flertal olika idrotter på sitt program. Friidrott, fotboll 
och skidåkning och var vanligt förekommande verksamheter i dessa föreningar. 
Skidåkning utövades både i specialiserade skidklubbar och mera allmänna 
idrottsklubbar. Intresset för skidåkning i Västerbotten fick en stark stimulans 
efter SM-tävlingarna i Umeå 1931 där länets herrar blev mycket framgångsrika 
genom att belägga de fyra främsta placeringarna på 30 km och dessutom fick in 
sju åkare de tio främsta på 50 km. Damerna från Grubbe IK utmärkte sig med 
en andraplats i lagtävlingen över 10 km.202

Friidrotten tog extra fart i Skellefteåområdet genom tillkomsten av idrotts-
platserna Norrvalla i Skellefteå 1932 och Malmbacka i Boliden 1935. Under 
1930-talet breddades verksamheten också med ett antal nya idrotter. I Skellef-
teå AIK startades t.ex. sektioner i brottning, cykel, bandy, handboll, ishockey, 
konståkning och bordtennis under 1930- och 40-talet.

202 Lindgren, Lars, ”Skid-SM i Västerbotten”. I: Västerbotten 1995:4, Västerbottens museum, 
Umeå, s. 21-22
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Nya idrotter infördes och utvecklades också genom ett antal nya mera specia-
liserade föreningar, t.ex. segling, orientering och tennis. Simsporten, som länge 
hade förekommit i idrottssammanhangen i länet gynnades i Skellefteå genom 
tillkomsten av ett varmbadhus under 1930-talet. Från omkring 1935 bildades 
ett antal skolidrottsföreningar i Skellefteåområdet, vilket visar att idrotten bör-
jade få en stark ställning också i skolan. Vid samma tid startades ett antal arbe-
taridrottsföreningar, något som jag återkommer till längre fram i kapitlet.203 

Under mellankrigstiden skedde en stark expansion av gymnastiken i Sverige. 
Antalet organiserade medlemmar i Svenska gymnastikförbundet ökade från 
8 000 vid första världskrigets slut till mer än 160 000 tjugo år senare.204 Väs-
terbottens Gymnastikförbund bildades den 7 januari 1931 av nio lokala gym-
nastikavdelningar med tillsammans 138 gymnaster. En av dessa var Skellefteå 
AIK.205 Drygt ett decennium senare, år 1942, fanns hela 104 gymnastikfören-
ingar i länet. Gymnastiken fick sitt definitiva genombrott i Skellefteåområdet 
under 1930-talet.206 Medan en stor del av den övriga lokala idrotten dominera-
des av manliga utövare samlade gymnastiken också många kvinnor.

Fritid och semester
I äldre tid var arbetstiden mycket lång. I mitten av 1880-talet uppgick normal-
arbetsdagen i Sverige till 11 timmar. Kravet på kortare arbetsdag var därför en 
av de frågor som fackföreningarna drev hårdast när de började sin verksamhet. 
I början av 1900-talet var parollen ”åtta timmars arbete, åtta timmars fritid och 
åtta timmars sömn”. Den första arbetstidslagen kom år 1919 och innebar att 
arbetstiden generellt inte fick överskrida 48 timmar per vecka eller nio timmar 
per dag.207

År 1931 infördes i arbetarskyddslagen en rekommendation att arbetare som 
varit anställda under lång tid skulle få minst fyra dagars semester per år. Denna 
ledighet skulle utgå under sommaren och vara förlagd i anslutning till sön- 
och helgdag. Som främsta argument för åtgärden anförde departementschefen 
i propositionstexten att en årlig återkommande semesterledighet var av synner-
lig vikt för bevarande av hälsa och arbetskraft samt att detta snart sagt gällde 

203 Visuellt – Meddelanden från Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap, nr 21, september 2000, 
s. 9-12, nr 22, december 2000, s. 22-24, nr 23, september 2001, s. 15, 17-22, nr 24, december 
2001, s. 20, nr 31, september 2006, s. 34
204 Ehn, Billy, Frykman, Jonas & Löfgren, Orvar, Försvenskningen av Sverige, Stockholm 1993, 
s. 175
205 Västerbottens Gymnastikförbund, Gymnastik i Västerbotten 1931-1981. Återblick och pro-
gram för jubileums-Linggalorna, Bjästa 1981, s. 4
206 Norra Västerbotten, 27 oktober 1981
207 Ekengren, Bert, ”Fritiden”. I: Grenholm, Gunvor (red.), Den svenska historien band 14, 
Stockholm 1979, s. 105
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alla dem, som året runt var träget sysselsatta i arbete. Redan då fanns semester 
inskrivet i vissa kollektivavtal, men departementschefen var angelägen om att 
samma rätt skulle ges till alla arbetare. Den första semesterlagen, som innebar 
två veckors allmän semester, kom 1938. Förslaget motiverades i första hand 
med att det var ”nödvändigt för arbetstagarnas hälsa, både i kroppsligt och and-
ligt hänseende, att de varje år erhöll fullständig vila under en viss tid.” Innan 
lagen trädde i kraft kunde skillnaden mellan tjänstemäns och arbetares semester 
vara stor på grund av att tjänstemännen hade varit mycket framgångsrikare i 
sina avtal med arbetsgivarna.208    

     

Variabel modernitet
Samtidens syn på nöjesliv och kultur 
För 1930-talets ungdomsgeneration i Skellefteåområdet fanns ett betydligt 
större utbud på nöjen och fritidsaktiviteter än under tidigare decennier och de 
flesta unga såg det som en bra utveckling. Det expanderande nöjeslivet möttes 
dock ofta med motstånd från den äldre generationen. Anledningarna var flera. 
Den religiositet som färgade den sociala kulturen i Skellefteå betonade framfö-
rallt arbetet, och den tid som man inte arbetade eller vilade skulle främst ägnas 
åt andakt och nyttiga sysslor. I tiden låg också ett mera profant moraliskt nyt-
tighetstänkande med självdisciplin, sparsamhet och ett maximalt utnyttjande av 
fritiden som viktiga ideal. 

Det ökade utbudet av arrangemang och den tilltagande kommersialiseringen 
av nöjeslivet innebar ökade kostnader för ungdomarna och hushållen, vilket 
delar av den äldre generationen reagerade mot. I byn Kåge såg sig t.ex. bya-
stämman föranledd att ingripa mot det ökande nöjeslivet. Tidningen Norra Väs-
terbotten refererade majstämman 1933:

Sedvanlig majstämma hölls i går med Kåge byamän. Sedan i byaordningen före-
skrivna ärenden behandlats upptogs till avgörande en framställning om att bya-
männen måtte ingå till länsstyrelsen och vederbörande landsfiskal med en fram-
ställning om att nöjestillställningar där inträde skall erläggas och alltså nöjesskatt 
uppbäras, måtte under ett års tid framåt endast få anordnas en gång i månaden. 
Man resonerar som så att de, särskilt under sommaren, ofta återkommande nöjes-
tillställningarna med ganska hög entréavgift medfört att ungdomen slänger bort 
de pengar som säkerligen i dessa tider bättre behövs på annat håll. De medföra 
kanske ofta en ganska kännbar utgift för hem med många barn där alla vilja vara 
med och roa sig. Man ämnar ingalunda söka utverka något slags nöjesförbud utan 

208 SOU 2001:91. Arbetstiden – lag eller avtal, betänkande från Kommittén för nya arbetstids- 
och semesterregler, Stockholm: Näringsdepartementet, s. 9-12
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man menar att ungdomen kan försöka anordna nöjen som inte kosta så mycket 
pengar och ha lika roligt för det.209

I 1930-talets offentliga debatt projicerades på ett märkbart sätt både förhopp-
ningar och farhågor inför den snabba samhällsomvandlingen på ungdomsgene-
rationen. Inte minst ungdomarnas fritidsvanor sattes i blickpunkten och diskute-
rades. Hur skulle de använda sin lediga tid? Skulle de leva i nuet med ostentativ 
konsumtion och ytligt nöjesliv eller satsa på sin egen och samhällets framtid 
genom självdisciplin, samhällsengagemang och en målmedveten livsbana? På 
det nationella planet tillsattes 1939 Ungdomsvårdskommittén med uppgift att 
bl.a. bekämpa den stegrade brottsligheten bland ungdomen och missförhållan-
den förbundna med det offentliga nöjeslivet.210

I de religiösa kretsarna drogs tydliga gränser gentemot de världsliga nöjena.
I Sune Jonssons bok Husen vid himlastigen beskriver Birgit Lundgren sina 

erfarenheter från uppväxtåren i en by i norra Västerbotten under 1930-talet. 
Fadern var EFS-predikant och familjen bodde i byns bönhus:

Vi var ju också predikantens barn, och det innebar givetvis, att vi inte hade samma 
frihet att leka eller ta del av de enkla nöjen som stod till buds i byn. Cirkus Mija-
res Schreiber reste tältet på bysågens tomt tidigt på hösten, då skolan just börjat, 
och byns biograf gav föreställning klockan sju på lördags- och söndagskvällarna. 
Givetvis var jag strängeligen förbjuden att gå på bio. Jag minns då jag var tretton 
fjorton år och gick i Hermods realskola. Vi hade haft klassfest, och efteråt kom 
någon på att vi skulle gå på bio och se Pinocchio. Jag fick aldrig några fickpengar 
för det hade pappa inte råd med, och det talade jag om, men kamraterna var bus-
siga och skramlade ihop till biljetten åt mig. En annan av kamraterna hade heller 
inga pengar – hans pappa var ordförande i byns DUF-förening – och sprang hem 
för att hämta pengar, men fick säkert inga, för han kom aldrig tillbaka. När filmen 
var slut gick jag hem och var vid gott mod. Men pappa och mamma hade varit 
på besök hos DUF-ordföranden, och fick där givetvis veta att jag varit på bio. De 
stod och väntade på mig på uppfarten till bönhuset, och pappa beordrade mig att 
ögonblickligen gå in. Då vi kom i trappen upp till predikantbostaden fick jag en 
rungande örfil.211

För oss som lever i början av 2000-talet framstår faderns uppträdande som 
hjärtlöst och omotiverat. Men förmodligen såg den strängt religiöse fadern det 
som att dottern hade gjort ett förbjudet gränsöverskridande in på ”världens” 

209 Norra Västerbotten, 2 maj 1933
210 Wigerfelt, Berit, Ungdom i nya kläder. Dansbanefröjder och längtan efter det moderna i 1940-
talets Sverige, Stockholm 1996, s. 38-39
211 Jonsson, Sune, Husen vid Himlastigen, Stockholm 1998, s. 38-39
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farliga och syndiga område. Nu måste han markera detta tydligt, så att det inte 
skulle hända igen.

I 1930-talets offentliga diskurs gällande nöjesliv och kultur framträder på 
ett särskilt tydligt sätt den kulturkamp mellan tradition och modernitet som 
utmärker en stor del av 1900-talet. På den traditionsbevarande sidan i kampen 
återfinns kyrkan, skolan, stora delar av frikyrkligheten och olika moralkonser-
vativa grupper och föreningar, både i städerna och på landsbygden. De moderna 
värderingarna företräds av idrottsrörelsen och andra delar av det expanderande 
föreningslivet. Moderniteten genomsyrar också tydligt populärmusiken, filmen, 
veckotidningarna och den under mellankrigstiden växande floran av ungdoms-
litteratur. 

Debatten och de divergerande synsätten kan också beskrivas som en kamp 
mellan olika alternativa moderniseringsstrategier. Kulturkampen om 1930-
talets ungdom sätts i antologin Från flygdröm till swingscen in i ett internatio-
nellt perspektiv, där samtida tysk kollektivism och tilltro till auktoritärt ledar-
skap i samhällsbygget ställs mot nordamerikansk ideologi med övertygelsen 
om det positiva med individualism och fria marknadskrafter. Författarna moti-
verar sitt perspektiv i bokens inledning:

Tanken bakom vårt, historiskt mycket förenklade, sätt att ställa tysk ideologi mot 
amerikansk marknad är pedagogisk. Vi hoppas på detta sätt kunna göra en central 
spänning i den svenska ungdomsdiskursen tydligare och visa hur den kulmine-
rade i frambrytningen av en ny ungdomskultur under beredskapen. Det medel 
som ungdomarna använde för att lösgöra sig från en auktoritär tradition, var inte 
minst det speciella inflytande som låg i ökad köpkraft. Ju mera Tyskland förlo-
rade sitt politiska överläge och den kulturella importen från USA ökade, desto 
mera vidgades marginalen för uttrycksformer med en autonom ungdomsbild. 
Den etablerade ungdomsdiskursen blev underminerad inte minst av en massa 
rörliga bilder som pekade åt ett helt annat håll.212

Utan tvekan ökade den kulturella importen från USA under 1930-talet, speciellt 
från mitten av decenniet. Som jag kommer att visa längre fram i kapitlet är det 
inte minst inom områden som musik och film som den framväxande ungdoms-
kulturen kom att påverkas. 

Dansbanorna och sockenrivaliteten 
Många dansbanor byggdes i Västerbotten under de första decennierna av 1900-
talet. En av dessa var uppförd nära gränsen mellan dåvarande Burträsk och 

212 Franzén, Mats (red.), Från flygdröm till swingscen. Ungdom och modernitet på 1930-talet, 
Lund 1998, s. 45
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Bygdeå socknar norr om byn Storrödningsberget. Dansbanan beskrivs av Emil 
Lindberg från Bygdsiljum, född 1922, i hans minnesanteckningar:

Ett dansställe, lite utanför byn, att åka till och ”gnäpas” om stintern var ”Stor-
raningsbergsbanan”. Den var byggd någon gång på 20-talet, på en liten kulle 
i skogen strax norr om Tväråbron, och var verkligt populär hela 30- och 40-
talen. Där fanns ingen elström, bara fotogenlampor, så framåt höstkanten kunde 
det vara ganska svårt att känna igen varandra. Cirka 1935 var den rutten och 
behövde byggas om, och då var det några från Storrödningsberget och Stortjärn 
som byggde en ny med tak: ”Paviljongen”. Vid den tiden började också cykeln att 
bli mer vanlig, ungdomar fick ofta egen cykel efter konfirmationen, och det blev 
lättare att ta sig lite längre från byn. På det sättet blev det ofta både mörkt och 
väldigt trångt och då hände det nog att någon tycktes bli onödigt knuffad, med 
efterföljande bråk. Det var ganska vanligt att några fick åka hem med svullna 
läppar, ett blått öga och kanske även trasig och lerig kostym. Men den tiden fanns 
här i byn, och även i andra byar, en väldigt bra skräddare, som mer än gärna tog 
hand om kostymen veckan efter, och ordnade så att den var användbar nästa helg. 
För då skulle den förfördelade, ibland med någon kompis, minsann ”ge igen”. 
Det fanns alltid några i varje by, som inte så mycket brydde sig om musiken, 
dansen och att ”väli”, utan var mer angelägna om att visa sig duktiga med knyt-
nävarna. En bidragande orsak till att ”Paviljongen” blev så populär var nog läget, 
alltså nära sockengränsen mellan Bygdeå och Burträsk och vägskäl och vägar åt 
alla håll. Det har alltid varit en viss rivalitet om flickorna mellan ”Burträskara” 
och ”Bygdbon”, särskilt mellan ”Klint´n” och ”Silja”. Det var någonting visst, 
som ”Pöjka å Stinten” fann, på andra sidan sockengränsen. ”Gräse ha allti vyri 
grönare å goare på annra sia hagan”.213 

Emil Lindberg skildrar i berättelsen en enkel dansbana vid en sockengräns i 
Västerbotten på 1930-talet. Där träffades ungdomar från Burträsk och Bygdeå 
socknar men också från andra delar av länet. Anläggningen var enkel där den 
låg på betryggande avstånd från närmaste by och med skogen runt om. Foto-
genlamporna spred sitt sken över danspublik och musiker. Mängder av cyklar 
stod uppställda men några av ungdomarna hade kanske fått bilskjuts till dansen. 
Det framgår att rivaliteten mellan socknarna Burträsk och Bygdeå var påtaglig 
vid den här tiden. Det kunde lätt uppstå konflikter och slagsmål som i sin tur 
förstärkte polariseringen mellan olika grupper. Mellan ungdomar i byn Överk-
linten och byn Bygdsiljum på var sin sida av sockengränsen var spänningen 
tydligen särskilt märkbar. Utifrån min personliga kännedom om området kan 
jag tillägga att sockengränsen på denna plats också utgör en mycket tydlig 

213 Lindberg, Emil, ”Om ungdom och dansbanor”, ur Emil Lindbergs anteckningar 1993, i förfat-
tarens ägo. Några ordförklaringar: Klint´n = Överklinten, Silja = Bygdsiljum. Väli = ung. ”välja” 
eller ”spana in”. Det avslutande talesättet: ”Gräset har alltid varit grönare och godare på andra 
sidan inhägnaden”.
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dialektgräns. När jag var barn minns jag hur mina släktingar i Bygdsiljum i 
Burträsk socken skämtade om dialekten söder om sockengränsen med hjälp av 
särskilda ramsor där dialekten imiterades.

Skildringen från dansbanan i Storrödningsberget är inte den enda beskriv-
ningen som finns av sockenrivaliteten mellan Burträsk och Bygdeå och hur 
den kunde ta sig uttryck vid dansbanorna. Konvolutet till grammofonskivan 
”Bruksblandning med Robertsfors Musiksällskap” återger en manskörsångares 
upplevelse av Robertsfors manskörs gästuppträdande i Burträsk någon gång 
under 1930-talet under ledning av dirigenten Elis Lundholm:

Du förstå, körka, hon va alldeles fullpacke å folk, å n´Elis tyckt vi sjonge bra, för 
eljest bruke´n säg – hur hellpyttes sjong ji kärar. Å etteråt va vi på dansn å snört 
ut varenda burträskar borti dansbanan.214

Sångarbesöket i Burträsk beskrivs som framgångsrikt. Både sångframträdandet 
i kyrkan och uppgörelsen med ”de utsocknes” på dansbanan hade gått över 
förväntan. 

De medeltida socknarna har under lång tid har utgjort identifikationsområ-
den för grupper och enskilda individer. De gamla sockengränserna har ända 
fram till slutet av 1900-talet haft betydelse för människors föreställningar om 
”vi och dom” och måste ur kulturellt perspektiv betraktas som sega strukturer. 
1900-talets moderniseringsprocesser med bl.a. förändrade kommunikationer 
har dock i norra Sverige inneburit en successiv uppluckring av detta mönster. 
Denna utveckling bekräftas också av de undersökningar kring nutida identifika-
tionsområden som jag har genomfört i samverkan med Kristina Kram och Ulf 
Lundström. Undersökningarna visar att de gamla sockengränserna fortfarande 
lever kvar i människors omvärldsuppfattning, men att de nya kommunikations-
möjligheterna har förändrat individernas ”identifikationsområden”, framförallt 
hos de yngre generationerna.215

Jazzen och den moderna dansmusiken
Som jag har redovisat tidigare i kapitlet blev 1930-talet jazzmusikens genom-
brottsdecennium i Skellefteåområdet. Benämningen jazz blev allt vanligare i 
Norra Västerbottens nöjesannonser. Det framgår av nedanstående annons från 
1937 att rikskända jazzmusiker som Arne H�lphers orkester kunde framträda, 
men det var framförallt de nya lokala grupperna som lanserade jazzen i nöjes-
livet.

214 Skivomslag till grammofonskivan Bruksblandning med Robertsfors Musiksällskap 1978
215 Kram, Kristina (red), ”Vi” och ”dom” i norra Sverige. Nutida identifikationsmönster och 
moderniseringsstrategier speglade i ord och sak 1, Umeå 1998, s. 76-78
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Annons i Norra Västerbotten den 7 augusti 1937

Av de lokala jazzmusikgrupperna förekommer orkesternamn som Jolle Jons-
sons och Pelle Edbergs ofta i 1930-talets annonser. Jolle Jonsson flyttade till 
Skellefteå från Malmberget och bildade orkester med bl.a. bröderna Eskil och 
Birger Rehnström från Kiruna. Per ”Pelle” Edberg kom från Helgum i Ånger-
manland och hade gjort sig känd som en skicklig jazzdragspelare redan innan 
flyttningen till Skellefteå. Per Edberg var en rikskänd musiker och gjorde en 
lång rad grammofoninspelningar mellan 1936 och 1950.216 

Annons i Norra Västerbotten den 5 augusti 1937

Det positiva bemötande som jazzen och den nya dansmusiken fick i Skellef-
tebygden kan utläsas av nöjesannonserna under 1930-talet, i vilka det tydligt 
framgår att ett nytt musikaliskt fält snabbt växte fram i området. 

216 Tedestedt, Robert, ”Folkets dansmusik”. I: Clausén, Hans (red), Kulturlivet i Skellefteå: med 
lust och fägring stor. Skelleftebygdens historia del 6, Uppsala 1988, s. 90-91
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Den moderna jazzmusiken mötte emellertid också av ett starkt motstånd från 
vissa kretsar i Skellefteå. Motståndarna fanns inom kyrkan, lärarkåren, delar av 
folkrörelserna och i allmänt konservativa grupper. Redan 1923 var en artikel 
införd i Norra Västerbotten som beskrev hur ”den primitiva negermusiken” för-
giftade den svenska ungdomen.217 Liknande diskussioner fördes också på andra 
håll i länet vid samma tid. I tidningen Västerbottens Folkblad diskuterades jazz-
musiken i en insändare av kommunpolitikern Frans A Dahlberg 1925: 

”O vad det är roligt att jazza! Jazzen är mitt liv! Om man endast kunde få gå och 
jazza varenda kväll! Ja, du har rätt. Man kan verkligen säga, att man är lycklig 
under jazzen.” Mera hörde inte undertecknad av samtalet mellan de tre unga 
flickorna, som häromkvällen på ett av stadens kaféer talade om jazzen. Är då 
jazzen det nöje, som dessa unga flickor (eller barn rättare sagt) vilja göra den 
till? Näppeligen! Har ej nutidens ungdom något högre önskemål, någon högre 
livsuppgift än att jazza, då är det verkligen illa ställt. – - – Nej, skola vi nödvän-
digtvis dansa, så låt oss övergå till fädernas sätt att fröjdas, då dessa samlades, 
för att gifta bort två älskande, eller samlades efter skördetidens slut. Då dansades 
de gamla, vackra, svenska folkdanserna och där kom helt säkert den rätta, den 
genuina ungdomsglädjen till synes.218

Samma tongångar återkom i 1930-talets debatt. Den 12 maj 1934 återger tid-
ningen ett offentligt föredrag i Frälsningsarméns lokal i Skellefteå under ned-
anstående rubrik:

Föredragshållaren Evald Malmström (i tidningsrubriken felaktigt kallad Elis) 
talade om de skadliga följderna av sport, bio och jazz. Och Norra Västerbot-
tens medarbetare, signaturen ”X-berg”, medger att ”varje människa som inte 
är obotlig slav under sportfåneri, biovurm eller jazzelände måste i stort sett ge 

217 Norra Västerbotten, Julmummer 1923
218 Citat efter Arvidsson, Alf, Sågarnas sång. Folkligt musicerande i sågverkssamhället Holm-
sund 1850-1980, Umeå 1991, s. 79
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talaren rätt”. Om jazzmusiken hade talaren, enligt tidningen, bl.a. yttrat föl-
jande:

Jazzen, den moderna dansen, är enligt en amerikansk krönikör en av världshis-
toriens fyra stora katastrofer. Den första var hunnernas invändning, den andra 
medeltidens pest, den tredje världskriget och så den fjärde den moderna dansen. 
Den är ett dåligt uppkok på negrernas fruktsamhetsriter, deras otukt i avgudadyr-
kan. – - – 
Förut var det modernt med negrer i jazzkapell, nu har man apor. Det passar bra, ty 
det enda djuret som är medvetet osedligt är just apan. Apmoral = jazzmoral! 

Malmström beskrev vidare i sitt tal de indirekta följderna av ”dansraseriet” 
och bredde ut sig om langning, lönnbränning, slagsmål, dråp och övervåld med 
hjälp av tidningsrubriker från olika delar av landet. Han angrep också de ideella 
föreningar som finansierade sin verksamhet genom dansen – inte minst folkpar-
kerna – och hävdade att ”under jazzulven gapar avgrunden för vår nöjeslystna 
ungdom”.219

De grova rasistiska formuleringarna i talet upplevs förmodligen som anstöt-
liga av de flesta nutida läsare, men i 1930-talets offentliga diskurs var det inte 
ovanligt med sådana utfall. Fenomenet förklaras av musikforskaren Erik Kjell-
berg med att det i Sverige länge fanns en utbredd uppfattning om att den väs-
terländska kulturen och musiken var den mest utvecklade och högst stående. 
Han pekar också på dåtidens sammankopplingar mellan den nya och främ-
mande jazzen och den svarta människan, vilket ledde till groteska och rasistiska 
avståndstaganden i kretsar som såg den svenska kulturen hotad.220 

När etnologen Alf Arvidsson i boken Från dansmusik till konstnärligt uttryck 
beskriver hur jazzen bemöttes som en samhällsfara från 1920-talet och fram 
till 1960-talet påpekar han att ”en stor del av argumenteringen vände sig mot 
jazzen utifrån perspektivet att den representerade primitiva drag, vilket ofta 
kopplades samman med rent rasistiska argument”. Arvidsson beskriver också 
de viktigaste utgångspunkterna för kritiken mot jazzen och den moderna dans-
musiken:

219 Norra Västerbotten, den 12 maj 1934. Av Frälsningsarméns arkiv framgår att Evald Nikolaus 
Malmström var född 1879 i Norrköping. Han antogs som kadett i Frälsningsarmén redan 1898 
och befordrades under sin långa yrkesbana till major 1918, överstelöjtnant 1928 och överste 
1935. Vid sitt besök i Skellefteå 1934 var han i tjänst som ungdomssekreterare och tillträdde 
samma höst befattningen som Frälsningsarméns krigsskolechef. Malmström var från år 1905 gift 
med Ester (född Mårberg) från Svabensverk och de hade tre barn. Hustrun Ester Malmström var 
också frälsningsarméofficer och hade fått sin utbildning vid internationella krigsskolan i London. 
Arkivuppgifterna lämnade av informationschef Anders Östman vid Frälsningsarméns högkvarter 
i Stockholm den 21 november 2005.
220 Kjellberg, Erik, Svensk �azzhistoria, Stockholm 1985, s. 15, 19
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1. den religiöst-moraliska,
2. den nationellt-kulturidealistiska,
3. den moraliskt-samhällspolitiska.221 

Från dessa utgångspunkter kunde jazzen upplevas som ett hot mot den kristna 
moralen, ett hot mot den gamla svenska kulturen eller ett hot mot samhällsnyt-
tan och samhällsutvecklingen. Angreppen mot jazzen kunde ibland genomföras 
av tillfälliga allianser mellan olika aktörer och då kombinerades gärna flera av 
ovanstående utgångspunkter. En av aktörerna var hembygdsrörelsen som ville 
slå vakt om och vårda den gamla svenska folkmusiken. Utgångspunkten för 
deras motstånd mot jazzen var främst den nationellt-kulturidealistiska som Alf 
Arvidsson beskriver i sin studie av jazzen i Umeå. I samband med att spelman-
nen Helmer Lindgren (Kvarnsvi-Helmer) gick bort 1946 skrev Josef Nyström 
i Norra Västerbotten:

Helmer var måhända den sista allmogespelmannen som endast hade folkmusik 
på sin repertoar, oberörd av den framstormande jazzen.222

221 Arvidsson, Alf, Från dansmusik till konstnärligt uttryck – Framväxten av ett jazzmusikaliskt 
fält i Umeå 19�0-1960, Umeå 2002, s. 29
222 Tedestedt, Robert, ”Folkets dansmusik”. I: Clausén, Hans (red), Kulturlivet i Skellefteå: med 
lust och fägring stor. Skelleftebygdens historia del 6, Uppsala 1988, s. 86

�olle �onssons musikkapell på 1930-talet
Foto: Sundborg & Lindberg, Skellefteå museum
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God film eller omoralisk dussinvara
När ljudfilmen kom till Skellefteå 1930 markerade det inledningen till en 
blomstringsperiod för biografverksamhet i området. Nu samlades allt större 
skaror på biograferna och nöjesannonserna i Norra Västerbotten visar tyd-
ligt det starka genomslag som den moderna ljudfilmen fick under 1930-talet. 
Jag betraktar filmproduktionen och filmtittandet som uttryck för en variabel 
modernitet inom vilken det finns utrymme för olika tolkningar av den pågående 
samhällsomvandlingen. Den debatt om biograferna, filmerna och moralen som 
fördes blottlägger de klassmässiga, religiösa och modernitetsrelaterade gränser 
som människorna upplevde och på olika sätt gav uttryck för under mellankrigs-
perioden.

Nyhetsreportage i Norra Västerbotten den �4 oktober 1935

I ovanstående artikel rapporteras från invigningen av biografen Grand i Skel-
lefteå den 23 oktober 1935. Tidningens reporter beskriver den nya biografsa-
longen i positiva ordalag:

Vi måste erkänna att det nya nöjespalatset ger ett imponerande intryck. Lokalen 
är stor och rymlig och dess stilrena utformning ger den något av enkel förnämi-
tet. Den mattgröna färgen å de alldeles släta väggytorna sammansmälter utmärkt 
med det silvergrå ridådraperiet, vilket är inramat av en enkel list i terrakotta. Den 
originella armaturen bildar ett behagligt avbrott till de lugna ytorna. Bänkarna, 
placerade i halvcirkelform mot duken, äro verkligt bekväma och rymliga och ha 
framförallt den förtjänsten att de lämna gott utrymme mellan bänkraderna liksom 
även i sidogångarna varför det även vid fullt hus knappast behöver bli någon 
generande trängsel.
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Lokalen var uppenbarligen utformad enligt de moderna funktionalistiska idea-
len med strikt enkelhet, genomtänkt nyansering och sparsmakade men estetiskt 
tilltalande dekorationer som kännetecken. Borta var den nyklassiska arkitektur 
som länge hade satt sin prägel på offentliga lokaler i Sverige. I reportaget recen-
seras också premiärprogrammet, som får hård kritik av tidningen:

Gårdagens premiärprogram var däremot inte lika förstklassigt. Det började pam-
pigt med en ståtlig film från det sköna Värmland, vilket Selma Lagerlöf skänkte 
sin hyllning i en poesifylld beledsagning efter mönster av PW-filmerna. Men 
därpå följde det svenska lustspelet ”tjocka släkten” med Edvard Persson i huvud-
rollen. Man önskar helst syssla med dylik filmproduktion så litet som möjligt. 
Det talas med beklämning om svensk pilsnerfilm, men den här hade man tydligen 
tänkt att man skulle höja upp på ett högre plan genom att dricka ädlare årgångar 
i stället! Den ena villan blir dock värre än den andra. Vi sökte förgäves efter den 
humor, som spirar ur dylik rappakalja. Men Edvard Persson har nu sin populari-
tet så grundmurad att han synes kunna locka folk att skratta hur underhaltigt det 
hela än är. Att Tjocka släkten kunnat ”slå” så bra som den gjort i Stockholm och 
annorstädes ställer publikens smak i en något underlig dager. Vi hoppas på bättre 
i fortsättningen.223

Filmen Tjocka släkten hade haft premiär samma år och kan ses som ett praktex-
emplar på den svenskproducerade, provinsiellt färgade film som blev så typisk 
för 1930-talets filmutbud i Sverige. Här ifrågasätter skribenten biopublikens 
smak och undrar hur någon kan sätta värde på en sådan ”rappakalja”. Recen-
senten använder det nedsättande begreppet pilsnerfilm, som blev allmänt känt 
genom den s.k. pilsnerfilmdebatten under åren 1932-33. I den aktuella filmen 
förekom dock inte så mycket pilsnerdrickande utan i stället konsumtion av 
exklusivare drycker. Filmens idé var ju att i farsens form skildra hur ett fattigt 
par försöker spela förnäm överklass för att imponera på besökande släktingar 
från Amerika. Alkohol var en känslig fråga i 1930-talets Sverige, något som 
ofta visar sig i filmkritiken. Filmvetaren Per Olov Qvist menar att en hel del 
samtida kritik som riktades mot filmen vid denna tid bör ses som uttryck för 
puritanism eller för det lutherska arvet:

Det märks i den lätt moraliserande ton som vidlåder angreppen på vissa filmer 
för ett visat lättsinne vad gäller både mat- och dryckesvanor. Det mest kända 
uttrycket för detta är självfallet den s.k. pilsnerfilmdebatten 1932-33, men detta 
kan också återfinnas på annat håll. Bland annat tar det sig uttryck i en form av 
”pilsnerfixering” hos vissa kritiker, som prompt skall kommentera och referera 
till filmpersonernas dryckesvanor oavsett om detta är relevant eller ej.224

223 Norra Västerbotten, 24 oktober 1935
224 Qvist, Per Olov, Folkhemmets bilder. Modernisering, motstånd och mentalitet i den svenska 
30-talsfilmen, Lund 1995, s. 109-110
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Under 1930-talet börjar filmrecensioner förekomma som fast inslag i Norra 
Västerbotten under rubriker som ”bio” eller ”våra biografer”. Vid denna tid är 
recensionerna oftast osignerade, något som tidigare var ganska vanligt också hos 
de större svenska tidningarna men som successivt upphörde under andra hälften 
av 1930-talet. Etableringen av nya biografer på större och mindre orter i Skel-
lefteåområdet uppfattades av många som en positiv utveckling. I ett ”skärgårds-
brev” i Norra Västerbotten den 28 juli 1934 formulerar sig den icke namngivne 
brevförfattaren från ett samhälle i Skelleftehamnsområdet på följande sätt:

Förr ha vi varit benådade med en enkel biograf, m y c k e t enkel t.o.m. Nu till 
stundande säsong blir det tre (3) biografer som komma att konkurrera om publi-
kens bevågenhet. Vår gamla kärlek ”Tip-Top”, som vi ibland brukat bojkotta för 
omväxlings skull, håller nu på att restaureras. En genomgripande omgestaltning 
av lokalen har påbörjats för en kostnad av c:a 20,000 kr, enl. uppgift. Välbehöv-
ligt i sanning. Även namnet ändras till Palladium. Hoppas även det bidrager till 
förbättringen. Vidare har Metropolbiografen god lokal och bra maskiner. Enda 
anmärkningen är att stolarna äro cirka 3 cm för höga. Den sittande – som ej är 
ovanligt långbent – får ej stöd på golvet för fötterna. Folkets hus, som nu snart 
närmar sig sin fullbordan, kommer även att inrymma biograf. Den lokalen torde 
väl bli tidsenlig och bra. Nog är det väl ordnat för nöjen som synes.225

Men det fanns andra röster som såg med mycket oblida ögon på biograferna 
och filmutbytet. I den tidigare citerade artikeln som refererar Evald Malmström 
tal i Skellefteå samma år behandlas också biografernas verksamhet. Jag återger 
här ett par avsnitt:

Bion är en av de största förförarna i vår tid, ty den har råkat i händerna på pen-
ningsugna herrar som exploaterat den. Då det sinnliga, sensationella, sexuella 
tilldrager sig största intresset så utnyttjas detta till ytterlighet. En av svensk Film-
industris ledare hade för talaren sagt att SF gjort försök med att göra en god film 
(?!), som ligger på hyllorna. Publiken borde här ha fått en upplysning om vad 
denna underbara cigarr heter! SF ålägges att omedelbart distribuera underverket! 
I den mån talarens kritik riktade sig mot den mindervärdiga, amerikanska dus-
sinproduktionen så torde endast en mening vara rådande om dess halt. Över 90 
procent av dessa filmer äro sex appeal-stämplade och ingen diskussion råder väl 
om att de intryck som dagligen hamrats fast via dessa alster äro av minst sagt 
undermålig beskaffenhet. På biograferna sås det, sade talaren. Skörden uppenba-
rar sig inför barnavårdsnämnderna och domstolarna. 
- – - Det värsta av alltsammans är att de hjältar och hjältinnor som dyrkas äro mora-
liskt lågt stående individer. En moraliskt vederhäftig kvinna skulle aldrig låna sig 
till de våldtäckts- och avklädningsscener som i så rikt mått förekomma.226

225 Norra Västerbotten, 28 juli 1934
226 Norra Västerbotten, den 12 maj 1934
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Här är det framförallt det amerikanska filmutbudet som görs till måltavla för 
kritiken. Talaren hävdar att de flesta av dessa filmer presenterar en dålig sex-
ualmoral och att det sedan påverkade moralen hos den svenska biopubliken. 
De amerikanska filmerna görs utan vidare ansvariga för diverse sociala och 
rättsliga problem i Sverige. Filmens stora genomslagskraft framhävs när det 
talas om ”de intryck som dagligen hamras fast via dessa alster”. Avslutningsvis 
ifrågasätts skådespelarnas, och typiskt nog i första hand de kvinnliga skådespe-
larnas, personliga moral. Läsarens tolkning av föredraget måste bli: en ameri-
kansk skådespelerska är alltid en omoralisk person.

Från byaböner till ungdomsläger
Samtidigt som nya impulser och modernitetsföreteelser gjorde sig gällande i 
Skellefteåområdet under 1930 fanns det krafter i rörelse för att slå vakt om de 
gamla traditionerna och synsätten. I ett brev ”från bygden” den 1 mars 1934 i 
Norra Västerbotten ger signaturen ”Blixt” några glimtar från Ljusvattnet. Bland 
annat berörs planerna på en kyrklig ungdomsförening:

Om vi skulle kasta en blick på den religiösa verksamheten i denna by. Krafter 
tycks vara i rörelse för att få till stånd en ungdomsförening. Den som har tagit 
initiativ till detta är pastor Andersson, vilken som bekant bildat många ungdoms-
kretsar inom Burträsk. Nu är turen kommen till Ljusvattnet och enligt pastor 
Anderssons utsago skulle den i första hand ha till uppgift att slå vakt omkring 
den gamla av ålder brukade byabönen. Dessa söndagsgudstjänster vilka hållas tre 
söndagar å rad i varje gård, ledas av en föreläsare och därvid sjunges ännu 1695 
års eller den s.k. gamla psalmboken. Just detta torde vara något eget för inte bara 
socknen utan för hela Västerbottens landsbygd. Nästa månad kommer ungdoms-
kretsen att definitivt bildas och den som lever får se hur livskraftig den blir.227

Här gjordes alltså ett försök att bland ungdomarna revitalisera den gamla bya-
bönstraditionen som hade skapats redan under första delen av 1600-talet i övre 
Norrland. På byabönerna sjöngs det ur 1695 års psalmbok, trots att 1819 års 
psalmbok hade tillkommit och fått ett tillägg 1921! Bygderna kring Skellefteå 
har präglats av 1800-talets läsarväckelse, en rörelse som tog sig konservativa 
uttryck när det gäller synen på psalmbok, katekes och kyrkohandbok. Men det 
skulle vara felaktigt att därmed i generell mening beskriva norrlandsläseriet 
som en icke-modern företeelse. Senare tids forskning visar att denna väckel-
serörelse innehåller både traditionalistiska och moderna drag, något som inte 
minst historikern Daniel Lindmark har betonat.

227 Norra Västerbotten, 1 mars 1934
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Det som framstår som moderna drag i norrlandsläseriet är främst den nya inrikt-
ningen på individens tillägnelse av tron genom en personlig erfarenhet, uppdel-
ningen i andligt och världsligt samt det medvetna val som läsarna träffar mellan 
olika böcker, läror och lärare. Traditionalistiska förefaller läsarna däremot i sitt 
fasthållande vid 1600-talets kyrkliga böcker.228

Under 1930-talet skedde en märkbar modernisering av verksamhetsformerna i 
kyrkor och samfund, inte minst när det gäller den verksamhet som riktade sig 
till barn och ungdomar. EFS anställde t.ex.1933 en särskild resesekreterare för 
den s.k. juniorverksamheten i Västerbotten och senare anställdes ytterligare en 
person för dessa uppgifter. Det första juniorlägret i länet hölls i Boviken 1926 
under ledning av Gustav Kihlström, som då var riksjuniorsekreterare för EFS. 
Det blev startpunkten för den omfattande lägerverksamhet som utvecklades 
under 1930-talet. Men det fanns en viss tvekan inför de nya verksamhetsfor-
merna. Predikanten Harald Forsman skrev 1958:

Det saknades inte problem i den nya verksamhetsformen. Äldre kristna var i 
regel ganska skeptiska inför dess oprövade former och metoder. Man fruktade 
avvikelser från lära och gemenskapsliv och kände sig därför tvekande.229

Dagsprogrammen på ungdomslägren omfattade bibelstudier, juniormöten, mis-
sionsstunder, bad, friluftsliv och bönestunder. Gustav Kihlström har berättat att 
han fick uppslaget till lägren i Österrike, där han var med på ett pojkledaremöte 
i Pörtschach 1923.230 De nya inslagen i den lägerverksamhet som EFS byggde 
upp var framförallt friluftsaktiviteterna. För första gången integreras fysisk 
fostran i en verksamhet som tidigare så gott som uteslutande ägnat intresset 
åt att undervisa i andliga frågor. Från 1932 började gymnastik finnas med på 
programmet vid vissa ungdomsläger. Intresset för att vårda och träna kroppen 
var en företeelse som låg i tiden och som tog sig många uttryck både i skolan 
och, som här, i föreningslivet. Men för lägerledarna var lägerprogrammen en 
balansgång mellan nya idéer och äldre tankesätt. Gymnastik kunde gå an, men 
att de lägeransvariga tillät fotboll på läger betraktades långt fram i tiden som ett 
övertramp. Lägren kunde samla stora grupper av deltagare. Den 11 september 
1937 finns en bild införd i Norra Västerbotten från EFS ungdomsläger i Frost-
kåge. Bildtexten berättar att ett 175-tal ungdomar i åldern 16-25 år hade deltagit 
i lägret.

228 Lindmark, Daniel, Puritanismen och lättsinnet, Umeå 1997, s. 96-97
229 Västerbottens lutherska missions- & ungdomsförbund, Västerbottens lutherska missions- & 
ungdomsförbund: minnesskrift med anledning av dess 50-åriga tillvaro, Umeå 1958, s. 49
230 Lodin, Sven, Boken om De Ungas Förbund, Stockholm 1938, s. 85-86
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Till kamp mot veckopressen
Våren 1934 gick skolan, kyrkan, barnavårdsnämnden och en rad organisationer 
till angrepp mot ”den kolorerade veckopressen”. Ett opinionsmöte arrangera-
des med medverkan av kyrkoherden A. Lindström och den tillresande pastorn 
John Nilsson från Stockholm. Bakom inbjudan stod samtliga nykterhetsorga-
nisationer, flertalet av de politiska partierna, frikyrkorna och scoutrörelsen.231 
Det framgår av insändare i tidningen att mötet var ett led i en riksomfattande 
kampanj mot de s.k. ”15-örestidskrifterna” i samverkan mellan ungdomsorga-
nisationer, religiösa, politiska, nykterhets- och folkbildningsföreningar.232 Dis-
kussionerna om den kolorerade veckopressen inleddes sedan Bonniers förlag 
1929 köpt Åhlén & Åkerlund och gjort en framgångsrik marknadssatsning med 
familjetidningar och damtidningar.233

Annons i Norra Västerbotten den 3 maj 1934

Vad var det då man vände sig mot i dessa veckotidningar? Ett debattinlägg av 
signaturen ”Lärare” ger viss vägledning:

Jag har fattats mer och mer av antipati vid läsningen av ”parasitorganen”. Men 
man måste ha läst dessa tidskrifter naturligtvis – innan motviljan för dem kommer. 
Och den kommer. En del ungdom ha för länge sedan mist humöret att läsa ide-
ligen samma berättelse om chefens privatsekreterare, den förra gift naturligtvis, 
men förälskad i sin sekreterare, som för honom ”betyder allt i hela vida världen”, 
som ju en av termerna heter i dessa äckliga berättelser. Knappast någon av dessa 
berättelsers huvudpersoner har varit eller är ogift. I ingen enda av dessa spalter 
har äktenskapet hållits utanför.

231 Norra Västerbotten, 3 maj 1934
232 Norra Västerbotten, 19 april 1934
233 Dahlberg, Hans, Hundra år i Sverige, Stockholm 1999, s. 108
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Faran eller en av de många farorna orsakade genom dessa tidskrifters innehåll 
är att äktenskapet framställes som en gammal förlegad institution som folk kan 
bryta mot utan samvetsskrupler. Äktenskapets auktoritet undergräves alltså. Det 
är ett av resultaten av den ”kultur” som dessa pressorgan gett svensk ungdom. En 
massunderskrift borde snarast insändas till höga vederbörande, och en lag genast 
stiftas så att dessa tidskrifter försvinna – och jag tror att resultatet kanske blev att 
brottsligheten minskade.234

Det var alltså den moderna och fria synen på samlevnad som framställdes i 
tidningarnas följetongsnoveller som upplevdes som ett hot. ”Äktenskapets 
auktoritet” ifrågasattes i novellerna, och det uppfattades så allvarligt att hela 
organisationslivet i Skellefteå – från socialdemokratiska ungdomsklubben till 
prästerskapet – mönstrades för att dra i härnad mot den omstörtande verksam-
heten.

Folkbildning
Den 7 januari 1930 meddelades under ”Allmänhetens spalt” i Norra Västerbot-
ten att en ABF-avdelning hade bildats i Skellefteå stad med syfte att främja 
folkbildningen. Av texten framgår det att planer länge hade funnits på ”att i 
likhet med våra grannsamhällen få upp en ABF-verksamhet i Skellefteå” och 
att den nybildade studieavdelningen redan var i verksamhet. I sammanhanget 
ges också en programförklaring för ABF:s verksamhet i Skellefteå. Där hävdas 
bl.a. följande:

Arbetaren behöver ökad bildning för det första, i sin egenskap av mänsklig indi-
vid, för det andra, såsom tillhörande en kämpande klass, och för det tredje, som 
medborgare i ett demokratiskt samhälle och delägare i en stor rik kultur. På arbe-
tareklassens bildningssträvanden kan inte läggas ensamt den individualistiska 
synpunkten, även om det kan vara sant, att denna i viss mening är den viktigaste. 
Arbetaren får inte glömma, att han tillhör en kämpande klass och att han behöver 
ökade kunskaper och fördjupad bildning för att skapa bättre förhållanden åt sig 
själv och sin klass, för att bli en dugligare kämpe för sin klass. Den process i 
det historiska skeendet, som vi kalla klasskampen, åsyftar ju innerst en social 
utjämning. Det är utan vidare klart att allt bildningsarbete måste medverka till 
en sådan social utjämning, då det ju bidrager till att utfylla klyftan eller upphäva 
skillnaden mellan mer bildade och mindre bildade. Denna bildningsarbetets roll i 
klasskampen måste väl utan vidare anses vara gagnelig och värdefull.

Bildningen skulle bidra till att utjämna de sociala klyftorna i samhället. Det 
betonas att de ökade kunskaperna inte enbart var en individuell angelägenhet. 
Nu handlade det om att skaffa sig de hjälpmedel som krävdes i kampen för att 

234 Norra Västerbotten, 22 maj 1934
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förbättra förhållandena för sin klass. Bildningsarbetet var en vapensmedja för 
den klasskamp som under 1930-talet tycktes ge resultat. I programförklaringen 
uttrycks också den kultursyn som bildarna ville förverkliga i verksamheten:

Det finns inom kulturlivet billighetsvaror och kvalitetsvaror. Bildningsarbetet 
kan lära oss att känna igen kvalitetsvarorna och sälja dem, eller åtminstone ge 
dem en plats i vårt liv vid sidan av billighetsvarorna. Vi tar bestämt avstånd 
från det fjantiga häcklandet av arbetareungdomens nöjesliv. Men vi äro väl över-
ens om att enbart dans-, bio och kafébesök måste hänföras till billighetsvarorna. 
Därför är det som ABF riktar uppmärksamheten på, att det inom kulturlivet även 
finnes kvalitetsvaror.235

Av ovanstående formulering framgår viljan att utveckla en arbetarkultur med 
kvalitet. Genom folkbildningen skulle arbetarna lära sig att skilja på ”kvali-
tetsvaror” och de ”billighetsvaror” som beskrivs. Nöjeslivet avfärdas inte som 
något helt förkastligt, men det borde inte vara det enda som man ägnade sin 
fritid åt. Beträffande studiecirklarnas innehåll meddelas också i artikeln att 
avdelningen ”i första hand kommer att syssla med skönlitteratur”. Temat för de 
skönlitterära studierna var ”krig och kultur”.

Det bör tilläggas att Skellefteå stads avdelning av ABF enligt organisatio-
nens egna uppgifter bildades redan den 16 januari 1927. Artikeln i Norra Väs-
terbotten tyder dock på att det var först omkring 1930 som verksamheten tog 
fart. Den första dokumentation av verksamheten som finns tillgänglig är från 
verksamhetsåret 1931-32 då sju studiecirklar hade bedrivits. De ämnen som 
studerades var svenska, tyska, esperanto, marxism, kommunalkunskap, organi-
sationskunskap och socialism.236

I januari 1935 invigdes Folkets hus i Skelleftehamn. Till festligheten hade 
gruvbolagets disponent A. Blomgren och några representanter för kommunen 
inbjudits. Dessutom medverkade metallindustriarbetareförbundets ordförande 
Gunnar Andersson med ett anförande där han berörde den förbättrade relatio-
nen mellan arbetare och arbetsgivare och Bolidenbolagets medverkan till Fol-
kets Hus tillkomst. Anförandet, som publicerades i Norra Västerbotten, bör bl.a. 
ses mot bakgrund av att det tre år tidigare hade skapats starka motsättningar när 
militär sköt mot strejkande arbetare vid de s.k. Klemensnäskravallerna i Skel-
leftehamnsområdet:

I början var det ytterst svårt för våra agitatorer att få tak över huvudet, nästan 
omöjligt att få hyra en lokal. Men det har blivit en kolossal skillnad på 20 år. 
Nu bidra även arbetsgivarna till att skapa lokaler för det fria ordet. Förståelsen 

235 Norra Västerbotten, 7 januari 1930
236 Olofsson, John, ABF Skellefteå 60 år, Skellefteå 1987, s. 3-4
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mellan arbetare och arbetsgivare har blivit bättre. Arbetarrörelsens organisationer 
göra numera stora insatser evad det gäller striden mellan parterna. Nu har man 
kommit fram till ett samarbete, som är lyckligt för alla i samhället. – - – Detta hus 
är ej endast en länk i kedjan utan ett föredöme. Det skall vara en härd för det fria 
ordet. Här ska vi samlas för ett lyckligt samhälle för alla.

I anförandet uttrycks ett synsätt där den nya Folkets hus-lokalen materialise-
rar det moderna samförståndstänkandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
Klassbegreppet har inte avförts från retoriken, men det har fått en ny innebörd. I 
stället för klasskampen framhålls det inbördes beroendet och vikten av anpass-
ning:

En ny klass har kommit till, industriarbetarklassen. Bland denna finnes en hel del 
som även ha fått framstående ledarplatser inom samhället. De kunna anpassa sig 
och ställa ej alls till med några katastrofer, som man förr i tiden befarade, och när 
vi nu ska inviga en ny milstolpe på arbetarrörelsens program, få vi komma ihåg 
att det stundar tider med hårdare prov än de som varit. Nu kunna organisationerna 
anpassa sig och man får hoppas att så även blir fallet i framtiden.237

Formuleringarna leder tankarna till det som skulle komma att kallas ”den 
svenska modellen” efter de s.k. Saltsjöbadsförhandlingarna 1938, som innebar 
ett närmande mellan arbetsmarknadens parter efter 1920-talets hårda motsätt-
ningar. Och det är knappast någon tillfällighet. Gunnar Andersson, som höll 
talet i Skelleftehamn, blev andre ordförande i LO från 1936 och kom i den 
egenskapen att ingå i förhandlingsdelegationen vid Saltsjöbadsförhandling-
arna.238

I boken Modärna tider diskuterar Jonas Frykman och Orvar Löfgren de 
förändrade klassrelationer som framträder i mellankrigstidens svenska kultur-
bygge:

Klasserna närmar sig varandra. Företagaren och arbetaren blir ömsesidigt mer 
beroende, de måste anpassa sig. En eldgaffelsrak borgerlig framtoning var något 
lika otidsenligt i det moderna samhället som en osnuten proletär uppsyn.239 

De tidigare så tydligt framträdande klassgränserna blev mer diffusa när den 
framväxande medelklassen fyllde ut utrymmet mellan den traditionella arbetar-
klassen och borgerskapet samtidigt som arbetarnas villkor började förbättras. 

237 Norra Västerbotten, 22 januari 1935
238 Hansson, Sigfrid (red), Svenska Folkrörelser 1, Stockholm 1936, s. 170 Frykman, Jonas (red.) 
Moderna tider: vision och vardag i folkhemmet, Malmö 1985, s. 70
239 Frykman, Jonas (red.) Moderna tider: vision och vardag i folkhemmet, Malmö 1985, s. 70
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Och själva ordet klass började undvikas i 1930-talets offentliga språk. Men 
även i det moderna folkhem som började ta form vid denna tid upprätthölls 
kulturgränser mellan olika samhällsskikt. Utgångspunkten för distinktionerna 
överfördes dock från kollektiv till individuell nivå – från social rang till person-
liga kvaliteter. Det framhölls gärna, som i Gunnar Anderssons tal, att en indi-
vids flit och duglighet kunde föra till framstående positioner i samhället oav-
sett social bakgrund. För de flesta arbetare utgjorde emellertid den ekonomiskt 
krassa verkligheten och bristen på moraliskt stöd från familj och omgivning ett 
effektivt hinder för en så kallad klassresa.

Kulturminnesvård och museiverksamhet 
Redan 1882 startades Västerbottens norra fornminnesförening och organiserade 
insamling av föremål. Initiativtagare var häradshövdingen i Västerbottens norra 
domsaga, Anders Fredrik Ekewall. Materialet förvarades under de första decen-
nierna på olika platser men samlades 1905 i den då gamla brandstationen. 1926 
inköptes militärbostället Nyborg av staden och skänktes till fornminnesfören-
ingen, vilket innebar att samlingarna överfördes dit. Då gjordes också en grund-
lig uppordning och katalogisering av hela beståndet av Holger Möllman-Palm-
gren. Redan vid denna tid fanns tidningsmannen Ernst Westerlund med i det 
museala arbetet som föreningens sekreterare och allt i allo. Drygt 20 år senare 
(1950) blev Westerlund anställd som intendent på Skellefteå museum.240

De tidiga fornminnesföreningarna under 1800-talet utmärktes av ett nationa-
listiskt inriktat intresse för det svenska folkets ursprung, levnadsförhållanden 
och utveckling. Det var oftast jakten på de äldsta kulturelementen och traditio-
nerna som prioriterades i verksamheten.

På 1930-talet hade nya tankar om museernas uppgifter utvecklats. Nu var det 
den samtida moderniseringen som skapade behovet av att bevara det snabbt för-
svinnande kulturarvet. I en artikel i Norra Västerbotten från 1931 med rubriken 
”Kulturarvet” kommenteras den pågående hastiga omdaningen av den materi-
ella kulturen av den anonyme skribenten, förmodligen Ernst Westerlund: ”Den 
del av det vackra landskap där vi bo – - – har under senaste 30 år genomgått en 
förvandling och en förändring som är så stor att man knappast tror sina egna 
ögon.” Förändringarna i sig kritiseras inte av artikelförfattaren, som menar att 
moderniseringen nästan uteslutande varit till fördel. Det som oroar honom är att 
det gamla utan närmare reflektion har skrotats och ersatts av det nya:

Man har inte ens sparat de gamla som kuriositet; för att nu inte tala om att det som 
kallas pietetskänsla är en i vida kretsar ganska sällsynt egenskap. Gamla vackra 

240 Västerbottens läns hembygdsförbund, Månadsblad nr 1/03, Umeå 2003
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husgeråd ha hamnat i stallportar och uthus, där de inte burits direkt till vedboden 
eller – placerats i staden i en hall eller matsal där omgivningen är så främmande 
som möjligt. I de flesta fall ha möbler undergått en ”restauration” som ur kultur-
historisk synpunkt är hårresande.

I samma artikel framhålls också att det lokala icke-materiella kulturarvet behö-
ver tas omhand innan det försvinner:

Traditionen på detta område är betydligt segare men ändock kantstött till oigen-
kännlighet ibland. Av vår folkmusik är inte mer än omkring 100 låtar upptecknade, 
av våra sagor och sägner knappast hälften, av ordspråk föga mer än halvtannat 
hundratal, av visor och sånger endast något dussin. Arbetsliv och arbetsmetoder, 
seder och bruk äro endast till en del utforskade. Var äro de krafter som här ound-
gängligen tarvas och det snart nog om någonting skall bli gjort innan en ny tid 
utplånat allt.241

 
Den språkliga sammansättningen kulturarv som används i artikeln är en ganska 
ung företeelse i svenskan. Begreppet dyker upp i svenska språket i slutet av 
1880-talet i Viktor Rydbergs skrifter, men det var först under 1930-talet som det 
blev riktigt vanligt ord. I boken Modernisering och kulturarv utreds innebörden 
av ordet kulturarv av Jonas Anshelm, som är forskare i teknik och social för-
ändring. Han skriver i bokens inledning: ”Omvandlingen av kulturarvets inne-
börd, politiska agenda och förvaltningsformer kan därför ses som en spegling 
av moderniseringsprocessen.”242 Den offentliga diskussion om kulturarvet som 
fördes i Skellefteå betraktar jag som en del av samhällsomdaningen och den 
variabla moderniteten. 

Idrotten i samhällsomvandlingen
Som tidigare redovisats växte sig idrottsrörelsen stark i Västerbotten och i Skel-
lefteåområdet under perioden 1900-1950. Många idrottsföreningar bildades 
och blev viktiga samlingspunkter för ungdomarna, främst då för pojkarna. På 
landsbygden, även i de mindre byarna, fanns det många ungdomar och under-
lag för föreningsverksamhet. I städer och industrisamhällen fick idrotten stor 
betydelse under den från arbetet allt tydligare separerade fritiden. Det ökade 
intresset för idrott bör ses som en del av en utveckling som innebar att kroppen 
alltmer sattes i fokus.

241 ”Medarbetarnas egen tidning”, i Norra Västerbotten, 1 oktober 1931
242 Anshelm, Jonas (red.), Modernisering och kulturarv: essäer och uppsatser, Stockholm 1993, 
s. 9
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Om idrottens och kroppens roll i samhällsomvandlingen under 1930-talet skri-
ver etnologen Jonas Frykman i boken Försvenskningen av Sverige. Han beskri-
ver en utveckling som stimulerades från samhällets sida, som en uppifrånmo-
dernisering: 

Demokratiseringen innebar att breda befolkningsgrupper måste synkroniseras 
med samhällsomvandlingen som helhet. ”Vanliga” människors livsföring och 
orientering, deras vardagliga liv församhälleligades och försvenskades på ett 
genomgripande sätt. I den starka välfärdsstat som byggdes fick de som tidigare 
varit landsbygdsbor, arbetare eller tjänstemän nu fostras till att bli svenskar; indi-
vider skulle tvättas av, hygieniseras, moderniseras och gymnastiseras loss ur de 
gamla kollektiven för att sålunda trimmade integreras i det nya samhället som 
medborgare. – - – Tiden från 30-talet och framåt diskuterades, analyserades och 
exponerades följdriktigt kroppar med en intensitet som bara kan jämföras med 
intresset för att administrera samhället och dra i de rätta spakarna för att få fart på 
ekonomin, arbetsmarknaden och utbildningen.

Frykman påpekar dock att detta bara är den ena sidan av myntet. Parallellt med 
samhällets och politikernas agerande utvecklades en underifrånmoderniserande 
gräsrotsrörelse:

30- och 40-talens människor blev inte kommenderade till badstränder, gymnas-
tiksalar eller vandrarhem – de strömmade till i horder. Cykelsemestrar och sexuell 

Klemensnäs fotbollslag ca 1933
Foto: Birger Bäckman, Skellefteå museum
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frigörelse, fascinationen inför gymnastik och idrott, samordningen av den egna 
kroppen med de många andra svenska kropparna var ingenting man visste var en 
del av en civilisationsprocess när man var mitt i det. Eller annorlunda uttryckt: 
människor utforskade tillvarons och det nya samhällets möjligheter fysiskt innan 
de egentligen gjorde det kognitivt. Det var inte så mycket viljan att veta, som 
längtan efter att göra, pröva och upptäcka som dominerade det nya förhållnings-
sättet. Det här var en massrörelse där folk kom att imitera varandra och i upprep-
ningen av andras beteenden kom att lära sig någonting om sig själva.243

Av det källmaterial från Skellefteåområdet som jag har använt får jag intrycket 
att underifrånmoderniseringen i detta avseende tidsmässigt låg före de intentio-
ner som gjorde sig gällande från samhällets sida. Inom de politiska partierna 
dröjde sig ju en ganska kritisk hållning till idrotten kvar en bra bit in på 1930-
talet. Som ett exempel kan nämnas att när idrottsanlagen diskuterades i riksda-
gen 1931 gick både socialdemokraten John Sandén och den i Västerbotten så 
tongivande liberalen och tidningsmannen Gustav Rosén till skarpt angrepp mot 
idrottsrörelsen.244

Idrotten togs emot med stor entusiasm av den unga generationen. En av 
dessa var Harry Larsson (f 1918), som flyttade till Skellefteåområdet i mitten 
av 1930-talet och blev en framgångsrik idrottare med tiokamp som specialitet. 
På frågan ”Vad har idrotten betytt för dig” i boken Min stad svarar han:

Oerhört mycket! Jag har mycket att tacka idrotten för. Inte minst alla engagerade 
ledare som fanns, som Curt Thylin i SIF. Vi tränade inte lika mycket som man 
gör idag. Det var däremot småtävlingar ett par gånger i veckan. Jag har alltid 
tyckt om att vara ute och dansa och festa om. Idrotten och tävlingarna sporrade 
en till att ta det lite försiktigt med festandet. – - – Det kom alltid mycket folk till 
tävlingarna på Norrvalla. Det var en ständig kamp mellan AIK och SIF. Då var 
det möjligt att förbättra resultaten.245

Den idrottsliga kampen mellan idrottsungdomarna i de båda lokala klubbarna 
förstärktes säkert av de olikheter som fanns utanför tävlingsarenorna. Vid en 
intervju som jag gjorde med Harry Larsson 1998 förklarade han att SIF var 
”mera borgerligt” med många pojkar från läroverket, medan AIK samlade 
”Norrbölegrabbarna” och fler arbetarungdomar.246 

Orientering var länge en marginell sportföreteelse i Skellefteåområdet, men 
under 1930-talet blev allt fler intresserade. En av de aktiva tillskyndarna var 

243 Ehn, Billy, Frykman, Jonas & Löfgren, Orvar, Försvenskningen av Sverige, Stockholm 1993, 
s. 167-170
244 Pålbrant, Rolf, Arbetarrörelsen och idrotten 1919-1939, Uppsala 1977, s. 69
245 Lundin, Göran (red.), Min stad. Skelleftebor berättar, Skellefteå 1994, s. 163-164
246 Intervju med Harry Larsson, Skellefteå, den 27 november 1998, uppteckning hos författaren 
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redaktören K.H. Wikström, som också talade sig varm för den naturnära spor-
ten i Norra Västerbotten:

Orienteringssportens tjusning och styrka ligger just i, att den bedrives mitt ute i 
naturen och ger den tävlande tillfälle fylla sina lungor med frisk, härlig skogsluft, 
att den lämnar deltagaren fria händer att själv välja och taga sig fram efter den 
för honom lämpligaste och snabbaste vägen till målet. – - – Västerbottningar, 
skogarna stå snart så lockande vackra i sin färgrika höstskrud. Ni måste ut och 
andas frisk sommar- och höstluft och njuta av den vackra synen. Låt i höst den 
uppfriskande orienteringslöpningen bliva formen för Eder vistelse i skog och 
mark om söndagarna. Har ni aldrig varit med på en sådan tävling, så gå in i en 
förening med goda orienterare, lär Eder orientera och deltag själv.247

För människorna i Skellefteåområdet fanns de stora sportidolerna inom skidåk-
ningen. Det började med framgångarna i Vasaloppet under 1920-talet, då Väs-
terbottningarna Ernst Alm, Oskar Lindberg och John Lindgren i tur och ordning 
tog hem segern. Sedan skulle länets och Skelleftebygdens skidåkare hävda sig 
väl i världseliten under flera decennier. Biskop emeritus Martin Lönnebo (f. 
1930) har beskrivit sin egen upplevelse av skidsporten under uppväxtåren i en 
by utanför Skellefteå:

När jag var barn var skidlöparna de största – näst efter Gud, änglarna, helgonen, 
kyrkoherden och fjärdingsmannen. Med snabba stavtag glider de över den frusna 
sjön därhemma i det inre av Västerbotten. Byn ligger och vilar sig i sluttningen 
mot sjön. Skellefteå är närmaste stad med lasarett, konditorier, dam- och herr-
ekiperingar samt en sportaffär. På sofflocken i byns stora kök ligger männen och 
läser Norra Västerbotten medan kvinnorna värmer palten. – - – Jag hörde till dem 
som skulle gå i bönhuset på söndagarna. Det hände att jag skymtade skidlöparna 
genom fönstret där jag satt frånvarande i söndagsskolan. O, dessa fantastiska 
hjältar i blå skjortor med snuset utspottat och skärmmössan bakåtvänd för den 
aerodynamiska fulländningens skull!248

Lönnebos beskrivning levandegör fascinationen inför tävlingsidrotten på 
skidor, som på allvar gjorde sitt intåg under 1920- och 1930-talet. Han berör 
också kluvenheten som han upplevde mellan den traditionella söndagssysslan, 
att gå till kyrkan eller bönhuset och att vila, och den moderna skidsporten.

När Karl Henrik Wikström började arbeta som journalist på Norra Väster-
botten 1935 fick han ett särskilt ansvar för att bevaka idrotten. Det innebar att 
idrottsreferaten blev sakkunnigare och modernare och att idrottsföreningarnas 
verksamhet fick ett större utrymme i tidningen. När jag intervjuade ”KH” 1998 

247 Norra Västerbotten, 25 augusti 1937
248 Petersson, Sven Plex (red.), 60 Vasalopp, Bjästa 1983, s. 53-54
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berättade han att sportjournalistiken under vintermånaderna främst handlade 
om skidåkningstävlingarna och somrarna åt fotboll och friidrott. Ute bland folk 
möttes han av positiva reaktioner på och ett stort intresse för den nya sportjour-
nalistiken. Sportsidorna kommenterades och diskuterades engagerat på skolor, 
arbetsplatser och kaféer.249

Idrottsrörelsen genererade inte bara en mängd tävlingsarrangemang. Verk-
samheten påverkade också umgängeskulturen på andra sätt. Under 1930-talet 
förekommer t.ex. ofta annonser i Norra Västerbotten om ”friluftsfester”, ”som-
marfester” eller ”idrottsfester” som arrangerades i idrottsföreningarnas regi. Ett 
viktigt syfte med dessa arrangemang var att ge intäkter till idrottsverksamheten. 
Då var det också angeläget att få en stor publik. Av nedanstående annons från 
Vebomarks idrottsförening framgår att programmet kunde vara omfattande och 
pågå under många timmar med servering, skjutbana, musik, tävlingar, uppvis-
ningar, amatörteater och dans m.m. Sådana arrangemang förekom även under 
1920-talet, men inte tillnärmelsevis i samma omfattning som under de följande 
decennierna.

Norra Västerbotten den 6 augusti 1937

För flickorna blev det under 1930-talet ofta gymnastik som blev den samlande 
idrotten. I en annons i Norra Västerbotten den 1 februari 1930 inbjöd gymnas-
tikdirektören Ruth Elliot till ”motionsgymnastik för damer” i samskolans gym-
nastiklokal i Skellefteå.250 Under detta decennium blev det vanligt med gym-

249 Intervju med K.H. Wikström, Skellefteå, den 26 november 1998, uppteckning hos författaren
250 Norra Västerbotten, 1 februari 1930
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nastikföreningar där deltagarna inte bara ägnade sig åt motionsgymnastik utan 
även framträdde med gymnastikuppvisningar. Västerbottens gymnastikförbund 
såg till att gymnastikledare från olika delar av länet utbildades. 

I Skellefteå anordnades i augusti 1933 en sex dagar lång gymnastikledarkurs. 
Gymnastikförbundets syfte med kursen var enligt det reportage som gjordes 
av Norra Västerbotten att ”genom utbildande av amatörinstruktörer och ledare 
uppliva intresset för frivillig gymnastik, vilket ju särskilt i Skellefteå är tämli-
gen obefintligt”. Reportagets skribent, signaturen ”Puttrik” (Karl Henrik Wik-
ström), ställer sig positiv till gymnastikens intåg i Skellefteå och förmodar ”att 
en gymnastikens renässans är att emotse”. På gymnastikledarkursen deltog åtta 
män och femton kvinnor. Det framgår av reportaget att inriktningen på gymnas-
tiken skilde sig mellan kvinnor och män:

Fröken Kärrberg ville särskilt betona hurusom den moderna kvinnogymnastiken 
i ganska hög grad skiljer sig från den manliga. Mjuka, svepande rörelser träda 
alltmer i förgrunden och rytmiska övningar företagas gärna efter musik. Damerna 
fingo även demonstrera några av dessa rörelser efter tonerna från ”Jo, jo, Jose-
fine” m.fl. känsliga bitar.251

Gymnastiken under mellankrigstiden kan ses som en upptäckt av kroppen och 
det sinnliga. Från att tidigare ha varit främst ett nyttoredskap började kroppen 
att bli en del av ett ideologiskt och individuellt uttryck, för styrka, frihet och 
modernitet.

Idrottens ideologiska inriktning diskuterades inom arbetarrörelsens olika 
riktningar. Tillkomsten av särskilda arbetaridrottsföreningar från slutet av 
1920-talet och framåt kan, som historikern Rolf Pålbrant påpekar i avhand-
lingen Arbetarrörelsen och idrotten 1919-1939, ses mot bakgrund av idrotts-
rörelsens utveckling till massorganisation och det som de mer radikala inom 
arbetarrörelsen såg som de borgerligas användning av idrotten för ideologiska 
syften. Idrotten hade, menade man i arbetaridrottsföreningarna, utvecklats till 
en viktig borgerlig ideologisk institution med uppgift att fördunkla klassmot-
sättningarna och avpolitisera arbetarklassen. År 1927 bildades Arbetaridrotts-
föreningarnas Samorganisation (AIS) som en central sammanslutning för de 
svenska arbetaridrottsföreningarna. Denna organisation kvarstod i Riksidrotts-
förbundet. Tre år senare splittrades riksorganisationen när ett kommunistiskt 
arbetaridrottsförbund (AIF) bildades på den revolutionära klasskampens grund. 
Vid 1930-talets slut hade AIF som självständigt förbund upphört med sin verk-

251 Norra Västerbotten, 12 augusti 1933
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samhet och de flesta av förbundets medlemsföreningar upphört eller anslutit sig 
till Riksidrottsförbundet.252 

Enligt uppgifter i tidningen Idrottsfolket�53 som har sammanställts av idrotts-
historikern Ivar Söderlind bildades 12 arbetaridrottsföreningar i Västerbotten 
under åren 1931-1935. Sju av dessa fanns i Skellefteåområdet. En distriktsor-
ganisation bildades och under pingsthelgen 1934 hölls en mindre konferens i 
Sävenäs där representanter för Bolidens, Ursvikens och Skelleftehamns arbe-
taridrottsföreningar deltog. Där beslutades att en person skulle sändas till den 
internationella Pariskongressen och antifascistiska idrottsuppmarschen i Paris 
den 11-15 augusti samma år. I uppropet till kongressen hette det:

Varje idrottsman, som inte vill att idrottsföreningarna göras till fascistiska rekryt-
skolor, där idrotten blir militär drill, varje idrottsman som inte vill dö hjältedöden 
på slagfältet, måste understödja och aktivt deltaga i den antifascistiska idrotts-
uppmarschen i Paris.

Vid konferensen i Sävenäs var deltagarna också eniga om att skolningsanföran-
den om det sportpolitiska läget skulle utarbetas av distriktsstyrelsen och sändas 
ut till klubbar och medlemmar.254

Arbetaridrottsföreningarna i Skelleftebygden hade alltså målsättningen att 
ge en politisk skolning med ett internationellt perspektiv till sina medlemmar. 
Man ville genom sin uttalade politiskt-ideologiska medvetenhet vara ett tydligt 
alternativ till de ”borgerliga klubbarna”. Genom att klara en serie idrottsliga 
och teoretiska prov kunde medlemmar kvalificera sig för märket ”Beredd till 
proletär klasskamp”. I de teoretiska proven skulle kunskaper om arbetarrörel-
sens uppgifter och historia uppvisas. Föreningarna utmärkte sig genom att dela 
ut pris till alla deltagare i tävlingarna. Av ett referat från en tävling i Boliden 
den 2 april 1934 framgår det t.o.m. att alla deltagare fick lika pris!255

Den moderna idrotten togs inte emot med entusiasm överallt. När ungdo-
marna i Krångfors spelade bandy i början av 1930-talet fick de själva tillverka 
sina klubbor och sköta banan utan stöd från föräldrahåll:

252 Pålbrant, Rolf, Arbetarrörelsen och idrotten 1919-1939, Uppsala 1977, s. 26, 135, 171-173, 
182-184
253 Tidningen Idrottsfolket var Arbetaridrottsförbundets officiella organ som gavs ut under åren 
1929-1935. Den ideologiska linjen klargjordes redan i det första numret från den 1 maj 1929 där 
det slås fast att ”Idrottsfolket är ej någon idrottstidning i allmänhet, som lägger huvudvikten vid 
den eller den stjärnans senaste rekordresultat i sekunder eller millimeter, utan en förkämpe för 
en allsidig fysisk fostran av arbetarklassens breda massor för att därmed göra den bättre rustad i 
kampen mot kapitalismen”. 
254 Söderlind, Ivar, ”Arbetaridrottsföreningar i Västerbotten”. I: Visuellt. Meddelanden från Väs-
terbottens Idrottshistoriska Sällskap, nr. 15, december 1996
255 Idrottsfolket, nr 6 1934
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Ingen av föräldrarna kunde särskilt mycket om bandy och intresset från dem 
var svalt. Den här typen av fysisk aktivitet hade lite eller inget stöd alls från den 
äldre generationen, därför att man ansåg att krafterna skulle sparas till vardagens 
viktigare sysslor.256

Ibland var motståndet mer aktivt formulerat, som i en insändare i Norra Väster-
botten 1934 där signaturen ”Iakttagare” i en insändare angriper idrotten under 
rubriken ”Idrottsslaveriet”:

Idrotten är ju avsedd till vad nyttigt är, men hur mycket nytta medför den egentli-
gen i den stil den nu bedrives. Den nyttan tycker jag är svår att hitta reda på. Och 
ändå är den så åberopad. Tidningarna innehålla snart ingenting annat än vad som 
hör till idrott och i radion skriker det också snart uteslutande om samma smörja, 
och detta är nog ett av de bästa medel i Själafiendens hand, för att få så många 
som möjligt i högmodssnaran, ty vad annat går all idrott ut på än att odla högmod 
i varje människas själ som ger sig med i detta elände och i de allra flesta fall vågar 
både liv och lemmar för att om möjligt vinna människornas förgängliga uppvakt-
ning, och då kanske det till på köpet blir bara för någon dag, i bästa fall någon 
vecka. Så är någon annan framme och övertrumfar, och då är den äran faren. 
– - – Det är med vemod man också tänker på vilka oerhörda summor pengar 
som varje vecka på året offras på detta fåfänglighetens altare. Tänk om dessa 
pengar bleve fördelade åt fattiga och sjuka hur mycket välsignelse som skulle 
följa därav, men det är nog tyvärr så att besökarna av sådana platser knappast ha 
råd att ge en fattig stackare en slant. – - – Och nu till sist vill jag säga blott detta, 
att visst vore det hundra gånger bättre och även hundra gånger mer berömvärt att 
utdela pris och hjälpa och därigenom glädja många fattiga föräldrar som dagligen 
arbeta i sitt anletes svett med att odla upp obruten mark och göra den till bördiga 
fält för sig och de sinas uppehälle. Visst måste vi medge att sådana ha gjort sig 
förtjänta av beröm hundrafaldigt mer än segrare i den fåfängliga idrotten, men 
sådana segrare på arbetsbanan dem hör man inte så gärna få något beröm annat 
än äretiteln ”snålbonde”.257

Insändaren för fram både religiösa, ekonomiska och sociala argument mot den 
moderna och expanderande idrottsrörelsen. Liknande argumentering återkom-
mer gång på gång bland idrottskritikerna under 1930-talet.

Från söndagsvila till semester
Folkhögskolerektorn John Olofsson, som var uppvuxen och väl förankrad i 
Skellefteåområdet, har beskrivit den syn på arbetet som präglade bygden.

256 Westerlund, Lars (red.), Krångfors, Forsbacka, Slut. Långt borta – och nära, Krångfors-Fors-
backa, 1992, s. 153
257 Norra Västerbotten, 2 juni 1934
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Arbetet tillhörde landsbygdskulturens högsta värden. Det var nyttigt för kropp 
och själ att arbeta. Det var en plikt för alla att arbeta. Det var viktigt att tidigt lära 
barn att arbeta. Själva tiden var viktig. Människan hade fått ett visst mått av tid. 
Och denna tid skulle brukas till något nyttigt. Till eftertanke och självrannsakan 
inför Guds vilja. Men framförallt till arbete.258

Med denna arbetsmoral som rådande social norm var begreppet fritid proble-
matiskt.

Visserligen hölls det hårt på att söndagarna skulle vara arbetsfria, men det 
betydde inte att de var fria att användas till valfria sysselsättningar. Det inprän-
tades tidigt hos den uppväxande generationen att söndagen var till för guds-
tjänst och vila och inte för andra aktiviteter. Att roa sig eller fördriva tiden på 
olika sätt sågs som moraliskt förkastligt. 

När lagen om två veckors semester infördes 1938 innebar det inte bara att 
en ny rättighet beviljats. Själva semestertanken var något nytt och väsensfräm-
mande i förhållande till de tankesätt som varit rådande fram till 1930-talet. 

Sammanfattning
Nöjesliv, kultur och fritid i Skellefteåområdet påverkades under 1930-talet av en 
rad basala modernitetsfaktorer. Som jag har beskrivit i avhandlingens inled-
ning handlar basal modernitet om de självgående moderniseringsprocesserna 
inom de teknologiska, ekonomiska, naturvetenskapliga och i viss utsträckning 
samhällsvetenskapliga fälten i samhället. Här pågår ett ständigt förändringsför-
lopp med ny och ständigt mera avancerad teknik, exaktare beräkningar, effek-
tivare produktionsprocesser, fler och bättre kommunikationsformer och en rad 
andra kumulativa och uniforma skeenden.

Flera tekniska innovationer fick sitt definitiva genombrott under decenniet. 
Bilen skapade ökad rörlighet, inte bara i arbetslivet utan också på fritiden. Olika 
nöjesevenemang och fritidsaktiviteter fick därmed större upptagningsområ-
den för publik och deltagare. Radion hade börjat sina sändningar redan 1925, 
men det var under 1930-talet som den på allvar nådde ut i hemmen och fick 
kulturell betydelse i takt med ökande försäljningsvolymer och lägre priser på 
radiomottagarna. Genom radion och grammofonen ökade både de nationella 
och de internationella kulturimpulserna snabbt. Skellefteåborna konfronterades 
med musik från England, övriga Europa och inte minst USA med sin jazzmu-
sik. Ljudfilmen kom till Skellefteå 1930 och inledde biografernas storhetstid i 
bygden.

258 Olofsson, John, Byarnas förvandling 1930-1980. Skelleftebygdens historia del 4, Skellefteå 
1984, s. 81
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Till den basala moderniteten hör också de ekonomiska förändringsfaktorer 
som präglade 1930-talet. Nöjeslivet i stort kommersialiserades och effektivi-
serades när idrottsrörelsen och arbetarrörelsen såg möjligheterna att finansiera 
delar av sin verksamhet genom dansbanor, folkparker och offentliga nöjeslo-
kaler. Det innebar samtidigt en professionalisering av de lokala nöjesaktivite-
terna. De ekonomiska strukturförändringarna under decenniet skapade också 
nya förutsättningar för nöjeslivets och kulturlivets publik. Trots att 1930-talet 
på många sätt kännetecknas av ekonomisk knapphet innebar industrialiseringen 
att allt fler i Skellefteåområdet för första gången blev lönearbetare och därmed 
kunde spendera en slant också på nöjen och fritidsaktiviteter. Filmens starka 
lokala genomslag vid samma tid gynnades av den svenska filmbranschens 
expansion och etableringen av ett stort antal biografer i Skellefteåområdet 
vilket maximerade utbudet för biopubliken. 

Under 1930-talet skedde betydande demografiska förändringar i Skellefteå. 
Etableringen av Bolidenbolaget förde med sig en betydande inflyttning av arbe-
tare från andra delar av landet. Omflyttningen av arbetskraft bör ses som en 
naturlig följd av industrialiseringsprocessen och som en basal modernitetsföre-
teelse. Med denna våg av inflyttning följde musiker, kulturintresserade, idrotts-
utövare och föreningsaktiva från olika organisationer. De förde med sig nya 
idéer och kunskaper som i mötet den infödda befolkningen formade nöjesliv, 
fritid och kultur under de närmaste decennierna. Till de nya industrisamhällena 
skedde också en viss inflyttning av arbetskraft från Skellefteåområdets byar. 
För dessa var det blomstrande föreningslivet en möjlighet att som nykomling 
hitta in i den lokala gemenskapen och att integreras i samhället. 

När det gäller den modernisering av nöjen, fritid och kultur som utmärker 
1930-talet är den variabla moderniteten mycket påtaglig. Här framträder 
olikformigheten, de alternativa tolkningarna och värderingarna av pågående 
förändringar med politiska, etiska, kulturella och religiösa förtecken och argu-
ment. Ur detta perspektiv var decenniets modernisering föremål för än ständig 
förhandling och omformulering, inte bara i den offentliga diskursen utan också 
i individers och gruppers personliga val och praktiska handlingar. Inom några 
modernitetsområden utvecklades särskilt tydligt motsättningar mellan olika 
synsätt i förhållande till det nya i Skellefteåområdet. 

Själva företeelsen fritid var problematiskt under 1930-talet. Den rådande 
normen var, framförallt på landsbygden, sex långa dagars arbete och en dag för 
vila och gudstjänst. I det mönstret passade många av 1930-talets nya aktiviteter 
dåligt in. 

Kulturkampen om jazzen och den nya dansmusiken, filmen samt veckopres-
sen var stark och hätsk. På motståndarsidan i kampen stod kyrkan, skolan, delar 
av frikyrkligheten samt de föreningar och grupper som företrädde kulturellt 
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konservativa intressen. Den andra sidan som öppnade upp för nymodigheterna 
företräddes av idrottsrörelsen och de nya föreningarna. I denna turbulens mellan 
sinsemellan divergerande synsätt hade de enskilda individerna att ta moralisk 
och praktisk ställning till modernitetsföreteelserna i tiden.

Motståndet mot jazzen blev särskilt stark, eftersom den kunde föras i nya 
allianser mellan kyrkan, hembygdsrörelsen, skolan och olika företrädare för 
nationellt kulturidealistiska synsätt. Den nya musiken upplevdes som hotande, 
eftersom det var en afroamerikansk import som dessutom förstärkte tenden-
serna till en mera tydligt separerad ungdomskultur. Angreppen var aggressiva 
och präglades av det kulturella rastänkande som vi idag främst förknippar med 
nazismen, men som var ett allmänt framträdande drag i den europeiska kulturen 
under mellankrigstiden. Samtidigt fick jazzmusiken ett oerhört starkt genom-
slag i Skellefteåområdet, inte bara med tillresta orkestrar utan också med lokala 
förmågor. Framväxten av ett lokalt jazzmusikaliskt fält med skickliga bofasta 
musiker gick inte att hejda. Nöjesannonserna talar sitt tydliga språk om den nya 
musikens segertåg i norra Västerbotten.

Olika uttryck för modernitet visade sig också beträffande kyrkornas och 
samfundens verksamhetsformer. Tillkomsten av kyrkliga ungdomsföreningar 
och införandet av lägerverksamhet för ungdomar med friluftsaktiviteter samt 
fysisk fostran är exempel på förändringar som skedde under 1930-talet. Detta 
trots den interna skepticism som gjorde sig gällande, framförallt hos den äldre 
generationen. 

Folkbildningsverksamheten tog sig under mellankrigstiden allt mera institu-
tionaliserade former och kunde vidareutvecklas utan nämnvärt motstånd. Det 
kollektiva kunskapssökandet betraktades som en legitim fritidssyssla. Folkbild-
ningen var också bärare av det samförståndstänkande som växte fram under 
denna tid. De kunskaper som förvärvades genom studiecirklar och föredrag 
skulle bidra till ett bättre samhälle för alla. Inom ABF tonades klasskampen 
ner till förmån för betonandet av det inbördes beroendet och det gemensamma 
ansvaret. 

Idrottsrörelsen i Skellefteåområdet präglades av det som Marshall Berman 
kallar underifrånmodernisering. Det var den unga generationen kvinnor och 
män som självmant sökte sig till idrotts- och friluftsaktiviteterna. Lokalt visade 
sig ännu inga pådrivande intentioner från politiker och myndigheter under 
1930-talet. Det finns tvärtom belägg för att ledande politiker i Västerbotten 
motarbetade idrotten. Föräldragenerationen var i de flesta fall inte heller pådri-
vande eller engagerade i ungdomarnas idrottande. Som jag tidigare har påpekat 
genererade idrottsföreningarna inte bara tränings- och tävlingsaktiviteter utan 
också en mängd nöjesaktiviteter. De blev under denna tid ekonomiska entrepre-
nörer inom fritids- och kultursektorn.
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3.5 Det moderna ute i världen

När det gäller modernisering kunde man i Sverige under 1930-talet vända 
blickarna mot länder som Tyskland, Sovjetunionen och USA. Där pågick stora, 
men sinsemellan olikartade, moderniseringsprojekt. Nya tekniska innovationer 
utvecklades och användes i storskaliga verksamheter inom industri och jordbruk. 
Kommunikationerna utökades i volym och räckvidd och krympte avstånden i 
världen. Ingenting verkade längre vara omöjligt för människan och tekniken. 

Samtidigt stod det för många klart att framtidsutsikterna i världen var osäkra 
och sårbara. Om tilltron till de tekniska möjligheterna hade ökat så hade tilltron 
till de humanistiska värdenas framtid ur många aspekter minskat. Diktatur före-
föll att vara det statsskick som hade framtiden för sig runt om i världen. Den 
26 maj 1934 åskådliggjordes i Norra Västerbotten med hjälp av en karta att de 
demokratiskt styrda staterna i Europa faktiskt var i minoritet. Medan den basala 
moderniteten fortskred i accelererande takt under 1930-talet pågick en kraftig 
ideologisk och politisk brottning mellan olika alternativa tolkningar av föränd-
ringarna och moderniseringen i tiden. Denna variabla modernitet framträder 
också i tidningen Norra Västerbottens kommentarer och diskussioner gällande 
modernisering i andra länder. 

Tyskland
1930-talets modernisering i Tyskland
Efter första världskriget och den för Tyskland hårda Versaillesfreden 1919 
följde en lång period av ekonomisk och social turbulens. Den socialdemokra-
tiskt ledda koalitionsregeringen införde visserligen en rad sociala reformer, t.ex. 
åtta timmars arbetsdag, men inget kunde hejda landets sönderfall och kaos. I 
slutet av 1923 kollapsade valutan, den tyska riksmarken, helt. Den ekonomiska 
depressionen 1929-30 förvärrade situationen ytterligare och tvingade fram ett 
regeringsskifte som innebar att en konservativ minoritetsregering trädde till. 
Samtidigt gick det nationalsocialistiska partiet starkt framåt och 1933 kunde 
Adolf Hitler med ett brett folkligt stöd definitivt ta makten.

Efter maktövertagandet upplöste nazisterna fackföreningarna och avskaf-
fade de fackliga och politiska rättigheterna. Den Tyska Arbetsfronten tillsattes 
i stället som en partikontrollerad organisation för att reglera arbetsmarknaden. 
Riksbankschefen Hjalmar Schacht, som av Hitler fått stor frihet att utforma 
den ekonomiska politiken, lyckades uppbåda stora summor till regimens sats-
ningar. De offentliga investeringarna fördubblades, bl.a. med hjälp av de nya 
statsobligationerna.259 Massarbetslösheten, som under åren 1929-32 omfattade 

259 Brendon, Piers, Den mörka dalen: Panorama över 1930-talet, Stockholm 2000, s. 317-319
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cirka sex miljoner tyskar, åtgärdades kraftfullt med stora offentliga arbeten. 
Vägar och järnvägar byggdes, gruvor och industrianläggningar renoverades 
och tillbyggdes, militären upprustades o.s.v. Vid årsskiftet 1936-37 hade nära 
nog full sysselsättning uppnåtts. Ett moderniseringsprojekt utan motstycke i 
samtidens Europa inleddes av den nya regimen. Upprustningen av framförallt 
den tunga industrin tog fart och man satsade på för sin tid tekniskt avancerade 
projekt, t.ex. utveckling av raketer och jetflyg. Industriutvecklingen åtföljdes 
av en omfattande och allmänt sett utjämnande socialpolitik. Nya grupper kunde 
åtnjuta sjukförsäkring och pension, semestern förlängdes, barnbidraget höjdes 
och möjligheterna till bolån förbättrades.260

Innebär då detta att nazismen var en modern ideologi? Nazismen brukar 
ju annars ofta definieras som en reaktionär och antimodern rörelse. Sociolo-
gen Talcott Parsons har karakteriserat nazismen som en romantisk revolt mot 
modernisering.261 Historikern Henry A. Turner Jr. sätter etiketten ”utopisk anti-
modernism” på den tyska fascismen och menade att det moderna industrisam-
hället var fullständigt och oundvikligt inkompatibelt med vad nazisterna ansåg 
vara den enda sanna källan för socialt liv, folkkulturen. Samtidigt pekar Turner 
på att denna rurala folkideologi stod i konflikt med nazismens imperialistiska 
och militaristiska ambitioner, vilka krävde en massiv industriell satsning.262

Den amerikanske statsvetaren Jeoffrey Herf har i sin avhandling Reactionary 
Modernism gjort ett försök att lösa den till synes olösliga begreppskonflikten 
mellan nazismens reaktionära och moderna uttryck. En central tes i avhand-
lingen är att nazismen var kulturellt och ideologiskt reaktionär men teknologiskt 
modern och att denna dubbelhet i realiteten förenades i ett kulturellt system.263 
Herfs analys kan överföras till idéhistorikern Sven-Eric Liedmans begrepp 
basal och variabel modernitet som jag har valt att använda i min avhandling. 
Liedman skriver själv följande om Nazityskland:

Hitlers rike uppvisade fortfarande stora framsteg på naturvetenskapernas och 
än mer teknologins område, medan förfallet inom de flesta samhällsvetenskaper 
liksom inom humaniora var enormt. Administrationen fungerade utmärkt, medan 
moralen urartade och omänskligheten segrade.264

260 Berntson, Lennart, ”Hvad ville Hitler? – om nazismen som en revolutionær og modernis-
tisk bevægelse”. I: Kruse, Tove Elisabeth (red.), Historiske kulturstudier. Tradition – modernitet 
– antimodernitet, Roskilde 2003, s. 214 ff.
261 Parsons, Talcott,Parsons, Talcott, Essays in Sociological Theory, rev. ed., New York 1964, s. 104-123. Socilogi-
cal Theory,e in Pre-Nazi Germany”
262 Turner Jr., Henry A.,”Fascism and Modernization”. I: Turner Jr., Henry A. (red),Turner Jr., Henry A.,”Fascism and Modernization”. I: Turner Jr., Henry A. (red), Reappraisals 
in Fascism, New York 1975, s. 117-139 
263 Herf, Jeffrey Charles,Herf, Jeffrey Charles, Reactionary Modernism: Reconciliations of technics and unreason in 
Weimar Germany and the Third Reich, Michigan 1984, s. 250-268
264 Liedman, Sven-Eric, I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria, Stockholm 1997, s. 27
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Det innebär att förutsättningarna för den basala moderniteten i Tyskland i vissa 
avseenden gynnades efter Hitlers och nazisternas maktövertagande. Samtidigt 
står det klart att den variabla modernitet som utvecklades var mera komplex 
och innefattade på en gång såväl starkt bakåtsträvande som radikalt moderni-
serande drag.

Tyskland ur ett lokalt svenskt perspektiv
Från omkring 1871, då det tyska kejsardömet upprättades, skedde en allt tydli-
gare orientering mot Tyskland i Sverige. Oskar II skapade nära relationer med 
den tyske kronprinsen genom ömsesidiga besök.265 Inom såväl konservativa 
som liberala kretsar riktades ett ökat positivt intresse mot Tyskland. Etnologen 
Kurt Genrup har i sin forskning påvisat en stark tysk kulturell påverkan i Sve-
rige mot slutet av 1800-talet. I början av 1900-talet spreds i Sverige en positiv 
bild av Tyskland materiella och andliga kultur. Det gemensamma protestantiska 
arvet framhölls gärna och Tysklands industriella utveckling sågs som ett möns-
ter för Sverige.266

I tidningen Norra Västerbotten uppmärksammades bl.a. den tyska rakettek-
nologin. Under rubriken ”Över Atlanten på 3 timmar – om 15 år” skrevs en 
stor artikel om ingenjören Fritz von Opels besök i Stockholm sommaren 1931. 
Han var född 1899 i R�sselsheim i Tyskland och utvecklade från senare delen 
av 1920-talet raketmotorer för bilar och flygplan tillsammans med Max Valier 
och Friedrich Wilhelm Sander. Vid den presskonferens som hölls i Stockholm 
talade Opel om flera av sina uppfinningar, bl.a. en raketpistol för sjöräddningen 
med vars hjälp räddningslinor kunde skjutas ut på långt avstånd. Han beskrev 
också sina planer för framtidens raketdrivna flyg som skulle vara av flugving-
etyp och kunna flyga i hastigheter mellan 1200 och 1600 kilometer i timmen 
och avslutade: ”Jag är fast övertygad om att inom loppet av 15 eller 20 år vi på 
en stratosfärflygmaskin skola kunna flyga till Amerika på 3 eller 4 timmar.”267

Tidningen rapporterar också vid flera tillfällen om upprustningen av det tyska 
vägnätet. I december 1935 berättar bilbesiktningsmannen Gunnar Strömbom i 
tidningen om sina intryck under en studieresa till Tyskland. Framförallt fasci-
nerades han av de moderna autostradorna med flera filer och mittseparering i 
form av häckplanteringar, t.ex. på autostradan mellan Frankfurt am Main och 
Darmstadt:

Såsom avslutning på mitt besök vid den nyaste autostradan företog jag en färd 
i en av de strömlinjeformade bussar som tyska statsjärnvägen satt in på vägen. 

265 Henrikson, Alf, Svensk historia II, Stockholm 1996, s. 829
266 Genrup, Kurt, Germania och Moder Svea, Umeå 1997, s. 44-47, 79
267 Norra Västerbotten, 30 juni 1931
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Bussarna äro relativt små, var och en rymmer endast 19 passagerare. Den goda 
vägen gör att dessa bussar kunna reda sig med 65 hästkrafters motor och ändå 
komma de upp i nittio kilometers fart. Man måste se hastighetsmätaren för att 
konstatera detta, ty gången var så mjuk och bekväm att man inte alls kände något 
obehag av den för en buss höga farten. Ingen dödsolycka har inträffat på denna 
autostrada.268

Norra Västerbotten den 1� december 1935

Med jämna mellanrum skildras i Norra Västerbottens utlandsnotiser den tyska 
moderniseringen under 1930-talet. Oftast handlar notiserna om enskilda tek-
niska innovationer och modernitetsföreteelser inom industrin eller samfärdseln. 
En tydlig beundran för tyskarnas kompetens och utvecklingsvilja framskymtar 
i materialet.

Utvecklingen i Tyskland efter Hitlers makttillträde 1933 kritiseras dock hårt 
och betraktas med oro i tidningen. Inte i något skede beskrivs den nazistiska 
regimen i positiva termer, vare sig på insändarplats eller i det redaktionella 
materialet. Maktövertagandet kritiserades hårt under stora svarta rubriker:

Norra Västerbotten den � mars 1933

Den nya regimens göranden och låtanden och dess avdemokratisering av Tysk-
land beskrivs detaljerat och Adolf Hitler utmålas som ett hot mot både omvärl-
den och den tyska befolkningen. I slutet av 1933 uppmärksammades t.ex. den 
nya tyska arvgårdslagen:

268 Norra Västerbotten, 12 december 1935
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Norra Västerbotten den 1� december 1933

Systemet gick ut på att ägandet av bondgårdar knöts till släktskap och arv. 
Endast ett barn (en son) fick arvsrätten och detta kunde inte ändras genom tes-
tamente. I princip kunde arvgårdar inte säljas eller belånas. Tidningen menar 
att de nya bestämmelserna ”betänkligt liknar livegenskap” och fäster särskilt 
uppmärksamheten på att arvsrätten ej gällde personer som på fädernet eller 
mödernet, räknat tillbaka till år 1800, hade judiskt eller färgat blod. 

Den 10 april 1934 återgav Norra Västerbotten den tyske socialdemokratiske 
riksdagsmannen Gerhart Segers skildring från koncentrationslägret i Oranien-
burg. Seger hade efter sex månaders vistelse där lyckats fly till Tjeckoslovakien. 
Han berättar om misshandel, tortyr och andra grymheter i lägret. ”Skildringen 
blottar obarmhärtigt, att de tyska nationalsocialisterna även i detta fall gått till-
baka till medeltidens tortyrsystem, om inte längre”, skriver tidningen.269 

Den starkt kritiska hållningen till nazismen hade en bred uppslutning i Skel-
lefteåområdet, inte bara inom den politiska mittens liberaler och frisinnade utan 
också inom den snabbt växande arbetarrörelsen. Tongångarna gentemot Tysk-
land i det socialdemokratiska Västerbottens Folkblad var i stort sett desamma 
som i Norra Västerbotten, och när t.ex. Sveriges Nationella Ungdomsförbund 
och Nationella Förbund annonserade ett offentligt möte i Skellefteå i april 1935 
kallade den socialdemokratiska ungdomsklubben snabbt upp en ombudsman 
från Stockholm för att på plats bemöta och avslöja denna rörelses nazistiska 
propaganda. Det var för övrigt Gösta Netzén, sedermera jordbruksminister, 
som för SSU:s räkning åkte upp till Skellefteå för att med en ”förödande men 
samtidigt elegant nedsabling” tillintetgöra propagandamötets syften.270 Även 
om det bevisligen fanns grupper av nazisympatisörer i Skellefteå under 1930-
talet, var deras inflytande begränsat trots att det i några fall handlade om perso-
ner i samhällets högre skikt.

269 Norra Västerbotten den 10 april 1934
270 Olofsson, John, Hur arbetarrörelsen kom till Skelleftebygden: Minnen och miljöer 1900-1935, 
Skellefteå 1978, s. 279
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Detaljerade beskrivningar av Tysklands terror mot judar redovisas i stort sett 
varje vecka i Norra Västerbotten från 1933 och framåt. Under rubriken ”Jude-
förföljelserna i Tyskland” skrivs det t.ex. sommaren 1935 om att ”hetsen mot 
judarna fullföljes med största intensitet”.271

Tonen gentemot det nya Tyskland är inte sällan ironisk i Norra Västerbotten. 
När den tyska nazistledningen som ett led i sin barnalstringskampanj anordnade 
en barnvagnsparad i Berlin där de små barnen svängde med hakkorsvimplar 
publicerade tidningen följande vers:

I Hitlers Berlin en barnvagnsparad
på Unter den Linden nyss drog åstad
och barnen höll hakekorsflaggor i händerna
och visade glatt de första tänderna.

Ja, enigt är Tyskland nu över måttan
från kanslern och ned till den minsta på pottan.
Och skulle vi fånga i enkla drag
en levande bild ur Tyskland idag,
så blev det en barnvagn, men inte en vagga,
dragen av Hitler som allvarlig dadda.

Versen illustreras av en teckning som visar en vuxen tysk man som ligger i en 
hakkorsprydd barnvagn och gör en Hitlerhälsning. Barnvagnen kör av Adolf 
Hitler, utstyrd i klänning och tidstypisk damhatt.272

Starkare än skämtlynnet är dock det allvar inför världshändelserna som tid-
ningen ger uttryck för under dessa år. Över hela 1930-talet hänger krigshotet 
som ett mörkt moln i tidningsmaterialet och Tyskland står i centrum för denna 
hotbild. Sommaren 1935 reflekterar signaturen Guerre över utvecklingen och 
den militära rustningen i olika europeiska länder. Om Tyskland skriver han:

Att Tyskland trots påtvingade undantagsbestämmelser redan nu är fullt mili-
tariserat betvivlar väl knappast någon. Den nazistiska folkuppfostran går ju i 
väl disciplinerad anda, och det gamla preusseriet är numera icke lokaliserat till 
Preussen, utan omfattas av hela landet. Sålunda finna vi att hela den europeiska 
kontinenten är ett välrustat militärläger, som när som helst är berett att lyda upp-
brottssignalen.273

271 Norra Västerbotten den 3 augusti 1935
272 Norra Västerbotten de 14 april 1934
273 Norra Västerbotten den 6 juli 1935. Bakom signaturen ”Guerre” döljer sig kolumnisten och 
författaren Oscar Rönnbäck (1888-1967) som skrev för tidningen Norra Västerbotten från 1920-
talet och fram till 1937, då han flyttade till Österåker i Ångermanland. Rönnbäck kom ursprungli-
gen från Haparanda. Källa: Edlund, Lars-Erik (chefred.), Norrländsk uppslagsbok band 4, Umeå 
1996
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Den genom tidningen Norra Västerbotten lokalt förmedlade bilden av Tyskland 
överensstämmer väl med Sven-Eric Liedmans karakteristik. Tyskland framställs 
som ett modernt framstegsland inom naturvetenskap och teknologi men som ett 
bakåtsträvande skymningsrike ur humanistiskt och kulturellt perspektiv.

Sovjetunionen
1930-talets modernisering i Sovjetunionen
I Sovjetunionen följde efter Lenins död 1924 en maktstrid mellan Trotskij och 
Stalin. Medan den förre ville förverkliga de politiska målen också i andra länder 
och förespråkade internationell revolution ansåg Stalin att Sovjetunionen skulle 
byggas upp först.274 Stalin lyckades befästa sin maktbas under senare delen 
av 1920-talet. Under 1930-talet genomfördes en genomgripande och hårdhänt 
uppifrånmodernisering av landet. Det innebar en omfattande industrialisering, 
införande av femårsplaner, centralisering av statsapparaten, tvångskollektivi-
sering av jordbruket och omfattande utrensningar. Miljontals människor dog 
och hela folk tvångsförflyttades utan några humanitära hänsyn. Leningrads par-
tichef Kirov mördades 1934, och därefter följde Moskvaprocesserna 1936-38 
då oräkneliga personer tvingades erkänna sig som ”folkfiender” och avrättades 
eller deporterades.

Genomförandet av den första femårsplanen som formulerades 1928 innebar 
en brutal statsstyrd upprustning av näringslivet. Nettoinvesteringarna höjdes 
till en nivå motsvarande mellan en tredjedel och en fjärdedel av nationalin-
komsten och merparten av satsningarna gjordes inom den tunga industrin.275 
Femårsplanens målsättning för den industriella utvecklingen uppfylldes också 
med god marginal, medan jordbrukets modernisering inte var lika framgångs-
rik. Jordbruket skulle sedan förbli ett problem under hela sovjetperioden.276

Femårsplanen beskrevs av den brittiska ambassadören i Moskva som ”ett av 
de viktigaste och mest långtgående experiment som någonsin har företagits”.277 
Industriinvesteringarna ökade från två miljarder till nio miljarder rubel mellan 
1928 och 1932. Arbetskraften inom industrin fördubblades bara på några år. 
Produktionen steg också till nära det dubbla och väldiga nya tillverkningsfö-
retag tillskapades. Den snabbt växande industrin i Sovjetunionen återverkade 

274 Sovjetunionen, egentligen ”Socialistiska rådsrepublikernas union”, var en kommunistparti-
styrd union som existerade mellan 1922 och 1991. I mellankrigstidens Sverige användes dock 
oftast begreppet Ryssland, både av media och av människor i allmänhet, som benämning på 
unionen.
275 Kemp, Tom, Industrialiseringsförlopp, Malmö 1992, s. 76-77
276 Karlsson, Klas-Göran, Europa och världen under 1900-talet, Härnösand 1994, s. 101
277 Rhodes, James R. (red.),Rhodes, James R. (red.), Memoirs of a conservative: �. C. C. Davidson´s Memoirs and Papers 
1910-1937, London 1969, s. 92-93
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därmed på världsmarknaden där andra länder förlorade marknadsandelar. Stä-
dernas befolkning ökade med hela 44 procent mellan 1928 och 1932. Samti-
digt förbättrades läskunnigheten oerhört snabbt. Satsningen på forskning och 
utveckling var dubbelt så stor i Sovjetunionen som i USA i mitten av 1930-
talet.278

De ryska framgångarna när det gällde att skapa arbete samtidigt med den 
pågående djupa depressionen och massarbetslösheten i Europa var något som 
Stalin framhöll i olika sammanhang. 1934 jämförde han marxismen med andra 
politiska system i ett tal:

Det kan inte betraktas som en tillfällighet, att det land där marxismen har tri-
umferat nu är det enda land som inte upplever några kriser eller arbetslöshet, 
medan kris och arbetslöshet under fyra år varit förhärskande i alla andra länder, 
inklusive de fascistiska.279

Sovjetregimens propagandaapparat visade på framstegen men förteg det ohygg-
ligt höga pris som befolkningen på olika sätt fick betala för moderniseringen 
genom folkomflyttningar, tvångsarbete, terror, svält och utrensningar. Aldrig 
har väl moderniteten tagit sig så blodiga och så kallhamrat inhumana uttryck 
som i Sovjetunionen från slutet av 1920-talet och framåt.

Sovjetunionen ur ett lokalt svenskt perspektiv
I Sverige upplevdes moderniseringen i Sovjetunionen på samma gång fasci-
nerande och skrämmande. Den storskaliga och planstyrda produktionen inom 
jordbruket och industrin kunde betraktas både som en förebild och som ett hot. 
Intresset för Sovjetunionen är påtagligt i tidningen Norra Västerbotten under 
1930-talet och det finns mycket att läsa om den dramatiska utvecklingen med 
Stalin vid makten. I november 1933 redogör tidningen Norra Västerbotten för 
resultatet av den första sovjetiska femårsplanen. 

Norra Västerbotten den �8 november 1933

278 Brendon, Piers, Den mörka dalen: Panorama över 1930-talet, Stockholm 2000, s. 270
279 Mazower, Mark, Den mörka kontinenten. Europas nittonhundratals historia, Göteborg 1999, 
s. 143
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Artikeln är sakligt hållen och skribenten Werner Ödegård påpekar att det var 
svårt att ta fram tillförlitliga uppgifter om hur femårsplanen hade lyckats. 
”Ingenting är svårare än att i de skyhöga berg av propagandauppgifter, vilka 
stå till förfogande, bilda sig en mening om denna sak.” Ödegård presenterar 
tillgängliga uppgifter om hur jordbruks- och industriproduktionen utvecklats. 
Framgångarna för industrin beskrivs och likaså de svårigheter som visat sig 
beträffande jordbrukets mål. Artikeln avslutas med en reflektion om Stalins 
möjligheter att förverkliga sin målsättning ”ifatt och förbi Västerlandet”:

Att Ryssland har de erforderliga naturtillgångarna för att bli en industristat som 
försörjer sig själv, därom råder inget tvivel. Men har landet det folk som i fabri-
kerna genom sin yrkesskicklighet kan skapa den höjda levnadsstandard, den 
nationalförmögenhet som man är i trängande behov av? Man torde gott kunna 
våga det påståendet, att landet f.n. icke har det. Men vad man inte har kanske 
man kan få. Man gör allt för att skapa en ny adel i Sovjetunionen – fabrikernas 
adel – fabriksarbetarna. Kan man få bonden att leverera livsmedel medan denne 
framtidens betvingare fostras fram, då kanske Stalin får rätt. Det ser dock ut som 
om bonden helst ville någonting annat. Men vågar han? Det är den fråga vi åter-
kommer till i nästa artikel.280

I Norra Västerbotten publicerades också mera personliga skildringar av länsbor 
som besökt Sovjetunionen. Hösten 1931 åkte järnsvarvaren J. O. Sävström från 
Rönnskär med en delegation svenska arbetare på en fem veckor lång studie-
resa till Sovjetunionen. Av allt att döma var samtliga resenärer svenska kom-
munister som ville ta del av systerpartiets framsteg under Stalins ledning. Vid 
hemkomsten gjorde tidningen ett långt reportage om resan där Sävström själv 
– ”Rysslandsdelegaten från Rönnskär” – fick berätta om sina intryck. Hans 
hållning sammanfattas på följande sätt av tidningen.

Herr Sävström har otvivelaktigt under sin resa sett och hört åtskilligt, men såvitt 
man förstår försöker han sovra materialet och bedöma intrycken så opartiskt som 
möjligt. Han medger också att det är en ganska påtaglig skillnad på kommunis-
men hemma och i Ryssland. I en del avseenden har industrin och även jordbruket 
hunnit förbi dessa näringsgrenar i Sverige, i andra avseenden ligga de efter där 
borta. Att skapa modärna människor av det väldiga folket på bortåt 150 miljoner 
själar är en jätteuppgift som ingalunda är lätt. Det finnes nog folk ännu i Ryssland 
som varken sett socker eller smör och som inte ha ordentliga skor på fötterna. 
Men de komma att få allt detta så småningom, det tror herr S. absolut säkert.

Tonen är försiktigt optimistisk och uppenbarligen har tilltron till Stalinregimens 
moderniseringsprojekt inte gått förlorad under resan, trots en del besvikelser. 

280 Norra Västerbotten den 28 november 1933
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En återkommande förklaring som Sävström ger till olika missförhållanden han 
sett, t.ex. fattigdom och usla bostäder, är att ”återuppbyggnadsarbetet inte är 
färdigt”, ”inte har hunnit med alla detaljer”. Samtidigt står det klart att han är 
medveten om de ryska värdarnas ansträngningar att ge en så fördelaktig bild 
som möjligt av landets utveckling. Han berättar t.ex. att varje morgon innan de 
fortsatte tågresan i sin eleganta sovvagn brukade skämta om att de ”måste vänta 
till dess kulisserna hunnit arrangeras”.281

En annan Sovjetresenär var P. A. Nordholm, som i början av 1930-talet redogör 
för sina intryck i flera tidningsartiklar. I artiklarna behandlas olika aspekter på 
samhällsutvecklingen i Sovjetunionen t.ex., som i följande artikel, bostadsfrå-
gorna och livsmedelsförsörjningen.

Norra Västerbotten den 5 september 1933

Nordholm tar upp de starka kontraster som han hade sett i det framväxande 
Sovjetimperiet under 1930-talets brutala modernisering. Han beskriver såväl 
trångbodda bostäder i fuktiga källare som moderna hyreshus:

De finnas, men ej i sådant antal att de ännu tillnärmelsevis fyller en ringa del av 
behovet, och dock uppstå de som svampar ur jorden, resa sig i höjden såväl i stad 
som på landet. De äro sådana som föra tanken till en norr Mälarstrand t.ex. Jag 
observerade dem redan första gången men tog dem i förstone för fabriker, men 
fick rätt snart veta att det var arbetarebostäder. De voro renlinjiga funkishus av 
ända till tjugo våningars höjd. Det är verkligen en upplevelse att gå igenom ett 
sådant. Ett enda dylikt komplex omfattar över ett kvarter, det är byggt i vinkel-
form så att en gårdsplan blir omsluten av husets tre sidor. På gårdsplanen fanns 
det planteringar och vattenfontäner som bildar en förträfflig lekplats för barn. Ett 
enda sådant hus innehåller en väldig mängd rum och lägenheter. Det finnes i ett 
sådant komplex 200 á 300 tvårums lägenheter och minst lika många enkelrum för 
icke familjeförsörjare. Dessa lägenheter och rum äro försedda med de allra bästa 
bekvämligheter och modärniteter. De äro på ett enastående praktiskt sätt inredda 
med väl tillvarataget utrymme. I dess nedersta våning finnes en restaurang för 
arbetarna, samlingssal, särskilda läs- och skrivrum, bibliotek, syrum för kvinnor 

281 Norra Västerbotten den 17 november 1931
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etc. I en annan del av komplexet fann man de gemensamma bad- och duschrum-
men, samt en leksal för barn, tvättstuga och torkvind. Allt med de modernaste 
anordningar och i äkta funkisstil.

Denna bostadsskildring bör för merparten av Norra Västerbottens läsare i 
början av 1930-talet ha upplevts mera som en framtidsdröm än som en samtids-
skildring. Vid denna tid var bostäderna och de sanitära förhållandena i Väster-
botten fortfarande ytterst bristfälliga. Dåligt dricksvatten och bristande boen-
dehygien bidrog till att sjukdomar som polio och lungtuberkulos kunde spridas. 
Här beskrevs nu i tidningen det som alla längtade efter men som ingen vågade 
räkna med för egen del. 

Nordholm pekar dock också på en del mindre positiva förhållanden i arti-
keln. Levnadsstandarden var enligt hans mening ”åtskilligt lägre än hos oss”. 
Maten var dyr och ransoneringarna kännbara. Många bodde fortfarande i urusla 
bostäder. Men många av de människor som han hade mött bar på förhoppningar 
om en bättre tillvaro inom några år:

Bland folket som bodde i denna enkelhet fanns någonting av gemensam glädje, 
en känsla som gjorde att de liksom tänkte – bara ett par tag till och vi ha det 
bättre. De arbetade alla och lågo i det hoppet att de arbetade för ett system vilket 
icke tillhörde bekvämligheter för den enskilde utan för klassens och dem alla. De 
tänkte: en dag få vi genom vår strävan komma in i de nya bostäder vilka Sovjet 
bygger och vilka äro idealbostäder.282

Det lokala perspektiv på Sovjetunionen som förmedlas i tidningen Norra Väs-
terbotten under 1930-talet ger utrymme för olika tolkningar hos läsaren. Grund-
tonen är visserligen skeptisk till den pågående samhällsomvandlingen under 
Stalins ledarskap, men framstegen i det stora landet redovisas också. De flesta 
skribenterna undviker att kategoriskt döma ut det sovjetiska moderniserings-
projektet. Den hårda rationaliseringen hade ju bevisligen gett anmärknings-
värda och i många stycken eftersträvansvärda resultat. Samtidigt var det för-
modligen just den statsstyrda rationaliseringen i Sovjetunionen som upplevdes 
mest skrämmande bland Västerbottningarna. 

I boken I skuggan av framtiden refererar Sven-Eric Liedman till den fran-
ske sociologen Alain Touraines tematisering av det moderna mellan två poler 
– rationalisering och subjektivitet – i boken Critique de la modernité (1992). 
Liedman skriver:

Moderniteten kan innebära en kombination av båda men också att rationalise-
ringen och därmed en av alla mänskliga hänsyn oberoende objektivitet blir för-

282 Norra Västerbotten den 5 september 1933
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härskande – som i Sovjet. Den kan också lämna fältet fritt för det fullständiga 
godtycket befriat från alla rationella hänsyn – som i Nazityskland. Modernitetens 
kris har enligt Touraine att göra med svårigheten att få de båda polerna att sam-
spela.283

USA
1930-talets modernisering i USA
Efter första världskriget utvecklades USA som ekonomisk stormakt och New 
York tog Londons plats som världens finanscentrum. Genom mekanisering 
och effektivisering kunde industriproduktionen öka kraftigt. Levnadsstandar-
den ökade i många samhällsgrupper och öppnade upp för ett ymnigt flöde av 
moderna konsumtionsvaror. Amerikanarna köpte mängder av telefoner, kyl-
skåp, dammsugare, radioapparater, bilar och allehanda prylar i nya syntetmate-
rial som rayon och plast.

Men välståndet nådde inte alla samhällsgrupper. På den amerikanska lands-
bygden bredde fattigdomen ut sig. Bönderna drabbades av konsekvenserna av 
en ständig överproduktion, hård internationell konkurrens och en förändrad 
marknadssituation. Priserna pressades i botten och gjorde det svårt att klara 
försörjningen. Den svarta befolkningen som bodde i den agrara södern var en 
annan utsatt grupp, och många sökte sig under 1920-talet till de nya industriom-
rådena i norr där de i bästa fall fick dåliga och underbetalda arbeten.

I oktober 1929 inträffade den stora börskraschen i USA som sedan skulle 
sätta sin prägel på en stor del av 1930-talet, inte bara i USA utan i stora delar 
av världen. Resultatet i USA blev ett förödande avbräck i den pågående utveck-
lingen och moderniseringen. 1932 hade arbetslösheten stigit till närmare 25 
procent och industriproduktionen sjunkit med nästan 50 procent. Den spirande 
framtidsoptimismen hade fått sig en svår knäck. När Franklin D. Roosevelt 
tillträdde presidentämbetet lanserade han ”The New Deal” 1933 och satte in ett 
helt batteri av statliga åtgärder för att få ekonomin på fötter. Många av åtgär-
derna var ineffektiva, men sammantaget lyckades han vända den negativa eko-
nomiska trend som varit förhärskande i fyra år. Den psykologiska effekten av 
hans framtidstro och övertygelse om att det amerikanska folket tillsammans 
skulle ta sig ur krisen brukar ofta framhållas. Viktiga idéer för den nya given 
hämtades från den engelske ekonomen John Maynard Keynes som förordade 
statliga stimulansåtgärder för industriaktiviteter och privat konsumtion under 
perioder av ekonomisk depression. 

283 Liedman, Sven-Eric, I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria, Stockholm 1997, s. 
46-47
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Samhällsutvecklingen under Roosevelt var dock inte entydigt positiv. De 
ekonomiska och sociala klyftorna i samhället var stora och den organiserade 
brottsligheten ett påtagligt problem.284 Den ekonomiska krisen i USA från 1929 
och ett antal år framåt kan beskrivas som ett tillfälligt avbrott eller störning 
för den basala moderniteten. Beträffande synen på samhällsutvecklingen och 
framtiden fick den mera långtgående effekter. Den naiva framtidsoptimism som 
hade brett ut sig ersattes av ett mera realistiskt och samhällskritiskt förhållnings-
sätt. 1930-talets variabla modernitet i USA kännetecknas av ifrågasättande och 
skepticism inför det nya samhälle som tog form. 

Detta nya självkritiska förhållningssätt tog sig uttryck genom ett ökat intresse 
för utvecklingen i andra länder, och då även mindre nationer som de skandina-
viska. Den amerikanske journalisten Marquis Childs (f. 1903) reste till Sverige 
1930 för att bevaka Stockholmsutställningen. Han stannade en period i Sverige 
för att skriva en artikelserie för tidningen Post-Dispatch om Sveriges sociala 
och ekonomiska framsteg. Denna erfarenhet ledde till tillkomsten av boken 
Sweden: the Middle Way (1936) och ett par andra skrifter. Childs socialpoli-
tiska författarskap fick stor uppmärksamhet i USA och inspirerade president 
Franklin Roosevelt att skicka en speciell kommission till Europa för att studera 
kooperativ verksamhet.285 Under 1930-talet såg man i USA Sverige som en 
internationell förebild beträffande framsteg och modernitet. Vid demokraternas 
partikonvent 1936 höll Roosevelt presskonferens med Sweden: the Middle Way 
som utgångspunkt för sitt anförande.286

Childs huvudtes i boken var att Sverige hade lyckats hitta en framgångsrik 
medelväg mellan den skoningslösa kapitalism som bl.a. utvecklats i USA och 
den förtryckande statssocialism som vuxit fram i Sovjetunionen. Han noterade 
att Sverige hade återhämtat sig förhållandevis snabbt efter den internationella 
ekonomiska depressionen vid 1930-talets ingång. Detta förklarade Childs med 
de insatser som aktörerna stat, konsumenter och producenter hade gjort för att 
motverka kapitalismens destruktiva baksidor – en tankegång som också har 
format bokens kapitelindelning.287

284 Karlsson, Klas-Göran, Europa och världen under 1900-talet, Härnösand 1994, s. 82-86 samt 
Brendon, Piers, Den mörka dalen: Panorama över 1930-talet, Stockholm 2000, s. 80-95, 283-
297
285 Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Marquis_Childs, utskrift 2007-
03-06 samt Longden, Tom, ”Marquis Childs”, artikel i nätupplagan av The Des Moines Register, 
http://desmoinesregister.com/extras/iowans/childs/html, utskrift 2007-03-07 
286 Ohlsson Per T, ”Från medelväg till medelmåtta”. I:I: Sydsvenska Dagbladet 1/10 2006 
287 Childs, Marquis William,Childs, Marquis William, Sweden, the middle way, New Haven 1936
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USA ur ett lokalt svenskt perspektiv
Det material om USA som förekommer i tidningen Norra Västerbotten under 
1930-talet ger en ganska fragmentarisk bild av det amerikanska samhället. 
Många artiklar och notiser är av kuriosakaraktär och förefaller vara resultatet 
av notisjakt i annan svensk press. Någon djupare och mera övergripande analys 
av samhällsutvecklingen i USA är svår att hitta. Det kan till stor del förkla-
ras av att det internationella perspektivet vid denna tid främst var europeiskt 
och att medias kommunikationsmöjligheter var mera begränsade. Av det totala 
internationella materialet i tidningen vid denna tid är andelen USA-artiklar inte 
speciellt stor.

Olika innovationer och modernitetsföreteelser uppmärksammas då och då i 
tidningen, t.ex. i följande artikel från världsutställningen i Chicago.

Norra Västerbotten den 16 november 1934

Det handlar om en radiostyrd traktor som demonstrerats på världsutställningen. 
Visningen av traktorn var välregisserad för att effektfullt kunna åskådliggöra 
framtidsmöjligheterna genom teknikens välsignelser.

Utanför Agrikulturbyggnaden på världsutställningen i Chicago träffar man på 
en med staket och häck inhägnad gårdsplan. Vid ena sidan synes en kolonistuga 
med en öppen veranda vettande mot planen och på verandan sitter en farmare i en 
gungstol och läser sin tidning. På gårdsplanen finnes endast en rödmålad traktor, 
men denna fängslar uppmärksamheten, ty vid närmare påseende saknar den både 
ratt och säte, ja den har ingen levande varelse ombord. Och ändå startar den och 
beskriver åttor och alla möjliga figurer på gården. Nu stannat traktorn för tillfäl-
let, som om någon osynlig chaufför körde den. Farmaren på verandan låter sin 
tidning sjunka ner i knäet och förklarar med en radioförstärkt röst, att vad vi här 
se framför oss är ingenting mindre än framtidens radiostyrda traktor. Han förkla-
rar hurusom en farmare i framtiden kan plöja med en traktor, under det att han per 
radio dirigerar en radiokontrollerad dylik, som arbetar på ett annat ställe av fältet. 
Och så ger han en teknisk förklaring på hur underverket tillgår. Sedan han slutat 
sin monolog, vrida sig traktorns framhjul fram och tillbaka liksom till hälsning, 
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med ett knäpp åker konan in, och traktorn börjar på nytt utföra sina krumelurer 
under det att farmaren fortsätter sin gungning och tidningsläsning.288

Bilden av bonden som kopplar av med tidningsläsning i gungstolen medan trak-
torn gör arbetet på åkern stimulerade säkert fantasin hos många av de bönder i 
Skellefteåområdet som läste Norra Västerbotten. Tänk att få sitta i en stol och 
styra en maskin i stället för att gå och svettas efter häst och plog!

Bilismens och bilindustrins utveckling i USA berörs med jämna mellanrum 
i tidningen. Sommaren 1931 rapporterades att tre fjärdedelar av världens bilar 
fanns där.289 Det uppmärksammas också att allt fler vanliga amerikaner, inte 
bara de rika, kunde skaffa sig bil. Även de negativa sidorna hos den framgångs-
rika bilindustrin berörs dock ibland, som i följande artikel: 

Norra Västerbotten den �6 februari 1935

I artikeln beskrivs det höga mänskliga priset för moderniseringen och effek-
tiviseringen i bilfabrikerna. Det handlar om hur den forcerade produktionen 
har drivit upp arbetstempot till en nivå som bara de starkaste klarar av och hur 
arbetarna fått det sämre medan företagen förbättrat sina resultat:

De nuvarande arbetsmetoderna kännetecknas av forcerad produktion med stora 
arbetsstyrkor under korta perioder, varefter stora delar av arbetarstammen avske-
das. Den abnormt uppdrivna arbetstakten har medfört att inga arbetare över 40 
år gamla antagas, emedan de icke kunna hålla denna arbetstakt. Medan de större 
automobilkoncernerna under det gångna året avsevärt förbättrat sin ekonomiska 
ställning ha arbetarnas ställning i många avseenden blivit försämrad. Den nuva-
rande produktionsmetoden skapar osäkra levnadsförhållanden, för låg årsinkomst 
genom obilliga återanställningsvillkor, spionage, och avskedande av arbetare, 
vilka icke i varje ögonblick kunna hålla den högt uppdrivna arbetstakten.290

288 Norra Västerbotten den 16 november 1934
289 Norra Västerbotten den 16 juni 1931
290 Norra Västerbotten den 26 februari 1935
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Staden New York skildras i ett reportage av skelleftebon N. H. Wikberg under 
rubriken ”New-York genom turistglasögon” i augusti 1933. Wikberg beskriver 
världsstaden med alla dess moderna yttringar och framförallt då skyskraporna, 
gatunätet och det moderna systemet med trafikljus. En kvällstur i bil längs 
fjärde avenyn skildras livfullt:

Fjärde avenyn är den över hela världen omtalade Broadway, en av världens mest 
trafikerade gator. Här är trafiken till synes lika våldsam dygnet om. Medan tra-
fiklyktan visar rött, då allt på vår gata stannar, tåga representanter för jordens alla 
raser och typer förbi från den svartaste svartingen genom alla kulörer till den blå-
ögde, ljuse nordbon. Varuutropare, reklammän av olika typer och tidningspojkar 
föra ett högljutt väsen. Ljusreklamen i färgskiftande transparanter ända upp till 
skyskrapornas topp är så våldsam och storartad, att vi avstå från en beskrivning. 
Det är kväll, men Celsius visar 30 gr. Teatrar, biografer och andra förlustelsestäl-
len annonsera i blixtrande ljus: »Vetenskapligt avkylda lokaler».

De sociala kontrasterna och misären i New York kommenteras i samma arti-
kel:

I Central park ligga tusentals mer än halvnakna människor i alla åldrar och sola 
sig. Flertalet av dem är arbets- och hemlösa stackare, som ligga där även under 
natten. Efter viss tid på sommaren är det lovligt. Det enda de hava under och på 
sig är tidningspapper. – – – På eftermiddagen besökte vi fattigkvarteren i stadens 
södra del. Negerstaden med 230.000 invånare, där hundratals negerungar bada i 
en trång cementbassäng men äro lika svarta för det, kinesstaden, där snedögda, 
feta män och kvinnor dåsa eller sova i solgasset på dagen men på nätterna med 
skrik och skrän arrangera överfall för att tillfredsställa turisternas sensation, jude-
kvarteret, »det nya Jerusalem», där gatorna äro blockerade med varor och man 
dessutom har svårt att taga sig fram för högröstade, närgångna kvinnor och smut-
siga ungar. I denna stadsdel finnas många ruskiga individer och »näringsställen». 
Vi äro ute för att se och känna oss säkra på dagen. På ett ställe för guiden oss ned 
i underjorden till en opium-, sprit och bordellhåla, vars nattliv vi kunna göra oss 
en liten föreställning om. På tal om sprit upplystes att Newyork har 33.000 kända 
lönnkrogar. Polisen är – enligt vad man upplyste – maktlös eller – delägare.291

Det är alltså inte någon ensidigt positiv bild som framställs. Bakom den moderna 
stadens glittrande kulisser framträder de allra mörkaste sidorna, givetvis för-
stärkta av den tillreste västerbottningens etnocentriska perspektiv. Artikeln 
beskriver utan tvekan modernitet – men beskriver den framsteg?

291 Norra Västerbotten den 22 augusti 1933
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Sammanfattning
1930-talet var onekligen en tidsperiod som utmärks av förändringar, strukturell 
modernisering och samhällsutveckling i Sverige och på många håll i världen. 
Det var mycket som gick framåt i det svenska samhällsbygget under dessa år då 
byggandet av den svenska välfärdsstaten, folkhemmet, tog fart. Men det var inte 
ett entydigt framtidsoptimistiskt decennium. Civilisationskritiken var märkbar 
i såväl medier som i andra kulturella yttringar och sammanhang. Framtiden 
beskrivs ofta som hotfull och osäker, inte bara betraktat ur ett internationellt 
perspektiv, utan också ur ett lokalt. I Norra Västerbotten formulerar signaturen 
”Guerre” sin syn på utvecklingen en junidag 1936:

Gärna vilja vi tro, att utvecklingen gått framåt med stormsteg under de senaste 
decennierna, och i mycket har den otvivelaktigt gjort så, men ingen vill väl därför 
påstå, att världen i motsvarande grad blivit bättre trots all teknisk fulländning. 
Snarare tvärtom!
På allt sätt har det samtidigt, som det blivit lättare för oss som individer blivit 
allt svårare i samhällen och stater, och följa vi uppmärksamt allt som rör sig i 
tiden, ha vi alls intet skäl att rosa marknaden. Se vi inte runt omkring oss överallt 
tydliga tecken på att människan blir allt ondare, ju mer upplysning och teknik 
för utvecklingen framåt. Konkurrensen skärps på alla områden, och i den kamp 
för existens och livet, som år för år tycks hårdna till, synes alla våra sämsta urin-
stinkter vakna till nytt liv och premieras. Hänsyn är snart något, som kan strykas 
ur vårt ordförråd. Den som har de hårdaste armbågarna tränger sig fram, utan att 
det ringaste fråga efter, vilka värden man trampar under fötterna på sin hetsjakt 
efter guld och egoistisk ”lycka”. Människorna äro hårda och hänsynslösa, därför 
blir också livet likadant. Men skulle det inte vara lyckligare här i världen om vi 
människor inte vore så avundsamma, om vi försökte tänka klart, döma rättvist 
och handla klokt? Alldeles säkert vore det så! Dessutom kunde vi gott lägga av 
oss våra masker och inte skämmas för att visa oss ”osminkade”, och skrapade vi 
endast bort den ”tidsfernissa” som täcker vårt verkliga jag, skulle vi snart komma 
till den hänsynsfulla, skonsamma kärnan, ty den finns i djupet hos oss alla.292

Under 1930-talet ökade informationsflödet från utlandet betydligt, både i 
form av ett mera genomarbetat nyhetsmaterial i tidningarna och genom radi-
ons genombrott. De internationella utblickarna i Norra Västerbotten omfattade 
dock i första hand Europa och i viss mån USA. Asien, Afrika och Latinamerika 
förekommer mera sällan i tidningen under åren 1930-1937.

Utlandsartiklarna förmedlar ofta en känsla av oro för utvecklingen i Europa 
och farhågorna för ett nytt storkrig uttrycks på olika sätt. Denna oro verkar ha 
lagt en viss sordin på de mera positiva förhoppningar som fanns beträffande 

292 Norra Västerbotten, 13 juni 1936
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utvecklingen i Sverige. Skolmannen och kommunpolitikern John Olofsson från 
Skellefteå (f. 1911) har i en intervju formulerat de känslor inför framtiden som 
hans generation upplevde under 1930-talet:

Vi hade ju anledning att vara oroade för nazismen och fascismen. – – – 
På det internationella planet var vi på något sätt pessimister och oroade, men 
inrikespolitiskt var vi optimister.293

Jag tror att Olofssons beskrivning är en bra sammanfattning av tidsandan under 
dessa år. Människorna i Skellefteåområdet fick via tidningar och radio en till-
räckligt tydlig bild av den internationella utvecklingen för att känna oro för 
framtiden, framförallt i Europa. Deras medvetenhet om vad som pågick ute i 
världen var förmodligen större än vad många av vår tids retrospektiva analyser 
av mellankrigstidens Sverige tror. När det gäller utvecklingen i Tyskland var 
rapporteringen i Norra Västerbotten från nazistregimens verksamhet detaljerad 
och kritiskt granskande från 1933 och framåt. Någon naiv tilltro till Tysklands 
utveckling under Hitlers ledarskap har jag inte kunnat hitta i tidningsmaterialet. 
På motsvarande sätt är kommentarerna till samhällsomvandlingen i Sovjetunio-
nen under Stalin övervägande skeptiska och ifrågasättande under 1930-talet.

Bilden av utvecklingen i de båda länderna var emellertid inte enbart negativ. 
De positiva sidorna av moderniseringsprojekten i Tyskland och Sovjetunionen 
återspeglas på olika sätt i tidningen. Den industriella och tekniska utvecklingen 
skildras med uppriktig beundran, likaså en del av de sociala och ekonomiska 
reformer som bidrog till en bättre tillvaro för de breda befolkningsgrupperna. 
Sådana framsteg såg man gärna också i Sverige och i sin egen tillvaro, men inte 
till vilket pris som helst. Folkhemstanken, så som den beskrevs av Per Albin 
Hansson i 1928 års remissdebatt, hade hunnit slå rot också i Skellefteå. Oavsett 
partifärg ville därför flertalet modernisera och förbättra samhället genom fred-
liga reformer.

Bilden av USA var under 1930-talet fortfarande ganska fragmentarisk i Skel-
lefteå, åtminstone så som den framträder i tidningen Norra Västerbotten. Artik-
larna om USA innehåller en hel del samhällskritik, mer än vad jag hade förvän-
tat mig. Det amerikanska moderniseringsprojektet framställs som en utveckling 
med många problem och stor otrygghet för den enskilde medborgaren, något 
som visade sig med obehaglig tydlighet under den ekonomiska depressionen 
från 1929 och framåt.

293 DAUM, Band 3169
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3.6 Diskussion

Den dominerande bild av Sverige på 1930-talet som finns idag präglas av de 
visioner av det moderna samhället som målades upp i den offentliga retoriken 
vid denna tid. Moderniteten blev ett nationellt projekt som präglade det poli-
tiska arbetet och inriktningen för intentionerna i regering och riksdag, fram-
förallt från 1932 och framåt då socialdemokraterna fick möjlighet att aktivera 
socialpolitikern och det ”folkhem” som Per Albin Hansson lanserat redan 1928. 
Ideologiskt handlade detta moderniseringsprogram om att förbättra bostäder 
och sanitära förhållanden, införa pensioner och trygghetssystem, stärka folk-
hälsa och folkbildning, skapa förståelse mellan olika samhällsgrupper och inte 
minst att ta tillvara de nya tekniska och kommunikationsmässiga framstegen i 
samhällsutvecklingen. 

Stockholmsutställningen 1930 brukar ofta framhållas som en brytpunkt 
mellan det gamla samhället och det nya framtidsland som man ville bygga. Här 
ser jag dock risken att evenemanget som enskild händelse tilldelas en alltför 
stor betydelse som faktor för svensk modernisering överhuvudtaget under mel-
lankrigstiden. Utställningens betydelse låg främst i att den fungerade som en 
arena och katalysator för tidens nya estetiska ideal, främst inom arkitekturen. 
En framträdande personlighet och ideolog i det sammanhanget var arkitekten 
Gunnar Asplund (1885-1940).

I min undersökning av Skellefteå på 1930-talet har jag emellertid valt att 
betrakta förändringarna ur ett mikroperspektiv utifrån individerna och de lokala 
kollektiva livsformerna i Skellefteåområdet. Ur detta perspektiv framträder 
en annan och mer motsägelsefull bild av moderniteten. Sven-Eric Liedmans 
begrepp variabel modernitet som jag har utvecklat i avhandlingens inledning 
kan därför användas för att beskriva den olikformighet och det ”förhandlingsut-
rymme” för alternativa tolkningar och egna modernitetsinitiativ som framträder 
ur det lokala material som jag har studerat. I 1930-talets Skellefteåbygd före-
kom såväl framstegstankar som ett betydande mått av civilisationskritik. 

Det skulle dröja länge innan det moderna Sverige som makthavarna ville 
skapa verkligen kunde konkretiseras i småstaden Skellefteå och dess omgivande 
landsbygd. Mitt material visar dessutom att människorna både gjorde motstånd 
mot vissa modernitetsföreteelser och skapade egna moderniseringsformer 
kring andra modernitetsföreteelser. Den faktiska modernitet som konstruerades 
är därför inte bara resultat av det som Marshall Berman kallar uppifrånmoder-
nisering utan också av människors aktiva skapande av egna alternativa moder-
niseringsformer. 

Samförståndstänkandet och Saltsjöbadsandan i samhället som brukar för-
knippas med 1930-talets Sverige var inte något nytt i Skellefteåområdets tan-



Modernitetens nya gränser 

181

kevärld. I Västerbotten var samförstånd i själva verket en grundläggande mora-
lisk och kristen princip och norm sedan lång tid. Det är förmodligen därför 
som det dröjde så länge innan en mera radikal arbetarrörelse kunde utvecklas 
i länet. Under det tidiga 1930-talet ökades dock den politiska polariseringen 
och radikaliseringen i Västerbotten genom händelser som dödsskjutningarna av 
arbetare i Ådalen 1931 och Klemensnäskravellerna 1932. Efter dessa händelser 
blev motsättningarna mellan samhällsklasserna i regionen tydligare och tyngd-
punkten bland väljarna tog ett tydligt steg till vänster på den politiska skalan.

Modernitet och lokal kultur
Bilismens utveckling i Skellefteåområdet under 1930-talet drevs på enligt 
enkla ekonomiska och teknologiska principer, d.v.s. med krafter från två av den 
basala modernitetens centrala fält. Bilarna blev under decenniet ekonomiskt 
tillgängliga för allt fler människor genom lägre priser och nya möjligheter att 
använda dem för inkomstbringade verksamhet. De blev tekniskt brukbara och 
funktionella när bilverkstäder möjliggjorde reparationer och service och när 
vägnätet rustades upp och anpassades för biltrafik. En rad ekonomiska verk-
samheter växte fram kring bilismen under 1920- och 30-talet. Vägbyggnadsfö-
retag, bilförsäljare, åkerier, taxiföretag, bensinstationer, bilverkstäder, bilsko-
lor, motororganisationer och bilförsäkringsföretag etablerades och bidrog till 
att öka efterfrågan på motorfordon. Dessa pådrivande mekanismer förstärktes 
ytterligare genom utvecklingen av nya industriföretag med stora transportbe-
hov i området. Sven-Eric Liedman formulerar sambandet mellan teknik, natur-
vetenskap och ekonomi med en serie hypotetiska påståenden som belyser förut-
sättningarna för att ny teknik och nya innovationer ska slå igenom:294

• Om en ny teknik utvecklas, med vars hjälp nya, för viktiga intressenter begärliga 
produkter kan framställas eller gamla förbättras, så kommer tekniken i fråga att 
bidra till ekonomisk utveckling.

• Om det finns starka ekonomiska intressen för en viss genomförbar teknisk 
utveckling, så kommer resurser att ställas till dess förfogande och utvecklingen 
faktiskt att ske.

• Om en viss utveckling av ett naturvetenskapligt område anses intressant eller 
viktig av ekonomiskt starka instanser, så ställs till dess förfogande resurser vilka 
möjliggör nya framsteg.

De starka basala modernitetsdrivkrafterna bakom bilismen innebär dock inte, 
som Sven-Eric Liedman påpekar, att detta modernitetsområde saknar variabla 

294 Liedman, Sven-Eric, I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria, Stockholm 1997, s. 
30
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element. Även om filosofen Georg Henrik von Wright talar om ”det teknolo-
giska imperativet”, d.v.s. att det i det moderna samhället förs en politik som inte 
dikteras av människors önskningar och förhoppningar utan av krafter utanför 
de demokratiska besluten, visar det sig att människor själva har gjort många 
av de val och prioriteringar som avgjort bilismens plats i samhället och att den 
variabla moderniteten har bestämt de basala modernitetskrafternas spelrum. Det 
gäller t.ex. valet mellan olika transportmedel. Under 1930-talet accentuerades 
intressekonflikterna mellan vägtrafik och järnvägstrafik, vilket bl.a. visade sig 
i arbetet med 1932 års statliga trafikutredning som föreslog en politiskt styrd 
uppdelning på närtrafik och fjärrtrafik där fjärrtrafiken enligt utredaren främst 
skulle vara förbehållen järnvägen. 

Under 1930-talet fattades en mängd för bilismen vitala beslut i lokala, regio-
nala och centrala politiska organ. Det gällde infrastruktur och vägbyggen, for-
donsskatter, trafiksäkerhet, kollektivtrafik och transportupphandlingar. Även 
om det dominerande förhållningssättet till bilismen var positivt vid denna tid 
präglades debatterna och besluten av en tydlig ambivalens. Tydligast framträ-
der skiljelinjerna mellan olika grupperingar när det gäller bilismens näringspo-
litiska konsekvenser för sysselsättningen inom transportområdet. Där skapade 
bilismen stundtals starka motsättningar och gränsdragningar i den lokala kultu-
ren. Dessa gränsdragningar mellan olika grupper och intressen i förhållande till 
bilismen var inte fasta över tid utan kännetecknas av en kontinuerlig gränsdy-
namik under hela 1930-talet som en följd av att individer och grupper omprö-
vade sina ställningstaganden och intog nya ideologiska positioner.

En annan anledning till kritiska reflexioner om bilismens avigsidor var det 
snabbt ökande antalet bilolyckor med döda och skadade efter första världskri-
get. Miljöaspekterna på motorfordonstrafiken debatterades inte lika djupgående 
under mellankrigstiden som under 1900-talets sista decennier, men bilarnas 
buller och avgaslukter kunde väcka motvilja, framförallt i stadsmiljöerna. De 
fördelar som man såg med bilismen i form av ökad rörelsefrihet och effekti-
vare transporter ställdes otvivelaktigt redan vid denna tid mot dess avigsidor. 
Kritiken mot bilismen har alltså funnits allt ifrån dess tillkomst, även om den 
ökande miljömedvetenheten från 1960-talet och framåt successivt innebar att 
ifrågasättandet och motståndet förstärktes. 

Telefonens genombrott drevs på av samma växelverkan mellan tekniska och 
ekonomiska drivkrafter som har beskrivits beträffande bilismen. Samma möns-
ter kan för övrigt återfinnas vid etableringen av en lång rad tekniska innova-
tioner under de senaste 100 åren. De marknadsföringskampanjer som bedrevs 
för telefonin uppvisar intressanta retoriska likheter med 1990-talets IT-reklam 
som jag har behandlat i föregående kapitel. Med telefonen erbjöds en radi-
kalt ny teknik som skulle utplåna avstånden och frigöra individen från rummet. 
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Mot telefonen mobiliserades inget nämnvärt motstånd och den tveksamhet som 
fanns inledningsvis var främst ekonomiskt betingad. Däremot kom användan-
det av telefonen att anpassas till den lokala kulturen. Människorna satte sin 
egen prägel på telefonkulturen och använde i vissa avseenden telefonen på ett 
annat sätt än vad dess entreprenörer hade kunnat tänka och förutse.

Nöjesliv och fritid kan tyckas höra till modernitetens mjuka eller variabla 
fält genom sin centrala plats i den sociala kulturen. Men även här gör sig basala 
modernitetsfaktorer gällande. Nya tekniska innovationer, ekonomiska föränd-
ringsfaktorer och betydande demografiska omdaningar bidrog till att förändra 
förutsättningarna inom detta område. Ungdomens nöjesliv och fritidsaktivite-
ter var i Skellefteå, på samma sätt som på många andra håll, föremål för en 
stark kulturkamp mellan olika grupperingar. Själva fritidsbegreppet var nytt 
och ovant i ett område där arbete under sex veckodagar och gudstjänstbesök 
och vila på den sjunde var normen. Idrottsrörelsens expansion med tävlingar 
på söndagar och kvällar och mängder av nöjesarrangemang för att finansiera 
idrottsföreningarna utmanade kyrkan och de allmänt konservativa krafterna. 
Biografernas utbud samlade stora skaror men kritiserades för omoral och oön-
skade utländska influenser som kunde förleda ungdomen.

Kritiken mot olika nya företeelser inom fritidsområdet kunde sammanföra 
olika grupper i nya allianser mellan kyrka, skola och olika kulturkonservativa 
föreningar. Gemensamt kunde man med kraft angripa den hotande jazzmusi-
ken, biografkulturen eller den så förhatliga ”kolorerade veckopressen”. I detta 
agerande markerades gränser mellan moraliskt och omoraliskt, pliktmedvetet 
och ansvarslöst, svenskt och utländskt o.s.v. Föreningar, myndigheter och olika 
sociala grupperingar förväntades positionera sig i förhållande till dessa gräns-
dragningar. 

Moderniseringen inom fritidssektorn och föreningslivet skedde inte enbart 
genom de nya organisationerna. Också inom gamla grupperingar som kyrkan 
och den lågkyrkliga väckelserörelsen skedde en betydande modernisering i 
aktiviteter och synsätt. Under mellankrigstiden och framförallt under 1930-talet 
utvecklades för första gången en egentlig ungdomsverksamhet inom svenska 
kyrkan. Den inomkyrkliga EFS-rörelsen utvecklade från 1920-talet och framåt 
lägerverksamhet efter internationella förebilder där nymodigheter som frilufts-
aktiviteter och gymnastik kunde förekomma.

Folkbildningsorganisationerna med sina studiecirklar, föreläsningar och 
kurser konsoliderades och institutionaliserades under 1930-talet. Denna verk-
samhet betraktades i de flesta fall som legitim och fick därmed också ett ökat 
ekonomiskt samhällsstöd. Folkbildningen var kanske det område där folkhem-
stanken och den nya samförståndsandan tydligast kom till uttryck. Skellefteå 
ABF:s programförklaring 1930 betonar att bildningsarbetets syfte är att ”utfylla 
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klyftan eller upphäva skillnaden mellan mer bildade och mindre bildade”. Det 
handlade således om att lyfta arbetarklassens människor till en kunskapsmässig 
medelklasstandard. Dessutom formulerades ett kulturellt mål för arbetarungdo-
men, nämligen att kunna skilja på kulturlivets ”kvalitetsvaror” och ”billighets-
varor”. Till de senare räknades dans-, bio- och kafébesök. Även här framskym-
tar de rådande medelklassidealen i vilka medborgarbildning var en viktig del.

Detta innebär dock inte nödvändigtvis att folkbildningen enbart fungerade 
som en uppifrån disciplinerande kraft. Vi får inte glömma att 1930-talets folk-
bildningsverksamhet i Västerbotten genererade en generation av kompetenta, 
drivande och radikala politiker av vilka flera blev kända rikspolitiker. Dessutom 
bidrog folkbildningsorganisationerna till en ökad folklig insyn och delaktighet i 
politiskt arbete och fri opinionsbildning.

När det gäller de internationella utblickarna på 1930-talet står det klart att 
människorna i Skellefteåområdet höll sig väl informerade om vad som försig-
gick runt om i Europa och Sovjetunionen. Kunskaperna om länder längre bort 
var dock mera begränsade. Moderniseringsprojekten i Tyskland, Sovjetunionen 
och andra länder kunde alltså följas från den lokala horisonten och användas 
som jämförelse till den pågående moderniseringen i den egna omgivningen. 
Mycket av rapporteringen från utlandet gav emellertid anledning till oro och 
framtidspessimism och visade att modernisering inte nödvändigtvis var av 
godo. Det var inte svårt att hitta stoff för civilisationskritik i den nyhetsrappor-
tering och information från utlandet som var tillgänglig. Samtidigt som reform-
politiken och en rad välkomna innovationer skapade förhoppningar för bättre 
livsvillkor i Sverige kastade den internationella utvecklingen stora mörka skug-
gor över framtidsvägen.

Moderniteten som gränsskapare
Under 1930-talet svepte våg efter våg av modernisering fram över Skellefteå-
området. Moderniseringen skedde både genom ett yttre förändringstryck och 
genom den lokala befolkningens egen delaktighet och medskapande av det nya. 
Här finns det skäl att påminna om att betydande förändringsprocesser vid denna 
tid genomfördes genom lokala initiativ. Jordbruksdriften organiserades och 
rationaliserades under 1930-talet med det i Västerbotten tillkomna riksförbun-
det RLF som lokal pådrivare. Nya företag grundades av lokala entreprenörer 
som såg utvecklingsmöjligheter för industriell verksamhet och moderna kom-
munikationer. Även nöjeslivet och den växande fritidssektorn hade sina lokala 
innovatörer och entreprenörer vars verksamhet bör ses som en underifrånmo-
dernisering i Skellefteåområdet.

Som en följd av moderniseringen förändrades de befintliga sociala och men-
tala gränserna. Gamla tillhörigheter och lojaliteter förlorade i betydelse sam-
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tidigt som valet av strategi i förhållande till det moderna skapade nya gränser 
mellan enskilda och grupper. Det kunde, som jag har visat, handla om kon-
flikter mellan lastbilsåkare och hästkörare, kyrkor och idrottsföreningar, hem-
bygdskultur och jazzmusik etc. Gränsdragningarna mellan olika organisationer, 
intressegrupper och enskilda individer kunde vara skarpa men sällan beständiga 
över tid. Detta på grund av den kontinuerliga omförhandlingen av positioner 
och ställningstaganden i förhållande till de pågående förändringarna. Det empi-
riska materialet åskådliggör det som jag benämner gränsdynamik, d.v.s. att de 
upplevda sociala och mentala gränserna ständigt är rörliga och föränderliga.

Även när det gäller upplevelsen av tiden framträder sociala gränser under 
1930-talet. De nya innovationerna och idéerna upplevdes av de mer moderni-
seringsbenägna individerna och grupperna som ett uppdukat smörgåsbord av 
möjligheter som borde tas tillvara. Deras fokus riktades mot den efterlängtade 
framtiden. För andra var förankringen i nedärvda traditioner och erfarenheter 
mera viktigt medan den nya tiden och dess påfund betraktades med viss distans 
och skepsis. Skillnaderna mellan tidsuppfattningen hos ”de moderna” respek-
tive ”de traditionella” som visar sig i denna undersökning av 1930-talets Skel-
lefteå vill jag benämna gränser i upplevd tid.
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4. Stadsbildande och modernitet i Skellefteå

4.1 Inledning 

Syfte
Denna delundersökning ska, i enlighet med avhandlingens övergripande syfte, 
analysera hur modernisering påverkar och påverkas av lokala kulturer och 
identiteter. Kapitlets delsyften är vidare att utifrån ett studium av festseder och 
matvanor i Skellefteåområdet visa hur olika livsstilar formas, utvecklas och 
uttrycks i såväl rural som urban miljö under perioden 1845-1910. Att använda 
Skellefteå som forskningsområde ger en speciell möjlighet att följa de kultu-
rella processer som stadsbildandet 1845 innebar. Undersökningen ska visa hur 
interaktionen mellan land och stad har fungerat och hur kulturgränser skapas, 
upplevs och reproduceras inom ett överskådligt geografiskt område.

Jag vill fånga det väsentliga i olika gruppers kulturella register och hur dessa 
förändras över tid. Undersökningen ska vidare ge kunskap om hur kulturella 
innovationsförlopp kan se ut. 

Slutligen ska den vara ett bidrag till ”Kulturgräns norr”-projektet med dess 
intentioner att med tvärvetenskapliga undersökningar på både makroplan och 
mikroplan klarlägga mera av den kulturella differentiering som finns inom det 
nordsvenska området.

Teoretiska perspektiv, tidigare forskning
Ett genomgående tema som formar den teoretiska strukturen i kapitlet är soci-
ala och mentala gränser och dessas förändring över tid. Ett särskilt intresse 
ägnas åt hur Skellefteborna själva har beskrivit och definierat den sociala klas-
sifikationen i såväl stads- som landsbygdsmiljö och hur detta har kommuni-
cerats i festseder och matvanor. Jag söker efter djupare betydelser i fest- och 
matkulturens olika uttryck och sammanhang. För detta ändamål lånar jag på ett 
eklektiskt sätt teoretiska verktyg från den socialantropologiskt inspirerade etno-
logiska kulturanalysen. Förändringarna av den materiella och sociala kulturen 
i Skellefteåområdet under cirka sex decennier från 1800-talets mitt diskuteras 
utifrån Sven-Eric Liedmans begrepp basal och variabel modernitet.

Polariseringen urbant – ruralt är ett centralt perspektiv som kännetecknar 
hela det etnologiska delprojektet i forskningsprogrammet ”Kulturgräns norr”. 
Här framträder omedelbart det starka och snabba förborgerligandet av Skel-
lefteå efter stadsbildandet 1845. Denna moderniseringsprocess – detta kultur-
bygge – kommer jag att diskutera med mat- och festsederna som ingång till den 
sociala kulturen.
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När det gäller ämnesvalets förebilder finns ett antal olika stadshistoriska 
studier. Här vill jag inte minst lyfta fram konst- och kulturhistorikern Gregor 
Paulssons stora verk Svensk stad i tre band. Värdefullt jämförelsematerial 
beträffande livet i de norrländska småstäderna på 1800-talet har jag funnit i 
Roger Qvarsells Härnösandsstudie Kulturmiljö och idéspridning (1986) och 
Björn Olssons Den bildade borgaren (1994), som behandlar bildningssträvan-
den och folkbildning i Umeå.295 Båda dessa studier har publicerats inom ramen 
för ett idéhistoriskt projekt och kännetecknas av en fokusering på vardagens 
idéliv och ”vanligt folks” idéer.

I boken Österlen – en socialantropologisk studie (1952) skriver Börje Hans-
sen om samhällsklasserna i de svenska småstäderna på 1800-talet. Han har fors-
kat utifrån begreppen urbant-pagant och ägnat särskilt intresse åt självhushåll 
i den svenska småstaden: ”Rus in Urbe”. Hanssens intentioner att strukturera 
sociala grupper och gränserna mellan dessa med utgångspunkt från ”aktivitets-
fält” i stället för geografisk hemvist är intressanta ur kulturgränsperspektiv.296

Sven B. Eks etnologiska stadsstudie Nöden i Lund (1971) visar på lands-
bygdstraditionernas styrka i den nya urbana miljön och på de klassmönster som 
där var gällande precis i övergången till arbetarrörelsens ideologiska genom-
brott.297 Jag vill också nämna den tyske sociologen Ferdinand Tönnies (1855-
1936) som i sin forskning under 1800-talets senare del har tagit upp kultur och 
gemenskapsformer i familj, by, stad och stat och hur samhällsförändringarna 
gripit in i dessa. Han introducerade 1887 begreppsparet ”Gemeinschaft und 
Gesellschaft” i en avhandling med samma namn.298 Dessa begrepp har sedan 
under lång tid har inspirerat sociologisk forskning. Den starka traditionen från 
Tönnies fram till vår tid framhålls och beskrivs av den svenske forskaren och 
professorn Johan Asplund i hans Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft.299

Slutligen har jag använt J�rgen Habermas teorier om det borgerliga samhäl-
let och om ”borgerlig offentlighet” utifrån hans genombrottsverk Strukturwan-
del der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen 
Gesellschaft, som gavs ut i svensk översättning 1984.300 Habermas analys av 
förändringsprocesserna hos 1700- och 1800-talets borgerlighet ger förståelse 

295 Qvarsell, Roger, Kulturmiljö och idéspridning, Stockholm 1988 samt Olsson, Björn, Den 
bildade borgaren, Stockholm 1994
296 Hanssen, Börje, Österlen – En socialatropologisk studie, Ystad 1952
297 Ek, Sven B., Nöden i Lund, Landskrona 1971
298 Tönnies, Ferdinand,Tönnies, Ferdinand, Gemeinschaft und Gesellschaft (2:a upplagan), Berlin 1912. Första upp-Första upp-
lagan gavs ut i Leipzig 1889.
299 Asplund, Johan, Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft, Göteborg 2000
300 Habermas, J�rgen, Borgerlig offentlighet: kategorierna ”privat” och ”offentligt” i det mo-
derna samhället, Lund 1984



Stadsbildande och modernitet i Skellefteå

189

för de pågående modernitetsprocesserna i den nya småstaden Skellefteå från 
mitten av 1800-talet. 

Material och metod
Material
Det material som används i denna delundersökning har en stor bredd. Uppteck-
ningar i Skellefteå museum, bandade intervjuer och uppteckningar på DAUM 
i Umeå samt lokalhistoriska dokumentationer utgör en viktig del av källma-
terialet. På DAUM har också en del material från klippsamlingarna använts. 
Museets föremålssamlingar och fotosamlingar är också betydelsefulla i sam-
manhanget. En viktig del av källmaterialet utgörs av Skellefteås tidningar under 
1800-talet, som finns arkiverade i Skellefteå museum och på Universitetsbib-
lioteket i Umeå. I tidningsmaterialet har jag funnit intressant information om 
socialt och kulturellt liv i Skellefteå.

I ULMA:s frågelistsvar, som för Västerbottens del nu finns tillgängligt på 
DAUM i Umeå, finns en del material insänt från Skellefteåområdet och Skel-
lefteå stad som är relevant för undersökningen. I Folkrörelsearkivet samlingar 
i Skellefteå och Umeå har både ett par privata arkiv och något företagsarkiv 
genomgåtts. Gustav Höijers arkiv som deponerats hos forskningsarkivet ger 
t.ex. i dagböcker och brev fina tidsbilder av borgerligt liv i Skellefteå vid början 
av 1870-talet.

En stor del av befintlig historisk och kulturhistorisk litteratur om Skellefteå-
området har studerats. De översiktliga historiska kunskaperna om området har 
jag främst sökt i Karl Fahlgrens böcker om Skellefteå socken och Skellefteå 
stad samt i bokserien Skelleftebygdens historia. För förståelsen av social och 
materiell kultur har jag särskilt studerat Gustaf Renhorns böcker Gamla stads-
bor och Ernst Westerlunds publicerade byundersökningar.

Metod
Arbetet med undersökningen inleddes med litteraturstudier om Skellefteåom-
rådet och då framförallt under tidsperioden 1845-1900. Jag har vidare gjort en 
systematisk genomgång av Skellefteås tidningar från 1849 och fram till seklets 
slut med särskilt fokus på den sociala kulturen och dess förändring efter Skel-
lefteå stads tillkomst. Därefter har arkivmaterialet på DAUM och på Folkrö-
relsearkivet studerats avseende skildringar av fest- och matkultur i Skellefteå. 
Slutligen har det empiriska materialet granskats och analyserats utifrån syften 
och teoretiska perspektiv för detta kapitel och för avhandlingen i sin helhet.
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Avgränsningar
Tidsmässigt avgränsas studien till perioden 1845-1910 c:a. Ämnet inbjuder 
naturligtvis både till en innehållsmässig fördjupning och till en tematisk bredd-
ning men det skulle spränga ramarna för avhandlingens övergripande syften. 
Genusperspektivet har inte utvecklats i undersökningen i någon större utsträck-
ning. Det empiriska materialet skulle dock gå att använda som underlag för stu-
dier av den nya ”manlighet” respektive ”kvinnlighet” som utvecklades i den nya 
staden Skellefteå. Här kunde t.ex. Leonore Davidoffs teorier om könsgränser 
i det expanderande borgerliga samhället prövas.301 Perioden kring sekelskiftet 
1900 är ur det perspektivet särskilt intressant att studera eftersom det då pågick 
stora förändringar i samhällsstrukturen, inte minst när det gäller kvinnors plats 
i arbetsliv och offentlighet.

4.2 Skellefteå före stadsbildandet

Kyrkstad och handelsplats vid sockenkyrkan
På 1400-talet fanns fem storsocknar inom nuvarande Västerbottens län. En av 
dessa var Skellefteå. Det var ingen folkrik socken. År 1413 fanns enligt skatte-
boken 60 ”rökar” i Skellefteå. Det kan ha rört sig om en befolkning på ungefär 
360 personer om man räknar med sex personer per hushåll. Fram till 1543 hade 
denna befolkning sexdubblats.302 

Befolkningsökningen från mitten av 1500-talet och fram till mitten av 1700-
talet var svag i Skellefteå. Skattekraften var densamma 1755 som den var i 
genomsnitt på 1540-talet även om den totala befolkningen hade ökat något.303 
Här är konsekvenserna av krig och utskrivningar under 1600- och 1700-talen 
tydligt utläsbara. Från mitten av 1700-talet kom befolkningsökningen igång 
igen understödd av allt längre fredsperioder och bättre yttre förutsättningar för 
jordbrukets utveckling. Under denna period ökade befolkningen i Västerbotten 
betydligt snabbare än i övriga landet.

De långa avstånden inom Norrlandssocknar som Skellefteå och bestämmel-
serna om kyrkotur, d.v.s. regelbundna kyrkobesök gjorde det nödvändigt med 
övernattningsbostäder vid sockenkyrkan. 1686 års kyrkolag med dess betoning 
av kyrkans folkundervisning innebar en ytterligare förstärkning av den kyrkliga 
seden och aktiviteterna vid sockenkyrkan. Från 1600-talet utvecklades kyrkstä-

301 Davidoff, Leonore & Hall, Catherine,Davidoff, Leonore & Hall, Catherine, Family fortunes. Men and women of the English middle 
class 1780-1850, London 2002; Davidoff, Leonore, Worlds between: historical perspectives on 
gender and class, Oxford 1995
302 Fahlgren, Karl, Skellefteå stads historia, Uppsala 1945, s. 12
303 Fahlgren, Karl, Skellefteå stads historia, Uppsala 1945, s. 33
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derna i övre Norrland och det är lätt att konstatera sambandet mellan de gamla 
kyrkstadsplatserna och framväxten av städer och samhällen i Västerbotten. 
Abraham H�lphers skriver i sina Samlingar till en beskrivning över Norrland 
om förhållandena i Skellefteå: ”Umeå och Piteå städers handlande hava här 
marknadshus samt hålla ansenligt nederlag av varor som även emellan mark-
nadstiderne genom kommissionärer försäljas och utborgas”.304 

Kring sockenkyrkan i Skellefteå utvecklades alltså ett centrum för handel 
och socialt liv. 1624 gavs tillstånd till marknader i Skellefteå socken, moti-
verade främst av de långa avstånden till Piteå. Men socknens marknadsplats 
var då Storkåge, som hade goda hamnförhållanden.305 På 1700-talet började 
marknader emellertid förläggas till kyrkstaden vid Skellefteå kyrka. År 1781 
hölls t.ex. marknader i kyrkstaden 13-15 mars, 25-27 augusti och 12-14 decem-
ber.306 

Skellefteå förstärkte från denna tid sin självständiga position på handels-
området, inte bara vid marknadsperioderna utan också däremellan, och det är 
tydligt att kyrkstaden spelade en viktig roll i sammanhanget. En förordning från 
Kungl. Maj:t 1817 stadgade att det inte fick förekomma handel i kyrkstäderna 
mellan marknaderna och att kyrkstadshusen inte fick bebos vid andra tillfällen 
än marknader och kyrkhelger. Denna förordning efterlevdes dock dåligt och i 
mitten av 1820-talet fick myndigheterna ingripa för att rensa upp i Skellefteå 
kyrkstad.

Från denna tid intensifierades dragkampen mellan borgarna i Piteå och Umeå 
om handeln i Skellefteå. Resultatet av många års skrivelser och uppvaktningar 
blev att Skellefteå fick egna stadsrättigheter. En av de som aktivast bidrog till 
denna utgång var prosten Nordlander och han understöddes också av lands-
hövding Montgomery. Västerbotten skulle få sin andra stad och hösten 1845 
avslutades de markköp som var nödvändiga för en inflyttning i stadsområdet.

Utvecklingen i socknens byar
Nyodling och expansion
Befolkningstillväxten var stark i Västerbotten från mitten av 1700-talet och 
det gäller också Skellefteåområdet. Under åren 1772-1805 ökade t.ex. befolk-
ningen i dåvarande Västerbottens län (Västerbotten och Norrbotten) med 78,9% 
medan motsvarande siffra för hela landet var 19,2%.307 Hur har man då klarat 

304 Fahlgren, Karl, Skellefteå stads historia, Uppsala 1945, s. 62
305 Bergling, Ragnar, Kyrkstaden i övre Norrland, Uppsala 1964, s.191-192
306 Bergling, Ragnar, Kyrkstaden i övre Norrland, Uppsala 1964, s. 237
307 Stormyr, Harald, ”Övre Norrlands historia under gustavianska tiden”. I: Westin, Gunnar (red.) 
Övre Norrlands historia del IV, Umeå 1974, s. 7
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försörjningen för en så snabbt tillväxande befolkning? I Västerbotten har den 
omfattande nyodlingen kunnat kompensera befolkningsökningen under 1800-
talet. I Skellefteå sockens historia (del 1) räknar J.G. Westin utifrån tillgängliga 
källor med att socknens åkerareal tiodubblades mellan 1750 och 1870. 1914 
hade ytterligare en tredubbling av denna areal skett.308

Självägande bönder
Skelleftebygdens bönder har, på samma sätt som i övriga Västerbotten, till 
största delen varit självägande. I mitten av 1800-talet var omkring 90 % av 
länets jord ägd av de bönder som brukade den. Det visar därmed en ägarstruktur 
som markant avviker från Syd- och Mellansveriges slättbygder där ett bety-
dande landsbygdsproletariat hade hunnit utvecklas vid denna tid. Ellen Vleugel 
skriver 1905 om skelleftebönderna:

Jorddrottar finnas här inga, men ej heller några backstugusittare, utsläpade tor-
pare eller skuldtyngda bolagsarrenden. Jorden är delad i smålotter, just som den 
skall vara, där enhvar är herre på egen torfva. Gårdarna i Skellefteådalen omfatta 
i genomsnitt 4 skäl eller 1/16 mantal och föda härå 5 á 6 kor, 8 á 10 får jämte den 
oundgängliga julgrisen.309

Byorganisation
Inom Skellefteå socken har man haft en väl utvecklad byorganisation som går 
att följa i bevarade handlingar från 1600-talet. När en mönsterbyordning togs 
fram i mitten av 1700-talet på initiativ av riksdagen antogs denna med mindre 
ändringar omgående av 55 byar inom socknen.310 Byordningen fungerade som 
en lokal lag. Den största delen bestämmelser i byordningarna handlar om sköt-
seln av jord, skog och kreatur och hur den samfällda egendomen skulle utnytt-
jas. Men byordningarna reglerade också andra plan i människors liv. Det gäller 
t.ex. hur söndagarna skulle respekteras genom byabön, hur folk inte fick inhy-
sas utan byns samtycke eller hur barn och tjänstefolk skulle fostras.

Under 1800-talets första del omarbetades många byordningar och blev då i 
regel mindre omfattande och detaljerade. I slutet av 1800-talet började byorga-
nisationen förändras. Samfälld egendom som kvarnar och vägar började skötas 
genom bildandet av föreningar där delägarna ingick och byastämmans uppdrag 
blev allt färre. När det gäller fester och högtider har byastämman fattat beslut 

308 Westin, J. G., ”Bygden växer”. I: Fahlgren, Karl, Skellefteå sockens historia del 1, Uppsala 
1953, s. 332
309 Vleugel, Ellen, ”Några drag ur folkets lif i Skellefteådalen”. I: Svenska turistföreningens års-
skrift 1905, Stockholm 1905, s. 89
310 Westerlund, Ernst, Kolonisation, uppodling och utveckling. Seder och bruk, skrock, sägner 
och folktro, Skelleftebygdens historia del 1, Skellefteå 1973, s. 69
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om hur indelning av byn i bröllops- och gravölslag skulle göras. En by som 
Yttervik har t.ex. varit indelad i två bröllops- och gravölslag med en gräns 
ungefär i mitten av byn.311

Läseriet i Skelleftebygden
Skelleftebygden nåddes omkring 1814 av den s.k. ”nyläsarväckelsen”, en 
evangelisk rörelse som utvecklades i Norrbotten omkring 1810 och sedan spred 
sig söderut. Begreppet nyläsare har använts för att skilja rörelsen från en äldre, 
mera lagiskt inriktad läsartradition som fanns i Västerbotten. Brukspredikanten 
i Byske, O. D. Klockhoff (f.1818) skriver i sina anteckningar om det religiösa 
livet i Skellefteå:

Skellefteå har från äldre tider varit en stamort för religiösa rörelser, som under 
olika skeden under deras utveckling antagit en ofta emot församlingens lärare 
ganska hätsk sinnesstämning sannolikt uppjagad af föreställningen derom att den 
från början af århundradet af Konungen påbjudna nya lithurgien och nya Psalm-
boken innehölle mot Bibelordet och den Lutherska bekännelsen stridande lära. 
Det torde dock kunna antagas att de ej alltid bemöttes med det upplysande och 
sansade bemötande som varit påkallat för att, hos en mindre reflekterande men 
vid det en gång inhämtade och inlärda trosnormen fasthållande allmänhet göra 
begripligt och fattligt att bokstafven dödar men Anden gör lefvande... 312

Här beskrivs striderna om de s.k. ”nöjböckren”, de nya kyrkliga böckerna som 
utgavs på 1810-talet – katekes, kyrkohandbok och psalmbok. Dessa var präg-
lade av neologin, den teologiska riktning som utvecklats under påverkan av 
den rationalistiska upplysningsfilosofin. Den folkliga läsarväckelsen reagerade 
kraftigt mot de nya böckerna och valde att hålla fast vid de gamla ortodoxa 
böckerna. Därmed drogs en tydlig gräns mellan det gamla folkliga och det nya 
borgerliga. Denna mentala kulturgräns har undersökts inom ramen för det his-
toriska delprojektet i ”Kulturgräns norr”. En slutsats är att läsarväckelsen tog 
sig konservativa uttryck när det gäller synen på psalmbok, katekes och kyrko-
handbok men uppvisar moderna drag i andra avseenden, t.ex. en ny inriktning 
på individens självständiga tro och personligt religiösa erfarenhet samt upp-
delningen i andligt och världsligt.313 Väckelserörelsen från 1800-talets första 

311 Westerlund, Ernst, Byar och folk: ett bidrag till kännedom om byarnas uppkomst, bebyggelse 
och utveckling samt arbetsliv, seder och bruk. Del �: Ragvaldsträsk. Del 3: Yttervik, Skellefteå 
1984, s. 257
312 O.D. Klockhoff, ”Beskrifningar öfwer gamla Skellefteå Pastorat eller nuvarande Skellefteå, 
Jörn, Norsjö och Byske”, uppteckning i Folkrörelsearkivet, Skellefteå
313 Lindmark, Daniel, Puritanismen och lättsinnet. Fem föredrag om folklig fromhet , Umeå 1997, 
s. 96-97
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decennier, senare till stor del uppfångad av EFS och de lågkyrkligt inriktade 
prästerna i Skellefteå, kom sedan att under lång tid prägla socialt liv och kultu-
rella mönster i bygden.

Begynnande industrialisering
De första ansatserna till industriell verksamhet i Skellefteåområdet skedde inom 
skogshanteringen. Produktionen av tjära började få betydelse från 1730-talet 
då en ökad efterfrågan i Frankrike och Nederländerna stimulerade marknaden. 
Trots kraftigt fluktuerande priser ökade produktionen av tjära i Västerbotten 
under 1700-talet. I början av 1760-talet fördes i genomsnitt 11 000 tunnor tjära 
per år ut från nuvarande Västerbottens- och Norrbottens län. Värdet av denna 
utförsel var på 1770-talet över 150 000 daler. Skellefteå var övre Norrlands 
ledande socken för produktion av tjära.314 Tjäran var därmed den mest betydel-
sefulla binäringen för skelleftebönderna under 1700-talet och början av 1800-
talet.

De sågverk som fanns i området i början av 1800-talet var endast i drift under 
delar av sommarhalvåret och flertalet sågar var anlagda för husbehovssågning i 
byarna. Även sågverksarbetet var alltså en säsongsbetonad binäring för lands-
bygdsbefolkningen. Först när ångsågar togs i bruk och möjliggjorde kontinuer-
lig drift kunde arbete erbjudas året runt. Länets första ångsåg uppfördes 1858 
i Sandvik.315 1859-1860 byggdes ångsågen i Sävenäs och markerade därmed 
starten för industriarbetarepoken inom skogsindustrin i Skellefteå.316

Tillverkningen av salpeter har varit en annan betydelsefull bisyssla för Skel-
leftebygdens bönder. 1832 fanns 413 salpeterlador inom Skellefteå socken och 
dessa gav en avkastning på mer än 31 000 kg, enligt bevarade besiktnings-
längder i Skellefteå museums arkiv.317 I slutet av 1700-talet grundades Skellef-
teåområdets första skeppsvarv, bl.a. Bergskärs varv (1773) och Burviks varv 
(1780).318 Skeppsbyggnadsverksamheten fick ökad betydelse längs Norrlands-
kusten efter förlusten av Finland 1809.319

314 Olofsson, Sven Ingemar, ”Övre Norrlands historia under frihetstiden”. I: Westin, Gunnar 
(red.),Övre Norrlands historia del III, Umeå 1974, s. 437-438
315 ”Västerbottnisk sågverkshistoria”. I: Västerbotten 1976:1, Västerbottens museum, Umeå, s. 7
316 ”Västerbottnisk sågverkshistoria”. I: Västerbotten 1976:1, Västerbottens museum, Umeå, s. 59
317 Westerlund, Ernst, Kolonisation, uppodling och utveckling. Seder och bruk, skrock, sägner 
och folktro, Skelleftebygdens historia del 1, Skellefteå 1973, s. 141
318 Gaunitz, Sven, Danell, Torbjörn & Lundström, Ulf, Industrialismens Skellefteå, Umeå 2002, 
s. 57
319 Westerdahl, Christer, artikel ”Skeppsbyggnad”. I: Edlund, Lars-Erik (chefred.), Norrländsk 
uppslagsbok band 4, Umeå 1996, s. 121-122
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Borgerlig kultur före stadsbildandet
Långt innan stadsbildandet fanns inslag av borgerlig kultur i Skellefteåområ-
det. Små borgerliga kretsar hade formats inom socknen inom vilka de högre 
samhällsskikten umgicks. Skellefteå prästgård var en viktig mötesplats för 
Skellefteåsocieteten på 1700- och 1800-talet. Och när socknen besöktes av för-
nämare gäster från annat håll var det naturligt att kyrkoherden fick vara värd 
för besöket. 

I prästen J.A. Linders dagböcker skildras ett påkostat bröllop i Skellefteå 
prästgård 1815 vid vilket socknens dåvarande överklass var inbjudna. Skild-
ringen innehåller många typiskt borgerliga kulturelement. Konversationen, 
tédrickandet, kvartettsången, klavermusiken, hyllningarna på vers och den 
tablåartade dramatiseringen är några av de företeelser som beskrivs. Just dessa 
kulturelement menar Gregor Paulsson vara typiska i det borgerliga sällskapsli-
vet i Sverige vid 1800-talets mitt.320

Linders dagbok återger även de av honom för tillfället specialskrivna sång-
texterna. De präglas tydligt av den litterära romantik med starka inslag av anti-
kens mytologiska värld som fick sitt genombrott i och med bildandet av Auro-
raförbundet 1807 i Uppsala. Just under dessa år (1806 och 1808-1809) vistades 
Linder i Uppsala för studier och tog där intryck av de konstnärliga och litterära 
strömningarna i tiden innan han blev präst i Norsjö.

Officersbostället Nyborg, Sunnanå gästgivargård och postmästare Höijers 
gård på Sunnanå var andra samlingspunkter i Skellefteå för de ”finare” famil-
jerna. När Skellefteå stad grundades fanns där alltså redan kretsar av människor 
som utvecklat en borgerlig kultur.

4.3 Fest- och måltidsmönster i Skellefteå stad

Modernisering och social gruppering i Skellefteå stad
När Skellefteå blev stad 1845 förde det med sig en rad förändringar och moder-
niseringar av strukturell och administrativ art under de påföljande decennierna. 
År 1846 upprättades en stadsplan för den nya staden. Den omarbetades 1883 i 
enlighet med den svenska byggnadsstadgan för rikets städer från 1874. Därmed 
kom också Skellefteå att steg för steg anpassas till de nya stadsideal som utveck-
lats vid denna tid. Den nya stadgan krävde bl.a. att stadsplanen skulle motsvara 
”rörelsens behof af utrymme och beqvämlighet, sundhetens fordran på ljus och 
frisk luft, önskligheten af största möjliga trygghet mot mera utbredda eldso-

320 Paulsson, Gregor, Svensk stad del 1. Liv och stil i svenska städer under 1800-talet, band 1, 
Stockholm 1950, s. 146-153
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lyckor, samt skönhetssinnets anspråk på fritt utrymme, omväxling och pryd-
lighet.”321

Införandet av ”stadsstadgorna” 1870-talet innebar att ordnings-, byggnads-, 
brand- och sundhetsväsendet standardiserades och moderniserades, en uppi-
frånmodernisering som gällde alla svenska städer. Skellefteå startade vidare 
sparbank 1852, byggde stadshus 1862 och fick daglig postgång 1874. Staden 
erhöll egen jurisdiktion 1878 och blev stapelstad 1881. Sammantaget innebar 
dessa förändringar att Skellefteå öppnades upp för den basala modernitet (eller 
”hårda upplysning”) i ekonomiskt och administrativt hänseende som jag har 
beskrivit i avhandlingens inledning utifrån Sven-Eric Liedmans terminologi. 
Liedman betraktar den moderna administrationen som en del av den basala 
moderniteten och skriver:

”Tveklöst hör den typ av modern administration som Max Weber kallar 
byråkratisk och som genomsyrar både privat och offentlig förvaltning till den 
hårda upplysningen.”3��

Skellefteå utvecklades från sin tillkomst 1845 som en agrar köpstad. Det 
innebär för det första att staden framförallt har fyllt funktioner för tjänste- och 
varuutbyte och för det andra att staden för sitt dagliga liv varit beroende av 
jordbruk som en del av försörjningen. När de första tolv tomterna i Skellefteå 
stad såldes 1846 var det till övervägande del familjer från bondesläkter i Skel-
lefteåtrakten som var köpare och bildade borgerskapet i den nya staden. Denna 
första generation stadsbor släppte inte kontakten med jorden och jordbruket. 
Självhushållsprincipen levde därför kvar länge i Skellefteå stad.323

Befolkningen i staden kan delas in i tre samhällskategorier från mitten av 
1800-talet:
• HÖGBORGERLIGA, t.ex. högre ämbetsmän, akademiker och förmögnare 

köpmän.
• LÅGBORGERLIGA, t.ex. lägre tjänstemän, handlande och hantverkare
• ARBETARE OCH TJÄNSTEFOLK

Detta sätt att särskilja de sociala skikten i svenska agrara köpstäder under 1800-
talets första del används av Gregor Paulsson i Svensk stad (1950) där han sär-
skilt har studerat Örebro, Helsingborg, Gävle och Sundsvall.324 Även i nyare 

321 Skellefteå museums hemsida, http://museet.skelleftea.se, den 12 december 2005
322 Liedman, Sven-Eric, I skuggan av framtiden – Modernitetens idéhistoria (2:a upplagan), 
Stockholm1999, s. 29
323 Westerlund, Ernst, Kolonisation, uppodling och utveckling. Seder och bruk, skrock, sägner 
och folktro, Skelleftebygdens historia del 1, Skellefteå 1973, s. 103
324 Paulsson, Gregor, Svensk stad del 1. Liv och stil i svenska städer under 1800-talet, band 1, 
Stockholm 1950, s. 6-8
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historisk forskning, exempelvis hos Hans Norman, återkommer denna indel-
ning.325 

När Birgit Falk (f.1906) i boken Minnen från den lilla staden med trätrottoa-
rerna (1978) berättar om Skellefteå delar hon också in stadsbefolkningen i tre 
samhällskategorier på motsvarande sätt så som hon minns förhållandena från 
sin uppväxttid.326 Det faktum att Skellefteå hade ett tunt egentligt högborgerligt 
skikt har dock inneburit att en del av de stadsbor som normalt skulle ha tillhört 
den lågborgerliga gruppen fick flytta upp ett steg i hierarkin.

Framväxten av en modern mentalitet
Det starka förborgerligandet i Skellefteå innebar att en modern mentalitet bör-
jade göra sig gällande. I sin bok Skogarnas fria söner (1994) presenterar Ella 
Johansson några generella kännetecken på modern mentalitet.327 Dessa känne-
tecken är också påtagliga för den som studerar det sociala livet i Skellefteå från 
mitten av 1800-talet:

1. ”Upptäckten” av individen, d.v.s. en ideologisk utveckling som alltmer 
framhåller den enskilda människans rättigheter, behov och intressen i förhål-
lande till hushåll, släkt, tradition och religion.

2. Idéer om frihet och jämlikhet
3. Framstegstanken, i betydelsen av en föreställning om att allt kommer att bli 

eller åtminstone har förutsättningar att bli bättre. Detta synsätt är starkt kopplat 
till naturvetenskapens framsteg och utvecklades av tänkare som Francis Bacon, 
M.J.A.N. Condorcet, Henri de Saint-Simon och Auguste Comte.

4. Fokuseringen på individers särdrag, personligheter och inre liv, en tendens 
som påverkats mera av romantiken, modernismen och tillhörande estetiska 
uttrycksformer än av de individualitetssträvanden som utvecklats i sociala, 
politiska och rättsliga relationer.

”Framstegstanken” är också knuten till den nya linjära tidsuppfattning som 
började ersätta det äldre bondesamhällets cykliska tidsuppfattning. Bondens år 
bestämdes av naturens rytm, av årstidsväxlingar och växtlighetsperioder. Kyr-
koåret integrerades med denna årstidsrytm och var väl anpassat till jordbru-
kets arbetsperioder. De viktigaste kyrkohögtiderna inföll inte under intensiva 
arbetsperioder. Bondens ”tid” innebar att man gång på gång ”kom tillbaka” till 
välkända, invanda arbetsmoment eller årsfester. De gamla kunskaperna och tra-
ditionen var tryggheten. Livskunskapen fanns i tillbakablickandet och de äldres 
kunskap var värdefull och respekterad.

325 Norman, Hans (red.), Den utsatta familjen, Stockholm 1982, s. 99
326 Birgit Falk, i Minnen från den lilla staden med trätrottoarerna, Studieförbundet Vuxenskolan 
och Skellefteå museum, Skellefteå 1978, s. 78
327 Johansson, Ella, Skogarnas fria söner, Stockholm 1994, s. 12-13
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I den nya, borgerliga tidsuppfattningen sågs livet som en utvecklingslinje. 
Jonas Frykman och Orvar Löfgren skriver om denna förändring i boken Den 
kultiverade människan:

Tiden blir framtidsinriktad och utvecklingsfixerad i den borgerliga kulturen, där 
det gäller att få makt över tiden. ’Din framtid skapar du själv’ är ett nytt och vik-
tigt budskap. Tiden är knapp, man måste lära sig att hushålla med den. 328

Denna nya syn på tiden skulle självfallet med tiden också få ett genomslag i 
bondekulturen.

328 Frykman Jonas & Löfgren, Orvar, Den kultiverade människan, Lund 1979, s. 34

Familjen Sidenmark samlade i vardagsrummet. Tidigt 1900-tal
Foto: Sundborg & Lindberg, Skellefteå museum
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Borgerlig offentlighet
Individens förhållande till kollektivet förändrades under 1800-talet, en process 
som framförallt är tydlig i de borgerliga miljöerna. Den kulturteoretiska modell 
som utvecklats av J�rgen Habermas i hans genombrottsverk Borgerlig offent-
lighet (1962) kan användas för att beskriva processen. Mats Dahlkvist samman-
fattar modellen i inledningen till 1984 års svenska utgåva enligt följande:

Statligt
område

STAT (kungamakt)
”offentlig myndighet”

Privat
område

MARKNAD
”socialsfär”
företag, produktion

”politisk offentlighet”
klubbar, tidningar, salonger

Privat
område

FAMILJ
”intimsfär”
känslor, religion, moral

”litterär offentlighet”
klubbar, romaner, salonger

Habermas understryker att de grundlagsförändringar som borgerligheten 
genomdriver vid denna tid befäster avgränsningen mellan dessa olika områden 
och sfärer i det borgerliga samhället. Han delar in samhället i två huvudområ-
den: statligt och privat. Det privata indelas i sin tur i ekonomiskt liv, innefat-
tande marknad och produktion. (det som kan kallas socialsfär) och familjeliv, 
innefattande känslor, religion och moral. (intimsfär) Både ekonomiskt liv och 
familjeliv har var sin offentlighet på det sätt som modellen visar.329

Habermas är inte den förste som har försökt skildra förhållandena mellan 
gemenskapsformer i hela skalan från familj till stat med dess brytningar mellan 
privata intressen och samhällsintressen. Ferdinand Tönnies presenterar i sitt 
verk Gemeinschaft und Gesellschaft en struktur av livsformer från familjeliv, 
byliv och stadsliv till storstadsliv, nationellt liv och kosmopolitiskt liv. I sin 
modell försöker han sedan påvisa utmärkande drag hos varje livsform. Tönnies 
beskriver förändringen från landsbygdskulturens Gemeinschaft till de moderna 
städernas Gesellschaft, d.v.s. hur den nära och självklara bygemenskapen 
ersätts av stadens instrumentella, individualistiska och mera opersonliga kol-
legiala umgänge. Tönnies utvecklar dock inte maktperspektiven på det sätt som 
Habermas sedan kom att göra.330

329 Habermas, J�rgen, Borgerlig offentlighet, Malmö 1984, Mats Dahlkvists inledning s. XIV-
XXIII
330 Tönnies, Ferdinand,Tönnies, Ferdinand, Gemeinschaft und Gesellschaft, Berlin 1912, s. 303-305
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Det offentliga rummets betydelse
I en studie av Härnösand vid mitten av 1800-talet resonerar idéhistorikern 
Roger Qvarsell om utmärkande drag hos städerna vid denna tid:

Ett av de mest utmärkande dragen för staden var att en betydande del av dess liv 
ägde rum i vad man kan kalla ett offentligt rum. Torget var en naturlig mötesplats 
och en rad offentliga lokaler byggdes som mötesplatser för människorna. Även 
umgängeslivet, nöjeslivet och rekreationen fick ett offentligt inslag och bosta-
dens betydelse som samlingsplats minskade.

- – - Hemmet blev i allt större utsträckning inom dominerande skikt i städerna 
reserverade för det intimare familjelivet och tillgången på offentliga rum var i 
själva verket en av förutsättningarna för uppdelningen mellan privat och offent-
ligt.331

331 Qvarsell, Roger, Kulturmiljö och idéspridning, Stockholm 1988, s. 29

Disponent Sandbergs döttrar från Bureå samt Emelie Nordström på stadsbesök i Skel-
lefteå omkring år 190�. Bredvid kusken sitter Lina Nyberg.
Okänd fotograf, Skellefteå museum
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Denna beskrivning kan jämföras med J�rgen Habermas resonemang om ”pola-
risering av social- och intimsfär”. Det handlar om hur den nya intimsfären blir 
allt intimare medan den nya socialsfären blir allt socialare (jfr Mats Dahlkvists 
modell på föregående sida). Skellefteå fick också sina offentliga mötesplat-
ser – sina offentliga rum. Det började med att några privatägda salonger fick 
fungera som samlingsplatser för stadssocieteten. I det hus som hovkamrer Nils 
Clausén lät uppföra 1848 på den nuvarande sparbankstomten fanns en rymlig 
salong som ofta fungerade som festlokal. Källarmästaren Johan Lundeberg ord-
nade regelbundet festliga evenemang som konserter, teaterföreställningar, baler 
m.m. i sin ”öfre salong”, inrymd i det hus som han byggde 1849.

Men det var uppförandet av stadshuset som på allvar innebar att den lilla 
staden fick offentliga lokaler. Det är också otvivelaktigt att stadshuset fick ett 
starkt symbolvärde för Skellefteå som en livskraftig, modern och expanderande 
stad. När de cirka 300 stadsborna 1856 beslutade att förbereda byggandet av ett 
stadshus var det en storstilad byggnad som eftersträvades. Nu skulle Skellefteå 
sättas på kartan! Men finansieringen var ett problem. Kostnaden beräknades 
till 30 000 Riksdaler medan de medel som staden förfogade över för ändamålet 
endast uppgick till 1 500 Riksdaler. Tack vare ett privatlån från änkefrun och 
hovkamrerskan Fredrique Clausén kunde projektet komma igång. Byggstilen 
präglades av nyrenässans i italiensk tappning och av ideal från stenarkitekturen. 
Det var alltså de modernaste trenderna inom arkitekturen som fick komma till 
uttryck i det nya stadshuset. Huset var dessutom, med sina nitton fönstergavlar 
i två hela våningar, ett för sin tid imponerande stort timmerhus.332

De första verksamheter som flyttade in i stadshuset var telegrafen (som fun-
nits sedan 1857) och den nya elementärskolan. Och naturligtvis hölls rådstuga 
i lokalerna.333 Tillkomsten av stadshuset innebar att nöjeslivets utbud kunde 
utökas ytterligare. Källarmästare Johan Lundeberg som var stadens förste nöj-
esarrangör flyttade sin verksamhet till stadshuset. Skarpskytteföreningen fick 
använda sessionsrummet för underhållningar, konserter, basarer och baler. 
Genom stadshusets tillkomst fanns i Skellefteå, i samma byggnad, offentliga 
lokaler som kunde tillgodose behovet för såväl den ”politiska offentligheten” 
och den ”litterära offentligheten”. Nöjesliv, affärer och politiska strävanden 
kunde på denna arena integreras och forma en modern stadskultur. Om detta 
fenomen skriver Habermas:

De båda formerna av offentlighet glider över huvud taget in i varandra på ett 
säreget sätt. Inom bägge formeras en publik bestående av privatpersoner, vilkas 

332 Sander, Annika, ”Skellefteå stadshus – stadens mest beundrade och omdiskuterade byggnad”. 
I: Västerbotten 1995:2, Västerbottens museum, Umeå, s. 9-12
333 Fahlgren Karl, Skellefteå stads historia, Uppsala 1945, s. 210
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autonomi baserad på förfoganderätten över privat egendom presenterar sig som 
sådan i den borgerliga familjesfären, i kärlek, frihet och bildning, kort sagt: som 
skulle vilja förverkligas innerligt som humanitet. – - – Så snart privatpersonerna 
inte bara samtalar i egenskap av människor om sin subjektivitet, utan i egenskap 
av egendomsägare vill få den offentliga makten att tjäna deras gemensamma 
intressen, tjänar den litterära offentlighetens humanitet som en förmedlare av den 
politiska offentlighetens effektivitet. 334

När föreningslivet började utvecklas från 1880-talet tillkom nya offentliga 
lokaler genom nykterhetsrörelsen, väckelserörelsen och så småningom arbetar-
rörelsen.

Synen på familj och sällskapsliv
Signaturen ”F-ée” skriver 1860 en artikel i Skellefteå Nya Tidning under rubriken 
”Några ord om Sällskapslifwet”. I artikeln kritiseras ett överdrivet sällskapsliv 
utom hemmet med formuleringen: ”Man bör icke bilda sig för societetslifwet 
så, att man glömmer och blifwer likgiltig för familjelifwet.” Det betonas att 
familjelivet är statens rot och grundval och att man inom det egna huset inte 
behöver sakna sällskap och umgänge. Längre fram fortsätter artikelförfattaren:

334 Habermas, J�rgen, Borgerlig offentlighet, Malmö 1984, s. 76-77

Marknad i Skellefteå 1869. Stadshuset till höger
okänd fotograf, Skellefteå museum
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Det antyddes nyligen att Swenskarna urartat från sin fordna allwarlighet, och i 
stället blifwit angripne af en falsk och konstlad Societetssjukasmitta. Huru ofta 
har icke familjen blifwit ställd wid sidan och fått stå i skuggan för en slags kom-
edie af konstladt sällskapslif?

Nyttoaspekten betonas också, t.ex. det olämpliga i att ekonomiska bestyr för-
summas för att man deltar diverse bjudningar eller att så mycket tid, speciellt 
för de unga, upptas för sällskapslivet. Problemet är, enligt artikeln, att svensken 
börjat ”efterapa de sydligaste och katholska ländernas fjärilslätta seder, hwari-
genom han i borgerligt afseende gjort sig en oberäknelig skada. ” 335

Hela artikeln åskådliggör tydligt den betoning av kontroll och hushållning 
som kännetecknar 1800-talets framväxande medelklass. Jag vill här anknyta 
till Jonas Frykmans och Orvar Löfgrens resonemang om borgerlig tidsuppfatt-
ning utifrån Focaults begrepp ”utvecklingsmässig tid”. I ovanstående exempel 
markeras en klassgräns mot det gamla ståndssamhällets överklass som man 
tyckte levde ytligt och oansvarigt i kraft av sina gamla positioner och nedärvda 
privilegier.336

335 Skellefteå Nya Tidning den 19 september 1860
336 Frykman, Jonas & Löfgren, Orvar, Den kultiverade människan, Lund 1979, s.34

Servering på Anton Markstedts gård vid prostgården. Skellefteå 1906
okänd fotograf, Skellefteå museum
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Kulturgränser, återspeglade i tidningarna
Tidningar började ges ut mera regelbundet i Skellefteå från mitten av 1800-
talet. Efter ett par mera kortlivade tidningsprojekt startade Skellefteå Tidning 
1849 och fortsatte sin verksamhet fram till 1860 då den uppgick i Skellefteå nya 
Tidning som i sin tur levde vidare fram till 1919. Efterhand kom nya, konkur-
rerande tidningar in i bilden t.ex. Skelleftebladet. 1840-talet är som Dag Nord-
mark har konstaterat ”den stora tidningsgrundarepoken i Norrland”. Under detta 
decennium fick 14 svenska städer sina lokaltidningar. Sju av dessa utgavs i 
Norrland. Dessförinnan hade bara Gävle och Härnösand egna tidningar. Viktiga 
skäl till alla dessa tidningsetableringar torde ha varit 1840-talets gynnsamma 
konjunkturer, understödda av trävaruhandelns starka utveckling, samt tryckeri-
teknikens spridning.337 

De nya tidningarna ville gärna visa på ett samband mellan en välskött lokal-
tidning och ett blomstrande näringsliv. Skellefteå Tidning hävdade t.ex. våren 
1849 att tidningsutgivning är synnerligen gagnelig för den ”täflan som karak-
teriserar ett framåt gående samhälles affärslif. Lokalpressen ansåg sig kunna 
stimulera den ekonomiska utvecklingen. Tidningarna bidrog till att förändra det 
politiska klimatet och att skapa en offentlig samhällsdebatt. Om detta skriver 
Dag Nordmark:

I stället för den gamla överhetsstatens ”vertikala tilltal”, där undersåtarna under-
rättades om makthavarnas beslut, växte ett ”horisontellt samtal” fram, en form 
för offentlig debatt där medborgarna själva dryftade sina gemensamma ange-
lägenheter, formulerade krav och kom med förslag till förändringar. I denna 
strukturomvandling ligger fröet till den politiska demokratin och till det moderna 
Sveriges födelse.338

Det är främst den framväxande medelklassen i Skellefteå som tar för sig i den 
offentliga debatten i tidningarna. I tidningarna ges många glimtar av livet i 
den unga staden men också från socknen i övrigt, länet och ”stora världen”. 
En betydande del europeiskt allmängods av nyhetsartiklar förefaller ha varit i 
cirkulation mellan de olika tidningarna.

Tidningarna ger en god bild av det starka förborgerligande i Skellefteå från 
mitten av 1800-talet. Offentliga festligheter i Skellefteå stad annonseras och 
refereras och ger en uppfattning av åtminstone den del av nöjeslivet som pågick 
utanför de privata hemmen. Olika dagsaktuella frågor i Skellefteå debatteras 

337 Nordmark, Dag, ”Tidningshistoria”. I: Västerbotten 1992:1, Västerbottens museum, Umeå, 
s. 2-4
338 Nordmark, Dag, ”Tidningshistoria”. I: Västerbotten 1992:1, Västerbottens museum, Umeå, 
s. 2
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och de synpunkter som framfördes i tidningarna tydliggör de sociala gränser 
som utvecklats i området. Också tidningar utanför länet skrev om den försig-
komna nya staden. Ett ofta citerat avsnitt från tidningen Norrbottens-Kuriren 
1866 beskriver Skellefteå som en stad där den samtida borgerliga storstads-
kulturen hade anammats och där det hade utvecklats ”en här uppe icke vanlig 
storslagenhet och lyx, parad med viss ceremoniell stelhet”.339

Marknader
Tidpunkt
Marknaderna i Skellefteå hölls varje år i mars, augusti och december och då 
samlades folk från socknens alla hörn. Decembermarknaden förekommer i 
almanackorna fram till 1865 medan mars- och augustimarknaderna finns kvar 
till 1890. Den senare förlades dock till slutet av september efter 1865.340

Aktiviteter
Vid marknaderna konfronterades alla samhällskategorier inom socknen och 
staden med varandra. Stadens köpmän höll sig framme för att bevaka sina 
intressen i förhållande till de kringresande försäljarna från andra håll. Hant-
verkare erbjöd sina tjänster. Bönder, bondhustrur, pigor och drängar från skel-
leftebyarna trängdes kring stånd och bodar. Ambulerande underhållare som 
teatersällskap, akrobater, pajaser, björndressörer och spågummor drogs också 
till marknaderna.341 En rad näringsställen var öppna för marknadsbesökarna, 
alltifrån enkla soppkök i ”Bonnstan” till källarmästare Lundebergs eleganta 
restaurang i staden. 

Annonser och tidningsreferat ger en bild av de evenemang som erbjöds mark-
nadsbesökarna. Den 10 december 1851 skriver tidningen: ”Herr Pettersson med 
sin viol och orgel positiv var den ende, som på stadens källare, beredde den 
marknadsbesökande publiken tillfälle till förlustelse.” 1858 var nöjesutbudet 
större och i ett marknadsreferat kan man läsa:

På förlustelser var det ej brist. I källarmästare Lundebergs öfre salong förevisades 
ett Optiskt Konst-Kabinett, i källaresalen utfördes musik och sång, på ett annat 
ställe förevisades akrobatiska och eqvilibristiska konststycken, och slutligen gafs 
koncert af medlemmar af Westerbottens harmonimusikcorps.342

339 Hallinder, Annika, ”Ett samhälle i frack och glacéhandskar”, I: Västerbotten 1995:2, Väster-
bottens museum, Umeå, s. 14
340 Bergling, Ragnar, Kyrkstaden i övre Norrland, Uppsala 1964, s. 238
341 Hallinder, Annika, ”Kyrkstadsliv”. I Västerbotten 1988:1, Västerbottens museum, Umeå, s. 31
342 Stierna, Stig, ”Spektakler och folknöjen”. I: Clausén, Hans (red.) Kulturlivet i Skellefteå: med 
lust och fägring stor. Skelleftebygdens historia del 6, Uppsala 1988, s. 27
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Till det utbud som annonserades i tidningen och som väl främst vände sig till de 
övre samhällsskikten kan läggas de enklare, improviserade nöjen som pågick 
under marknadsdagarna. Pojkarna kunde roa sig med kraftprov av olika slag. 
Man drog dosa, slätkäpp eller fingerkrok, brottades eller lyfte tunga föremål. 
Flickor och pojkar sjöng och berättade historier eller gjorde lekar som ”gömma 
ring”.343

Ordningen vid marknaderna
Fylleri och slagsmål var inte ovanliga inslag under marknadsdagarna. Skellef-
teå Tidning konstaterar efter decembermarknaden 1850: 

Några oroliga uppträden af svårare beskaffenhet hafva ej afhörts. Ett och annat 
blått öga och rifven näsa, en och annan florshuva torde vid denna mörka tid ej 
böra såsom någon sällsynthet anmärkas. 344

Småstölder i samband med marknaderna var inte ovanliga och förslagna tjuvar 
kunde dra fördelar av folkträngseln. Våldsam framfart förekom också när ung-
domar roade sig med kappkörning längs gatorna i staden med sina hästeki-
page. Att en och annan person blev påkörd i samband med detta förvånar knap-
past!345

Det var framförallt i kyrkstaden som det uppstod oordning vid kyrkhelger 
och marknader. I en insändare till Skellefteå Tidning 1853 beklagar sig skri-
benten:

Alla, som på aftonen mot någon helg eller under marknaden färdats genom kyr-
kostaden, i synnerhet körande, bewittna, att om man ock undslipper handgrip-
liga öfwerfall, man likwäl förföljes af skriande och hojtande samt hwisslingar, 
äfwensom stundom af någon snöboll eller sten. Om ock detta ej är lifsfarligt, gör 
det dock så mycket, att knapt någon utan yttersta nödtwång wågar sig genom 
den såkallade Bondstaden. Att wi för dylikt ej kunna skylla på den egentliga 
Allmogen är klart, utan blott det uppwäxande slägtets öfwerdåd och okynne i 
synnerhet uti de omkring Kyrkan liggande byar, med hwilka förena sig åtskilliga 
wildhjernor från mera aflägsne byar.346

343 Hallinder, Annika, ”Kyrkstadsliv”. I: Västerbotten 1988:1, Västerbottens museum, Umeå, s. 
31-32
344 Skellefteå Tidning den 13 december 1850
345 Hallinder Annika, ”Den nya staden lockade även mindre önskvärda individer”. I: Västerbotten 
1995:2, Västerbottens museum, Umeå, 5:2, s. 25
346 Skellefteå Tidning den 5 januari 1853
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Marknaden ur etnologiskt perspektiv
Marknaderna har ofta studerats ur ekonomiskt perspektiv och man kan då indela 
dem t.ex. efter dominerande varukategorier (skinn, oxar, tjära o.s.v.) eller trans-
aktionstyp (varubytes- varuförlags- eller kontanthandelsmarknader).

Men marknaden var något mer än en ekonomisk företeelse. Den var en träff-
punkt för människor från när och fjärran. Ragnar Bergling skriver om markna-
dernas betydelse i övre Norrland: ”Marknaden var ett kontaktmedium och hade 
ett tydligt inslag av tjänstehjon, pigor och drängar, ungdom och egendomslösa, 
av vilka de flesta säkerligen knappast kunde räknas till den köpstarka mark-
nadspubliken.”347 I tidningsreferaten från marknaderna i Skellefteå påpekas 
ofta att det inte handlades så mycket. Om vårmarknaden 1849 skriver Skellefteå 
Tidning att den var ”ovanligt talrikt besökt” i det vackra vädret men att ”brist på 
penningar gjorde handeln klen för de trafikerande.” 348

Börje Hanssen betonar marknadens relativt oordnade karaktär. Den stora 
gruppen av marknadsbesökare rörde sig fritt, bildade spontant grupper och 
följde stundens ingivelse. Här gavs utrymme för social improvisation.349 Under 
1800-talets senare hälft är det tydligt att marknadens ekonomiska betydelse 
minskar i takt med att nya strukturer och institutioner för handeln växer fram. 
Urbana förespråkare föreslog ofta under denna tid att hela marknadsväsendet 
skulle slopas som något onödigt. Men det starka behov som folk hade att få träf-
fas på detta sätt höll marknaderna vid liv. För den som levde i en mera sluten 
vardagsgemenskap i byn under större delen av året betydde marknaden något 
man såg fram emot. Där kunde man möta främlingar och fick själv vara mera 
anonym i den stora massan. Om gemenskapen i byn kännetecknas av kontinuer-
liga vänskapsrelationer odlades på marknaden temporära främlingsrelationer.

Oscarsbaler
Kungliga namnsdagar firades med pompa och ståt och dessa firanden var nästan 
uteslutande en överklassföreteelse. Oscarsbalerna den 1 december var länge 
viktiga årsfester i Skellefteå stad men man firade också Carlsdagen i januari 
med bal. En notis i Skellefteå Tidning den 7 december 1850 berättar: ”Till 
firande av Kongl. Maj:ts Höga Namnsdag sistlidne Söndag var Bal anställd å 
Sunnanå Gästgifvaregård. H. Maj:ts välgångsskål föreslogs af Herr Doctorn 
och Ordens ledamoten N. Nordlander.” Det var under 1800-talet som de kung-
liga namnen inspirerade till namnsdagsfirandet i societetskretsarna i de svenska 
städerna. Oscarsbaler hölls överallt i landet under Oscar I:s och Oscar II:s tid 

347 Bergling, Ragnar, Kyrkstaden i övre Norrland, Uppsala 1964, s.131
348 Skellefteå Tidning den 16 mars 1849
349 Hanssen, Börje, Österlen – En socialatropologisk studie, Ystad 1952, s. 273
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och man hyllade kungen med skålar och sång. Och under Karl XV:s tid hölls 
Karlsbaler.350

Trettondagen – societetens stora baldag
Om Trettondagsfirandet berättar John Landström i svaret på en frågelista från 
Uppsala landsmålsarkiv:

Trettondagen var alltid på stadshotellet anordnad trettondagsbal. Denna tillställ-
ning var egentligen ”societetens” stora bal. Den började kl. 5 e.m. med barnbalen, 
som gick före de äldres. Den räckte fram mot kl. 8 e.m. då barnen fingo avtroppa, 
sedan de fått sitt lystmäte och tilldelats ”gotta”. De avhämtades av barnsköter-
skan eller ”injungfrun”, som herrskapernas ena piga kallades. Papporna och 
mammorna samt stora bror och syster fingo stanna kvar. Först vid 1800-talets slut 
började det mer och mer inträffa, att köpmans- och hantverkareklassen började 
infinna sig vid dessa trettondagsbaler, vilka annonserades av stadens källarmäs-
tare i ortens tidningar. Det var inte med blida ögon den s.k. överklassen såg att 
det blev allmän anslutning till balen. 351

Det är tydligt att trettondagsbalerna var viktiga tillfällen för att markera social 
distinktion i förhållande till de lägre samhällsklasserna. Man ville inte att ”vem 
som helst” skulle infinna sig, ett faktum som bekräftas av Birgit Falk i hennes 
berättelse om trettondagsbalerna i det gamla Skellefteå: ”Dessa baler voro 
subskriberade och hölls på stadshotellet och den som – utan att höra till rätta 
’sorten’ vågade sig uppträda där blev snart uttittad.”352

Barnbaler med kunglig förebild
Barnbalen är en företeelse som är värd att kommenteras. De första barnbalerna 
arrangerades i kungliga kretsar. Den 26 januari 1818 berättar en dagbok om ”en 
så kallad barnbal” hos norske statsministern som bevistades av drottningen, 
prinsessan och prinsarna. 1831 rapporterar den 15-åriga Minna af Edholm att 
hon bevistat en kunglig barnbal med 60 barn. Prinsarna Carl och Gustaf deltog 
medan den blygare prins Oscar och prinsessan Eugenie ej var med. Tillställ-
ningen var i hög grad en kopia av de vuxnas baler och utspelades med hov-
damerna och kammarherrarna som publik. En regelrätt supé serverades som 

350 Bringéus, Nils-Arvid, Livets högtider, Stockholm 1987, s. 169
351 Landström, John, Skellefteå, svar på ULMA:s frågelista M 154, Stadstraditioner: Nyåret, tret-
tondagen, tjugondagen och kyndelsmässodagen, Acc. 5296, DAUM, Umeå
352 Studieförbundet Vuxenskolan och Skellefteå museum, Minnen från den lilla staden med trä-
trottoarerna, Skellefteå 1978, s. kellefteå 1978, rätrottoarerna” Stadstraditioner: Nyåret, tretton-
dagen, tjugondagen och kyndelsmässodagen, Acc. 78
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avslutning. Vid supén proponerades prins Carls skål och barnen reste sig upp 
och drack den. 

I Stockholm nådde stadssocietetens barnbaler sin höjdpunkt under 1860-
talet. Prinsessan Lovisa var huvudperson vid dessa fester som ofta hölls i västra 
valvet på slottet.353 Barnbalerna spreds i landet och på samma sätt som i Skellef-
teå ordnades barnbaler i andra svenska städer. Gregor Paulson nämner i Svensk 
stad att 1840-talets barnbjudningar i Uppsala har skildrats av C.R. Nyblom. 
Pojkarna fick klä upp sig i svarta kläder, långbyxor och jacka med snibb. Och 
de fick ta på sig skor i stället för kängor eller stövlar. Balen började klockan 6 
e.m. och varade till 9 eller 10. Barnen dansade till pianomusik, ibland förstärkt 
med violin, och skildringar av dessa barnbaler beskriver ”en atmosfär av lill-
gammalt svärmeri” som Paulson uttrycker det.354

Vad var då syftet med dessa barnbaler? Ett syfte har naturligtvis varit att 
glädja barnen med en spännande festkväll. Men dessutom torde ett mycket 
viktigt syfte ha varit socialisation. En barnbal var ett bra tillfälle att förvärva 
kulturell kompetens för borgerskapets barn. Här kunde de börja skolas in i 
societetslivets ”dolda läroplan” och öva sig i de subtila umgängeskoder som 
drar gränser mellan det översta samhällsskiktet och övriga medborgare i lokal-
samhället. Barnbalen är på så sätt ett exempel på vad kunskapssociologerna 
Peter Berger och Thomas Luckman kallar sekundär socialisation. Begreppet 
beskriver hur internaliseringen av normer och värderingar sker utanför famil-
jen.355 

Dansen kunde kommunicera klass och markera den egna gruppens sociala 
identitet. Redan 1852 annonserar Maria Lundin från Stockholm i Skellefteå 
Tidning:

Undertecknad får härmed äran Avertera Respektive Herrskaper och Familjer, det 
jag härstädes ärnar gifva Information i alla Moderna Societetsdanser, – och får 
jag mig härmed Recommendera till vinnande af Elever; anmälan kan ske i mitt 
Logis å Stads-Källaren. För större Ungdom gifves enskild Undervisning.356

Uttrycket ”moderna societetsdanser” säger mycket. Ett viktigt inslag i den 
borgerliga identitet som växte fram i den unga staden var bejakandet av det 
moderna. Nu var blickarna riktade ut mot ”stora världen” och de innovatio-
ner som kom från huvudstaden och från kontinenten. Ordet ”societetsdanser” 

353 Lundwall, Sten, ”Barnbalerna”. I: Sverige i fest och glädje, red. Mats Rehnberg, Stockholm 
1946, s. 176-177
354 Paulsson, Gregor, Svensk stad del 1. Liv och stil i svenska städer under 1800-talet, Stockholm 
1950, s.154
355 Berger, Peter L. & Luckman, Thomas, Kunskapssociologi, Stockholm 1998, s. 162-171
356 Skellefteå Tidning, 10 augusti 1852
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ger också uttryck för medvetandet om den sociala och kulturella distinktionen. 
Bönderna och de lägre samhällsklasserna kunde fortsätta med de traditionella 
danserna. Men det nya borgerskapet i Skellefteå skulle lära sig de nya, moderna 
societetsdanserna – en kompetens som skulle förstärka kulturgränserna i Skel-
lefteå. Vid samma tid, i början av 1850-talet fick barnen från de högborgerliga 
hemmen i Göteborg lära sig vals, fransäs, polka och galopp i mamsell Åbergs 
dansskola och det var förmodligen samma danser som lärdes ut i Skellefteå.357

Medan de högborgerliga firade sina trettondagsbaler på stadshotellet höll 
stadens medelklass, d.v.s. lägre tjänstemän, hantverkare och mindre förmögna 
köpmän motsvarande festligheter på Godtemplarhuset. Formerna var där enk-
lare och naturligtvis helt spritfria.358

Teater
Det fanns inte något teatersällskap i Skellefteå men resande teatergrupper gäs-
tade då och då staden. Den 25 juli 1851 meddelar Skellefteå tidning: ”Från 
Theaterdirectören Roos har Redactionen emottagit skrifwelse från Luleå att 
han i början af nästa månad ärnar med sitt sällskap inträffa i Skellefteå för att 
här gifwa några spektakler.” I en artikel i Hernösands-Posten uppges för övrigt 
denne teaterdirektör ha varit den som uppväckte teaterintresset i Härnösand 
genom att från 1848 göra återkommande turnébesök i staden.359 Idéhistorikern 
Roger Qvarsell påpekar i sin Härnösandsstudie att de kringresande sällskapen 
brukade stanna i några veckor, ibland någon månad, och att de vanligen hade 
flera pjäser på sin aktuella turnérepertoar.360

Några veckor senare, den 15 augusti, är det J.F. Smitts skådespelarsällskap 
som annonserar om ”awertissement” i Skellefteå brunnssalong. Det är överhu-
vudtaget påfallande hur stort teaterutbudet var i den lilla staden Skellefteå redan 
i mitten av 1800-talet med tanke på att den huvudsakliga publiken torde ha 
utgjorts av stadens societet, en liten skara på kanske 100-talet personer. Genom 
att förlägga turnébesöken i samband med marknaderna kunde publiken utökas 
med en och annan ur landsbygdsbefolkningen. Till vintermarknaden 1853 kom 
inte mindre än fyra teatersällskap till Skellefteå!361 Dag Nordmark skriver i en 
artikel om teaterpublik att ett tiotal teatersällskap turnerade i landet i mitten av 

357 Lundwall, Sten, ”Barnbalerna”. I: Sverige i fest och glädje, red. Mats Rehnberg, Stockholm 
1946, s.180
358 Studieförbundet Vuxenskolan och Skellefteå museum, Minnen från den lilla staden med trä-
trottoarerna, Skellefteå 1978, s. 78
359 Hernösands-Posten den 24 augusti 1848
360 Qvarsell, Roger, Kulturmiljö och idéspridning, Umeå 1986, s. 40-41
361 Stierna, Stig, ”Teater i Skellefteå”. I: Clausén, Hans (red.) Kulturlivet i Skellefteå: med lust 
och fägring stor. Skelleftebygdens historia del 6, Uppsala 1988, s. 124
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1800-talet.362 Med ledning av annonseringen i Skellefteå Tidning kan man dra 
slutsatsen att åtminstone hälften av dessa brukade besöka Skellefteå.

De resande teatersällskap som kom till Skellefteå vid denna tid hade ingen 
särskild teaterlokal att tillgå. Man fick hålla till godo med något finrum hos 
någon av stadsborgarna i centrum av staden. Så småningom (en bit in på 
1860-talet) kunde man använda källarmästare Lundebergs festivitetssalong i 
det nybyggda stadshuset. Detta var det vanliga mönstret i svenska småstäder. 
Gustaf Hillerström skriver att stående teatrar med några få undantag inte ska-
pats i landsorten förrän långt in på 1900-talet. ”Landsortsteaterns historia blir 
därför till största delen de resande teatersällskapens historia.”363

Den s.k. Brunnssalongen vid nuvarande Brunnsgården var en av de först 
använda teaterlokalerna.364 Inte förrän 1911 fick Skellefteå en riktig teaterlokal 
i godtemplarhuset.

Teaterlivet sågs inte med blida ögon av väckelserörelsens folk. I brevväx-
lingen mellan Emma Marklund och hennes fästman Oscar Sandström-Sander 
kring sekelskiftet 1900 berörs teatern som företeelse. Emma var piga hos råd-
mannen David Markstedt i Skellefteå och Oscar var anställd hos distriktschefen 
för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen i Umeå. Båda tillhörde väckelsekretsarna. 
I ett av breven skriver hon:

Första var jag på Lejonström och sedan, ja sorgligt nog på – teater. Vi blev av 
herrskapet bjudna, men fast jag ville gå så ångrar jag det, ty det är bara ledsamt 
se och höra hur gräsligt dem håna och gäcka Gud dessa människor också blir en 
själv frestad att skratta åt dem.

Fästmannen Oscar skriver i sitt brevsvar:

Jag är mycket ängslig över att du blivit lockad att besöka teatern. Jag vill ej 
heller kan ej heller förebrå dig, ty du har nog fått tillräckligt med förebråelser 
av ditt eget samvete. Vet du min älskade, ännu har jag icke besökt teater det 
oaktat jag besökt jag tror det är 9 städer, näml: Falun, Kristinehamn, Karlstad, 
Södertelje, Stockholm, Uppsala, Gefle, Skellefteå och Umeå. Nog har jag blivit 
lockad många gånger men Gud har hjälpt mig så att jag lyckats stå emot. Teater, 
och allra helst där de smädar det heligt är, passar naturligtvis icke för Guds barn. 

362 Nordmark, Dag, ”Den kultiverade spektatören eller striden om den goda smaken”. I: Kultu-
rella perspektiv 
nr 3 1993, s. 4
363 Hillerström, Gustaf, ”Landsortsteater för 100 år sedan”. I: Rehnberg, Mats (red.) Sverige i fest 
och glädje del 1, Stockholm 1950, s. 123
364 Stierna, Stig, ”Teater i Skellefteå”. I: Clausén, Hans (red.) Kulturlivet i Skellefteå: med lust 
och fägring stor. Skelleftebygdens historia del 6, Uppsala 1988, s. 124
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Tänk om dombasunen har ljudit och du suttit där, nog har du i sanning blivit illa 
till mods. 365

Restauranger
Stadskällaren
Den förste källarmästaren i Skellefteå hette Johan Lundeberg. Han var född 
1822 och blev en av de första stadsborna. 1847 slog han sig ner i Skellefteå där 
han först öppnade bageri för att sedan etablera sig som traktör. Lundeberg blev 
snart en av de ledande i den unga staden. Som ledamot i stadsstyrelsen och av 
sundhetsnämnden fick han en central position i Skellefteå.366 Johan Lundeberg 
och hans hustru Anna Sofia bidrog mycket aktivt till formandet av en stadsso-
cietetskultur i Skellefteå. Och de tog initiativ till många aktiviteter i anslutning 
till källarrörelsen. Om detta berättar Gustaf Renhorn i boken Gamla stadsbor:

Sin källarrörelse stimulerade Lundeberg med konsert- och danssoaréer, avertisse-
menter, Oscarsbal till firande av H.M. Oscar I:s höga namnsdag, slädpartier med 
åtföljande bal, första-majbal, bal till förmån för Skarpskyttecorpsens musikkassa 
etc. Lundeberg arrenderade också en av holmarna i älven och där gjordes en 
vacker trädgårdsanläggning med alléer, gångar och grässoffor, varav lämningar 
ännu finnas kvar. Holmen kallades Lustholmen (även Lundebergs holme) och var 
på sin tid en romantisk förlustelselokal i det gröna, omgiven av älvens glittrande 
vatten. 367

I anslutning till Lundebergs restauranglokal i staden uppfördes en kägelbana. I 
övre våningen inreddes ett ”billardrum” och i en flygelbyggnad uppläts rum för 
resande.368 Musik i restaurangen annonserades regelbundet. I en liten annons 
i nr. 36 av Skellefteå tidning 1850 kungörs: ”Hos källarmästare J. Lundeberg 
exequeras hvarje afton musique.” Utan tvivel var stadskällaren en restaurang 
främst för det högsta samhällsskiktet. Där odlades den allmänna, svenska stads-
kultur som vi känner igen från många andra städer vid samma tid. När stadshu-
set hade byggts flyttade Lundeberg sin restaurangverksamhet dit.

365 Brevsamling med brevväxling mellan Emma Marklund och Oscar Sandström-Sander i av-
skrift av Torsten Sander, materialet deponerat hos Annika Sander, Skellefteå
366 Traktering och härbärgering i Norrland: Anteckningar i anledning av Norrlands hotell- och 
restaurantförenings 50-årsjubileum: [1904 �8/8 1954], Stockholm, V. Pettersson, 1954, s. 48
367 Renhorn, Gustaf, Gamla stadsbor del 1, Uppsala 1945, s. 114
368 Traktering och härbärgering i Norrland: Anteckningar i anledning av Norrlands hotell- och 
restaurantförenings 50-årsjubileum: [1904 �8/8 1954], Stockholm, V. Pettersson, 1954, s. 48
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”Sämre källaren”
I flygelbyggnaden till det hus där Lundeberg drev sin källarrörelse fanns på 
nedre botten den s.k. ”Sämre källaren” eller ”Fähunn” som den ofta benämndes 
av folkhumorn.369 Om denna krog har Germund Renhorn (född 1887) skrivit:

Om aftnarna var ’sämre krogen’ mycket besökt. Dagsverkare från staden och när-
gränsande byar samlades då för att skaffa sig litet alkoholglädje och dymedelst 
glömma livets vedervärdigheter. – - – Där inne på krogen var stämningen god för 
att inte säga hög. Där träffade man både vänner och antagonister och sådana som 
man hade någon gås oplockad med. Där var ock stamgardet av obotliga alko-
holister, i de flesta fall snälla och beskedliga karlar, som genom vanesupandet 
fångats av begäret. 370

Här samlades alltså ett helt annat samhällsskikt än på stadskällaren. Och intres-
set förefaller ha varit mera inriktat på dryck än på mat.

Madame Kågemans värdshus
Sofia Charlotta Kågeman (född 1788) drev från 1830-talet värdshusrörelse i sin 
fastighet på Körran. Hon upplät också rum åt resande. Nedanför hennes gård 
fanns en hamnplats där Körrbäcken utmynnade i Skellefteälven. Hit kom fis-
karna med sina fångster. Fisk var också tidvis den stående kosten på värdshuset. 
En tysk resande klagade över maten. En dag var det stekt fisk, nästa dag kokt 
fisk med tjock mjölsås och så fortsatte det hela veckan.

Hon födde också upp svin som slaktades inför de stora högtiderna. Madame 
Kågemans värdshus var välskött och hade gott anseende. Bröllop och begrav-
ningar firades där när sockenborna kom ner till kyrkan. Varje sommar brukade 
hon göra en sjöresa till Stockholm där hon handlade för att fylla vinterförråden 
på värdshuset. Det var inte det högre borgerskapet som var matgäster på hennes 
värdshus utan stadens lägre medelklass och arbetare samt bönder och resande 
på besök i staden eller i kyrkstaden.

Lustholmen
Uppgifterna om Lustholmen i Gustaf Renhorns böcker Gamla stadsbor del 1 
och 2 gjorde mig nyfiken på platsen. Den ligger strax öster om Lejonströms-
brons norra brofäste. Jag har besökt platsen och även om området idag är igen-
vuxet av sly och buskar är det lätt att föreställa sig hur det såg ut för 130 -140 år 
sedan. Med tillgängliga källor och en smula fantasi gör jag en resa i tiden:

369 Traktering och härbärgering i Norrland: Anteckningar i anledning av Norrlands hotell- och 
restaurantförenings 50-årsjubileum: [1904 �8/8 1954], Stockholm, V. Pettersson, 1954, s. 48
370 Renhorn, Germund, ”Skellefteåminnen”. I: Norra Västerbotten den 29 februari 1972
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Här träffades stadssocieteten under varma sommarkvällar under kvällssolens röda 
strålar som färgade de grå kyrkstugorna där uppe på älvbrinken i ett trolskt skim-
mer. Från Lustholmen kunde man också se den mäktiga sockenkyrkan med sina 
klassiskt stilfulla vita kolonnrader skymta genom den skira försommargrönskan. 
I sina eleganta sommarklänningar och hattar promenerade borgerskapets unga 
damer konverserande arm i arm med någon väninna längs stigarna på holmen. 
Några muntra unga herrar, sommarlediga från studierna i Härnösand eller Upp-
sala iakttog dem kanske med intresse medan rökpuffarna från de nytända cigar-
rerna förflyktigades över älven. Jag frammanar för mig själv bilden av självaste 
kyrkoherden sittande på en av grässofforna i samtal med någon av de äldre office-
rarna vid Skellefteå kompani. Kanske rörde sig samtalet om den nya tiden, tydligt 
åskådliggjord genom det expanderande sågverket Lejonström som sträckte ut sig 
i all sin fulhet med sågspill och brädhögar störande nära kyrkan. Vem kunde ha 
trott något sådant för 30-40 år sedan? Då var det ju förresten osäkert om Skel-
lefteå överhuvudtaget skulle förbli svenskt. Tänk, när västerbottensknektarna 
tvingades fly söderut över bron medan den ryska officersstaben kunde ta prost-
gården i besittning!

En plats som Lustholmen är inte en för Skellefteå unik företeelse. Gregor 
Paulsson skriver i sitt arbete Svensk stad: ”Det är mycket vanligt att ett förlus-
telsecentrum uppstår på någon holme i städer som genomflytas av en å.” Som 
ett exempel nämner Paulsson Strömsholmen i Motala ström i Norrköping där 
en serveringspaviljong anlades på 1840-talet.371 I många andra städer anlades 
liknande centra för nöjeslivet, gärna omflutna av vatten. 

I Oskarshamn finns t.ex. Badholmen (tidigare kallad Garnholmen). Den 
tillkom genom ett gåvobrev från ryttmästaren Hultenheim på Fredriksberg till 
Oskarshamns stad 1856. Holmen skulle användas ”till planering och uppfö-
rande af badhus och andra för hamnen och stället prydliga och allmänt nyttiga 
byggnader.” Staden utarrenderade sedan holmen till en privatperson, doktor 
Bernhard Berman, på 30 år. Berman lät uppföra ett badhus med fyra bassänger 
och två stora dubbla altaner. Han erhöll också rättigheter att där driva restau-
rangverksamhet med fullständiga rättigheter.372 Därmed blev platsen en viktig 
mötesplats för oskarshamnsborna på deras fritid. Badholmen fungerar än idag 
som sommarservering där det ordnas danser och andra nöjesevenemang.

Till sist kan också Örebro nämnas. Där har flera av Svartåns cirka tio holmar 
nyttjats för stadens nöjesliv sedan mitten av 1800-talet. Mest känd är Varbo-
holmen som idag utmärks av sin gula restaurang Strömparterren. Den första 
serveringen på holmen kom under 1850-talet. Glansperioden inleddes dock 
strax efter sekelskiftet då den stora musikpaviljongen restes i trädgården. Där 

371 Paulsson, Gregor, Svensk stad del 1. Liv och stil i svenska städer under 1800-talet, band 1, 
Stockholm 1950, s. 91-92
372 Bergström, C.F., Oskarshamns historia 1856-1906, Oskarshamn 1906, s. 189-190
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spelade militärorkestrar i uniform och medan örebroarna läppjade på kaffe och 
punsch vid marmor- och järnborden på den stora grusplanen.373

Kaféer
Försäljning av kaffe i samband med marknader och kyrkhelger förekom redan 
på 1790-talet i norra Västerbotten.374 Och det var naturligtvis möjligt att få en 
liten extrainkomst genom att sälja kaffe och bullar. Bonden Abraham Hægg-
ström berättar t.ex. i sin dagbok för åren 1836-39 om hur han genom brödför-
säljning tjänar en slant. 

I oktober 1859 lät sockerbagare W.A. Hallgren annonsera i Skellefteå Tid-
ning om den försäljning av kaffe, lemonad, choklad, viner, mjölk, öl och porter 
som han skulle starta i Per Bergströms gård vid torget. Det blev en kortvarig 
verksamhet. Underlaget var nog för litet vid denna tid. På 1880-talet startade 
dock tre kaféidkare sin verksamhet i staden, nämligen J.A. Bergqvist, Fredrika 
Stenberg och O.M. Andersson.375 Fredrika Stenbergs kafé blev stadens ”fin-
kafé” dit bara finare folk gick.

Lustresor på Skellefteälven
Lustturer på älven hörde till sommarnöjena i Skellefteå. I staden fanns ett antal 
mindre ångbåtar. De första ångbåtarna kom på 1860-talet. Folk som inte ägde 
egna lantställen gjorde lustturer med båtarna till Ören, Fagerviken eller Burvik. 
Matsäck medfördes och man var borta hela dagen. I Gustaf Höijers arkiv finns 
en skildring av en sådan resa bevarad under rubriken ”Lustresan till Ursviken 
den 21 juli 1867”.

Fartyget Concordia, som byggts i Skellefteå ett år tidigare, hade nu åter-
vänt efter en långresa och låg ankrat i Ursvikens hamn. Concordia fördes av 
kapten Anton Markstedt från staden och nu åkte syskon, föräldrar och andra ur 
stadssocieteten i Skellefteå honom och den övriga besättningen till mötes. Med 
poetiska ordvändningar skildras lustresan med ångslupen Lovisa från staden 
till Ursviken:

Bjudningen kom och vi stego ombord å en ångslup med namnet ”Lovisa”.
Vi ilade ned på gungande våg så hastigt som hade vi flugit å en stormbys väldiga 
vinge.
Hän öfver skyarnes vidsträckta fält. Hän öfver landen och hafven.

373 Nilsson, Sture, Sällsamheter i Örebro, Stockholm 1987, s. 78-80
374 Gipe, Jonas, Burträsk – en sockenkrönika fram till omkring 1870, Uppsala 1955, s. 476-477
375 Lundmark, Ingvar, Skellefteå – en 150-årig historia, Skellefteå 1995, s. 66-67
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När man anlänt till Ursviken och beundrat de fartygen i hamnen var det dags 
att gå ombord på Concordia för aftonens festligheter. Där saknades varken mat 
eller dryck och texten antyder att stämningen blev hög framåt kvällen:

Vi fördes ombord till Concordia straxt och der vi tillbragte vår afton
under lekar, skålar och skratt.
Allt var så trefligt, allt var så väl ordnat ombord som hade det varit
en konglig familj som der skulle vistas.
Sedan nu der den sista skålen vi tömt vår hemfärd vi genast anträdde.
Hemresan gick under conversationer så glada lustigt och glatt.
Och med ilande fart vi foro förbi de grönskande stränder
som pryda de glänsande böljornas yta.376

Detta var alltså det stora nödåret 1867 och sjöfarten hade öppnat endast fyra 
veckor tidigare. Så sent som i mitten av maj hade några handlande från Umeå 
återkommit från Finland med en hästtransport ryskt mjöl över den bäriga isen i 
Kvarken för att lindra den mest akuta nöden i länet. Men inga skuggor förefal-
ler ha vilat över det glada ressällskapet från Skellefteå borgerskap.

Godtemplarrörelsen ordnade också från 1880-talet utflykter längs älven och 
ut till skärgården varje sommar. Då var det stadens mellanskikt som följde 
med.377 När EFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen) bildats i Skellefteå 1897 
fick de stora sommarutfärderna stor betydelse under de första decennierna av 
föreningens historia. Dessa utfärder gick mest till Fagerviken med två hyrda 
älvsbåtar som bogserade björkprydda pråmar ”med människor och orgel och i 
övrigt vad man hade med sig. ”Under hela färden sjöng man ur Sions Toner.378 
Också EFS förefaller ha varit främst en medelklassföreteelse i staden om än 
inte så utpräglat som för nykterhetsrörelsen.

Arbetare och tjänstefolk kunde också göra utfärder på älven. I häftet Minnen 
från den lilla staden med trätrottoarerna berättar Birgit Falk: ”Kategori 3 hyrde 
ibland den största av båtarna och med en stor lövprydd pråm på var sida och 
några duktiga dragspelare ombord tråddes dansen i pråmarna hela natten medan 
båten gled ner mot havet och Gåsören och tillbaka igen på morgonkröken med 
sin trötta last.”379

376 ”Lustresan till Ursviken den 21 juli 1867”, avskrift i Gustaf Höijers arkiv, Forskningsarkivet, 
Umeå
377 Hallinder, Annika, ”Ett samhälle i frack och glacéhandskar”. I: Västerbotten 1995:2, Väster-
bottens museum, Umeå, s. 19
378 Andersson, Egon m.fl., Skellefteå EFS 90 år, Jubileumsskrift, Skellefteå 1987
379 Studieförbundet Vuxenskolan och Skellefteå museum, Minnen från den lilla staden med trä-
trottoarerna, Skellefteå 1978, s. 78
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Lustresorna längs älven var alltså en företeelse som omfattade alla samhälls-
klasser i Skellefteå stad. Men skillnader framträder när det gäller formerna för 
utflykterna. De högborgerliga avgränsade sig mot övriga samhällsklasser genom 
att tillämpa särskild personlig inbjudan till dem som man ansåg ”kvalificerade” 
att delta vid en societetsutflykt. När de nådde sitt utflyktsmål fanns där mat och 
dryck framdukat och klart. Dyra importerade viner och spritvaror markerade 
festens exklusiva klass och helnykterhet var en sällsynthet i dessa kretsar.

De lågborgerliga, stadens medelklass, var organiserade i föreningar och sam-
manslutningar. Vid deras utflykter markerades respektive folkrörelses ideologi 
och målsättning. En viss nyttoaspekt finns alltså med i bilden. Väckelserörelsen 
och från 1880-talet nykterhetsrörelsen präglade länge Skellefteås medelklass-
liv. I detta samhällsskikt förefaller helnykterheten ha varit nära nog total. För 
den uppåtsträvande medelklassen har nykterheten varit en markering av själv-
disciplin och flit som viktiga egenskaper. Här framträder alltså en tydlig kultur-
gräns mellan medelklass och överklass. De yttre formerna var något enklare än 
hos överklassen och i de medförda matsäckarna förekom inga lyxvaror.

Arbetare och tjänstefolk gjorde sina utflykter under enklare former och utan 
begränsningar av vilka som fick delta. Här är syftet återigen mera renodlat nöje 
och avkoppling. Utflykten blev ett avbrott från vardagens slit. Och i detta sam-
hällsskikt var också alkohol mera legitimt även om nykterister förekom.

Slädpartier
Vintertid var slädpartier ett vanligt societetsnöje i Skellefteå. Från staden åkte 
man ut till någon gästgivaregård eller till burgnare hem på landet. John Land-
ström har berättat om ”mellanhelgsbjudningarna” mellan jul och nyår:

Hos ”societeten” voro dessa mellanhelgsbjudningar av hög klass och ofta för-
bundna med slädpartier, varvid damerna bjödo herrarna att deltaga i slädpartiet. 
Det var såväl fruarna inom staden och orten som deras döttrar som stodo för 
arrangemangen. Fruarna bjödo då icke sina äkta män, ej heller fröknarna sina 
fästmän eller uppvaktande kavaljerer, utan man bytte män och fästmänner. Man 
åkte då till någon gästgivaregård, där det festades och dansades eller dracks kaffe 
och åts våfflor, och så vände man hem till någons våning i staden eller stannade 
på vägen hos någon statstjänsteman, kronofogde, jägmästare, häradsskrivare 
eller officersfamilj.380

380 Landström, John, Skellefteå, svar på ULMA:s frågelista M 154, Stadstraditioner: Nyåret, tret-
tondagen, tjugondagen och kyndelsmässodagen, Acc. 5296, DAUM, Umeå



Kapitel 4

218

Också vid vårfrudagen, ”våffeldagen”, arrangerades slädpartier med utflykt till 
något gästgiveri. Man hade då veckor i förväg förberett ”ett väldigt gästabud” 
med ”en mångfald maträtter, bröd, kakor och smörbakelser” och naturligtvis 
med våfflor som en huvudrätt. Spritvaror hade man tagit med från staden och 
”det söps och dansades.”381 Ett speciellt slädparti skildras i den blivande prästen 
Gustaf Höijers dagbok för 1871. Han var då 22 år gammal:

19 februari: Kl.9 infann sig undertecknad till A., hvarefter, då vi intagit varm 
punsch, det bar av för oss och Th. och E. ut på lustturen till B. Kallt var det väl, 
men såsom väl klädda mådde vi utmärkt bra. Efter en rolig resa, kommo vi till 
vår ort. Hit samlades en stor mängd till. Dagen var ganska treflig för sin ovan-
lighets skull, ehuru såsom kalasen i allmänhet den ej kunde fullt tillfredsställa 
mig. Egentliga nöjet började för mig först på qvällskulan då jag fick komma mig 
ibland flickorna, i hvilkas tal min A. naturligtvis var ena numeru. 

Sedan vi nu krupit till kojs – fruntimren på övre bottnen (märk 12 i ett rum och 
om ej fasan för 13-talet varit så stor, hade troligtvis äfven den utvoterade fått rum 
på golfvet eller någon annorstädes!) och 8 ungkarlar på nedre bottnens kontors-
rum samt till sist alla gubbar hos grannen Bentzlin – fingo vi omkring 3-tiden 
på morgonen litet hvila, som räckte till kl.7-8 för öfra våningens invånare och 
8-9 för de andra. Då frukostmiddag intagits, en sväng på köpet och några glas 
i pelsen, begåfvo vi oss åter hem, en mycket angenäm resa; rolig var utflykten; 
bäst mådde jag, när jag fick åka med min A.382

Några förklaringar: ”A” i skildringen är Anna Lovisa Markstedt f. 1851, dotter 
till den framgångsrike handlanden och sågverksägaren Anders Markstedt. Anna 
Markstedt gifte sig 1876 med Gustaf Höijer. ”E” är Annas äldre syster Emma. 

En av de sista häståkarna i Skellefteå, Simon Lindgren född 1913, var ofta 
med som kusk på 1920- och 30-talen vid slädpartierna i Skellefteå. Man åkte 
då t.ex. till Idas café i Kåge där kaffe och våfflor var beställda, berättar han i en 
intervju i DAUM:s samlingar. Det kunde vara 5-6 inhyrda hästar med risslor. 
Risslan var utrustad med tjärbloss, bjällerkrage och skakeltjuka. En fin rissla 
skulle ha björnskinn över bakkarmen. I risslan fanns naturligtvis också får-
skinnsfällar. På frågan om vilka som beställde dessa slädpartier svarar han: 
”Ja, he va ju de här.... lite noblessen inom stan... ungdomar, handelssöner och 
döttrar.”383 

Slädpartier var, liksom promenaden och utflykten, typiska inslag i fritids-
miljön i de svenska städerna under 1800-talet. Från trängseln och instängd-

381 Landström, John, Skellefteå, svar på ULMA:s frågelista M 155, Stadstraditioner: Vårfruda-
gen, fastlagen och påsk, Acc. 5205, DAUM, Umeå
382 Gustaf Höijers dagbok, i Gustaf Höijers arkiv, Forskningsarkivet, Umeå
383 Band KA 472, Simon Lindgren, Skellefteå stad, DAUM, Umeå
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heten i staden gick eller åkte man ut till landet och friheten. Borgerligheten 
upptäckte vid denna tid naturen. Den betraktades som ett slags ”konstgalleri” 
där man kunde gå omkring och hitta vyer med estetiska värden.384 En färd ut på 
landet eller en resa genom vildmarken var också spännande och kittlade fan-
tasin. Fredrika Christina Linder f. Fant berättade i ett brev om sin resa till det 
nya hemmet i Norsjö 1814: ”Allt här förekommer mig ej så olikt sagorna i min 
barndom, där man också på en gångare grå blev förd på obanade stigar, genom 
tusen farligheter, till dess man slutligen kom till ett förtrollat slott.” 385

Många likartade exempel från 1800-talets Skellefteå kan anföras som beskri-
ver den nya borgerlighetens romantiserande förhållningssätt till naturen. När 
det gäller synen på naturen framträder vid denna tid en social och mental kul-
turgräns mellan den borgerliga kulturen och bönderna. För bönderna var natu-
ren något som man främst hade anledning att betrakta utifrån praktiska, för-
sörjningsmässiga aspekter. I naturen fanns det som man skulle leva av i form 
av vilt, virke, husdjursföda o.s.v. Och bonden måste på olika sätt arbeta med 
naturen för att kunna avlocka den dess resurser. Som allmänt svenskt fenomen 
har detta också beskrivits i boken Den kultiverade människan. Så här vill jag 
beskriva skillnaderna beträffande synen på naturen i en enkel modell:

Bondens 
natur:

Vardag och 
arbete

Välkänd Naturens 
produktions-
värden

Kollektiv 
arbetsplats

Borgarens 
natur:

Helg och 
avkoppling

Exotisk Naturens 
skönhets-
värden

Individuell 
upplevelse-
plats

Hälsobrunnen
1825 anlades ”Skellefteå Brunns- och Badhusinrättning” på initiativ av doktor 
Carl Jonas Genberg, f.1795. Brunnsinrättningen sköttes genom ett bolag i vilket 
ett flertal av församlingens mest framstående män var delägare. Så var t.ex. kyr-
koherde Ström, hovkamrer Clausén och häradshövding Kjellerstedt med bland 
aktieägarna. Brunnen låg på kyrkoherdeboställets mark. Där restes ett litet 
brunnshus över källan och i närheten uppfördes en paviljong för brunnsgäster. 
Dessutom byggdes en ordentlig körbro över Klockarbäcken. Ett gammalt pro-

384 Frykman, Jonas och Löfgren, Orvar, Den kultiverade människan, Lund 1979, s. 53
385 Carlsson, Olle, ”Kring J.A. Linders liv och verk”. I: Västerbotten 1977:4, Västerbottens mu-
seum, Umeå, s. 214
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tokoll upplyser om att det badhus som byggdes i anslutning till brunnnsinrätt-
ningen var 26 alnar långt och 10 alnar brett.386

1846-47 gjordes tillbyggnader med en flygelbyggnad och några uthus. 1866 
hade tydligen en renovering gjorts och Skellefteå Nya Tidning skriver i en 
annons: 

Härmed får underrätta att Brunns- och Badinrättningen härstädes nu är repare-
rad, och att brunnsdrickning redan börjat. Så fort tillräckligt antal brunnsgäster 
anmält sig, serveras direkt ur apparaten Marienbadervatten. – I badhuset erhålles 
kalla och varma bad, äfvensom gyttjebad och dusch.387 

Vid denna tid var rådman D.R. Markstedt ägare. Brunnskuren innebar att en 
sträng diet fördes och att man dagligen intog många glas av brunnsvattnet, 
som enligt uppgift var starkt järnhaltigt. Hälsobrunnens gäster kom från ett 
stort upptagningsområde och det kan nämnas att ett 50-tal finska gäster besökte 
brunnen varje sommar. Även sockenborna drog nytta av brunnsinrättningen 
och bodde då under brunnskurerna i sina kyrkstugor i närheten.

När det gäller nöjesutbudet vid Skellefteå hälsobrunn har jag tidigare nämnt 
teatersällskapen. Baler hölls vid midsommartid där Skellefteå skarpskyttecorps 
stod för musiken. Societetsdamerna i staden värnade om corpsen och under-
stödde dessa med årliga anslag. Nöjesavdelningen var en viktig funktion vid 
brunnen. Därför fanns den särskilda ”Direktionen för nytta och nöje”.388 På 
1870-talet avtog intresset för hälsobrunnen och till slut stängdes byggnaderna 
och verksamheten upphörde.

Under 1700- och 1800-talet var det mycket vanligt att städerna hade häl-
sobrunn. Det framgår tydligt av de förteckningar över svenska hälsobrunnar 
som finns bevarade. Brunnarna i städerna har haft flera olika funktioner. Gregor 
Paulsson nämner tre:
– Den medicinska
– Att vara ramen kring det borgerliga societetslivet under sommaren
– Att vara folkliga förlustelseställen, ett slags tivolin

De sociala funktionerna har i de flesta fall varit viktigare än de medicinska.389

386 Renhorn, Gustaf, ”Skellefteå hälsobrunn”. I: Västerbotten 1926, Västerbottens museum, 
Umeå, s. 94
387 Skellefteå Nya Tidning den 4 juli 1866
388 Renhorn, Gustaf, ”Skellefteå hälsobrunn”. I: Västerbotten 1926, Västerbottens museum, 
Umeå, s. 97
389 Paulsson, Gregor, Svensk stad del 1. Liv och stil i svenska städer under 1800-talet, band 1, 
Stockholm 1950, s. 95
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Födelsedagsfirande
Födelsedagsfirandet var länge en typiskt borgerlig livsrit. Traditionen samman-
hänger med den nya syn på tiden och livscykeln som utvecklades inom 1800-
talets borgerliga kultur. Jonas Frykman och Orvar Löfgren konstaterar att: 
”medan bondesamhällets festliv hade dominerats av kollektiva årsfester och 
arbetsgillen kom nu fokus att förskjutas mot individualiserade livscykelriter, 
som ofta baserades på den mekaniska tidmätningen och det nya karriärtänkan-
det.”390 

Bland societeten i Skellefteå firades födelsedagar. När hovkamrerskan 
Fredrique Clausén fyllde år den 1 maj ordnades årligen en stor fest. Till denna 
fest, som varade i två dagar, inbjöds 100-talet gäster. ”Fint och präktigt gick det 
till.”391

Från hennes åttionde födelsedag 1887 finns en hyllningsdikt, tryckt på Nya 
Boktryckeriet i Skellefteå bevarad. I en av verserna betygas:

I den stund du föddes, våren, nyfödd sjelf, slog ögat opp.
Derför, genom långa åren, i din själ bott vårens hopp.
Och, fast vintern silfrat håren, ung ibland oss än du står -
Trots de flydda åtti´åren, ung alltjemt i hjertats vår.392

De förmögnare stadsborna kunde skänka bort pengar som en flott gest i sam-
band med sina födelsedagar. Om komminister Nils Erik Mallmin, som tjänst-
gjorde i Skellefteå från 1849 berättas att han i samband med sin födelsedag den 
5 december 1876 utfärdade ett donationsbrev på 1500 riksdaler som stipendie-
fond till Skellefteå läroverk. När han fyllde 78 år 1873 delade han ut gåvor till 
ett värde av 600 riksdaler till sina tjänare.393

Självhushåll och import – matvaror i Skellefteå stad
Självhushåll
Som jag tidigare har nämnt levde självhushållet kvar länge i Skellefteå stad. 
Många av den första generationen stadsborgare kom från byar i Skellefteå 
landsbygd och ägde egna jordbruk. Senare blev det modernt ha en lantgård 
så nära staden som möjligt. Risön, Tuböle, Anderstorp och Morön är några 

390 Frykman, Jonas och Löfgren, Orvar, Den kultiverade människan, Lund 1979, s.37
391 Renhorn, Gustav, Gamla stadsbor: ett bidrag till Skellefteå stads personhistoria, del 2, Skel-
lefteå 1960, s. 39
392 Till Fru Hovkamrerskan F. Clausén på hennes åttionde födelsedag den 1 maj 1887, hyllnings-
dikt tryckt på Nya Boktryckeriet i Skellefteå, i Gustaf Höijers arkiv, Forskningsarkivet, Umeå
393 Renhorn, Gustav, Gamla stadsbor: ett bidrag till Skellefteå stads personhistoria, del 2, Skel-
lefteå 1960, s.155
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exempel. Dessa egendomar sköttes av tjänstefolk. Matvaror som mjölk, ost, 
kött, fläsk, potatis och kornmjöl har alltså varit tillgängliga för många stadsbor 
genom egen produktion.

Om företeelsen lanthushållning i staden har Börje Hanssen skrivit i sin 
bok om Österlen. Under rubriken ”Rus in urbe” klargör han att åkerbruk och 
boskapsskötsel i Simrishamn inte bedrevs av näringslöst och fattigt folk utan 
främst av de borgare som hade blomstrande rörelse och en stor omsättning. 
Hanssen visar också på ett parallellt mönster i Örebro.394

Import
Genom att läsa de tullhandlingar som finns i Skellefteå museum kan man få en 
uppfattning om vad som skeppades till Skellefteå under 1800-talet. Här framgår 
t.ex. vilka importerade matvaror som var efterfrågade och vilka livsmedel som 
fick komplettera den egna produktionen. Jag har gått igenom tulljournalerna för 
åren 1844-1845 samt 1854 för att få en uppfattning om vilka livsmedelsproduk-
ter som köptes in till Skellefteå.395

Först kan nämnas kompletterande spannmålsprodukter, t.ex. råg och råg-
mjöl, vetemjöl havregryn och risgryn. Västerbottens egen spannmålsodling har 
varit starkt dominerad av kornet och råg har därför varit en vanlig importvara. 
Från Finland har man ofta köpt råg, ibland i utbyte mot strömming som där 
tidvis har varit en bristvara. Detta framgår av finska hushållningssällskapets 
handlingar.396

Torkad frukt, som russin, sviskon, fikon och nypon var en viktig del av inför-
selvarorna och finns alltid med i handelsmännens beställningar.

Kryddor som peppar, kanel, saffran, muskot, ingefära och fänkål samt natur-
ligtvis salt finns med i leveranserna. Socker i form av toppsocker eller ”candi 
socker” förekommer i samtliga leveranser. Frukt är mindre vanligt, men en och 
annan tunna vinteräpplen kan förekomma. Någon gång finns citroner med, men 
då bara i mycket små kvantiteter.

Te och framförallt kaffe infördes i stora mängder. Att kaffet fick en stark fram-
marsch under 1800-talet bekräftas också av landshövdingeberättelserna. Den 
starka ställning som kaffet uppnått vid mitten av 1800-talet framgår av lands-

394 Hanssen, Börje, Österlen – En socialatropologisk studie, Ystad 1952, s.383-388
395 Tullhandlingar för Skellefteå 1844-1845 samt 1854, Skellefteå museum
396 Underrättelser från Kejserliga Finska Hushållnings-Sällskapet – 8, Åbo 1818
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hövdingens femårsberättelse 1856-60: ”Yppighet i klädedrägt, bättre ordnad 
mathållning, samt i synnerhet ett öfverflödigt förbrukande af kaffe är rådande 
bland allmogen och den arbetande klassen, hvaremot förbrukandet af sprit-
drycker, åtminstone på landsbygden, aftagit.”

Övriga drycker som förekommer i tullhandlingarna är porter, olika typer av 
vin och rom.

1855 startade bryggeriet i Skellefteå och det påverkade dryckesvanorna så 
till vida att brännvinskonsumtionen minskade. Den mer exklusiva importspri-
ten infördes dock även i fortsättningen i oförminskad skala.

Matvaror i annonserna
De annonser som förekommer i Skellefteås tidningar ger också en bild av de 
matvaror som salufördes i staden. I Skellefteå Tidning den 31/5 1854 återfinns 
följande annons:

Undertecknad försäljer till billiga priser:
* Medvurst, L�bsk
* Fikon, Smyrna
* Curaçao & Anisette i krus
* Rosé 
* Sardiner i qwarts & halflådor
* Champignoner i qwarts & halflådor
* Selterwatten i hel- och halfkrus
* Sill, Holländsk i kaggar
* Senap, Fransk i burkar
* Peccod- & Kongo The
* Chocolade, sockrad och osockrad
* Warstaplar
* Ansjovis, Norsk
* Sicilianska hasselnötter
* Capris i flaskor
* Oliver i d:o
* Cajenne Peppar i d:o
* Bruna bönor
* Lucka Olja i half flaskor
* Soija i hel bout.
* Syltad Ingefära
* Maccaroni
* Kummel Ost
* Sötmjölks d:o
* Norsk Storsill
* Malt
* Sädes-korn från Burträsk
O.F. Häggqwist
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KOMMENTARER
Curaçao är en likör, beredd med extrakt från pomeransskal, från ön med samma 
namn i Karibien. 

Anisette är en söt likör, smaksatt med anisolja som under 1800-talet importera-
des till Sverige från Frankrike.

Seltervatten var ursprungligen källvatten från kurorten Selters i Tyskland. 
Numera är det ett artificiellt mineralvatten.

Luckaolja: Här avses olivolja från Lucca, en provins i norra Italien där olivolja 
har producerats sedan 700-talet.

Det importerades alltså livsmedel och drycker till Skellefteå vid 1800-talets 
mitt, främst från olika delar av Europa men även från andra håll i världen vid 
denna tid. Vägarna för innovationsflöden inom matkulturen var öppnade.

Grönsaker
Grönsaker hade i äldre tid liten plats i det västerbottniska kosthållet. I Skel-
lefteå blev dock grönsakerna en statussymbol för stadsborna. Erik Säfström 
(f.1834) kom 1859 till Skellefteå där han arbetade som trädgårdsmästare hos 
konsul Häggbom på Strömsörs egendom. På sin personliga jordlott väster om 
Strömsör odlade han bl.a. tomater, gurkor och meloner.

Till den 6 juni skulle gurkorna vara klara för att kunna levereras till post-
mästare Höijers årliga kalas på Gustafsdagen. Tomaterna skördades gröna och 
syltades. Stadshotellet var den största kunden på tomater.

På höstarna skickade Säfström stora korgar med grönsaker till herrskaps-
familjerna i staden och dess omgivningar. Det var Markstedts, Ekewalls, Net-
telblatts, Clauséns, Lundebergs, Klockhoffs i Ursviken m.fl. I alla hus konser-
verades det och ”Billig blecken” – bleckslagare Viklund åkte mellan familjerna 
med sin lödkolv för att löda ihop bleckburkarna.397

Mat och måltidsseder
Inga tidigare försök har gjorts att kartlägga maten och måltidssederna i Skel-
lefteå stad. Inte ens den legendariske Ernst Westerlund, chef för Skellefteå 
museum 1950-1971, har ägnat sig åt ämnet. Det är därför ett fragmentariskt 
källmaterial som står till buds för den som försöker få en bild av matkulturen 
i staden.

397 Cullman, Lars, Skellefteå stads Trädgårdshistoria 1859-1987, Skellefteå 1988, s. 6-7
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Stadens självhushåll
De första generationerna stadsbor behöll kontakten med jorden som då var en 
nödvändig del av försörjningen. Så skriver Gustaf Renhorn t.ex. om boktrycka-
ren och tidningsutgivaren Per Olof Ellversson:

I likhet med de flesta stadsbor i den tidens Skellefteå drev även Ellversson 
jordbruk som födde 4 á 5 kor. De Ellverssonska skiftena voro belägna delvis å 
Alhem, delvis å de nuvarande tomterna mellan Varvsgatan och Manhemsgatan. 
Under slåttern fick personalen hjälpa till med jordbruket mellan tidningsdagarna, 
då hela Ellverssonska familjen och alla tryckerianställda med liv och lust deltogo 
i det friska utearbetet. 398

Det betyder att man i staden själv producerade mjölk och kött som täckte åtmins-
tone hushållets egna behov. Därmed fanns förutsättningarna för en kostprofil 
som till stora delar sammanföll med byarnas. Vardagskosten i staden torde väl 
heller inte ha avvikit nämnvärt från landsbygdens.

Julmat i staden
Om julmaten bland stadsborna skriver John Landström: ”På den tid då djur-
skötsel förekom i staden, slaktades julgrisen en vecka före jul, och kalvkött 
inköptes i och för förfärdigandet av fläsksylta och blodkorv, vilket var stående 
julmat.” I julbaket ingick alltid s.k. ”sötstöpta limpor” (skållat rågbröd). Man 
bakade också saffransvetebröd formade till kusar och julbockar av deg som 
inte var färgad med saffran utan på annat sätt. Stora pepparkakor bakades med 
mandel intryckt på mitten och smörbakelser var också vanliga. Egen juldricka 
bryggdes i stadshemmen fram till 1890-talet då svagdricka från bryggerierna 
tog överhanden. Stadsborna odlade själva humle. Enbär brukade man samla 
under sommaren och torka. Drickan bryggdes i tvätt- eller bagarstugan.399

Mat på restaurang
Det skulle vara spännande att veta vad som serverades t.ex. hos källarmäs-
tare Johan Lundeberg i Skellefteå från 1850-talet och framåt men källorna är 
mycket knapphändiga. Mera detaljerade uppgifter från restaurangmenyerna i 
staden omkring 1910 återfinns i den märkliga skriften Kommunala interiörer 
från Skellefteå stad eller Sista droppen i nöjets bägare är bitter. Den utgavs 
1915 under signaturen ”Observer” och är en uppgörelse med de kommunala 

398 Renhorn, Gustav, Gamla stadsbor: ett bidrag till Skellefteå stads personhistoria, del 1, Upp-
sala 1945, s. 51
399 Landström, John, Skellefteå, svar på ULMA:s frågelista M 153, Stadstraditioner: Julen, Acc. 
5290, DAUM, Umeå 
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representationskostnaderna i Skellefteå. Bl.a. återges en komplett krognota för 
hamnstyrelsens sju ledamöter den 15 januari 1912:

7 extra smörgåsbord 5 kr 25 öre
7 brännvin 1 kr 40 öre
5 pilsner 1 kr 50 öre
7 portioner soppa 3 kr 50 öre
7 portioner Rhenlax 14 kr
7 fågel 8 kr 75 öre
4 blandad frukt 1 ost o. cakes 6 kr 50 öre
2 hel. Larose (vin) 12 kr
2 hel. Clicquot (vin) 26 kr
½ Malvoise ½ S:t Antonio (vin) 7 kr 25 öre
7 kaffe 1 kr 75 öre
Cognac V.S.O. 9 kr
4 halvor punsch 6 kr 40 öre
Supén: 7 extra smörgåsbord 5 kr 25 öre
brännvin 80 öre
7 pilsner 2 kr 10 öre
7 halva dussin ostron 14 kr
2 hel. Clicquot (vin) 26 kr
7 kaffe 1 kr 75 öre
1 halv punsch 1 kr 60 öre
1 spelbord 4 kr
10 vatten 2 kr 50 öre
Cigaretter 2 kr 15 öre
13 cigarrer á 20 öre 2 kr 60 öre
2 cigarrer á 75 öre 1 kr 50 öre
5 cigarrer á 25 öre 1 kr 25 öre
1 låda cigarrer = 100 stycken á
20 öre styck 20 kr_____________________________________________

 188 kr 80 öre
drickspengar 10 kr
_____________________________________________

Summa: 198 kr 80 öre

Restaurangnotan är ett praktexempel på att politikers festande med offentliga 
medel inte är något nytt problem! Dessutom ger den prov på vad en finare 
middag vid denna tid kunde innehålla. Jag lägger särskilt märke till ”Rhenlax” 
som en exklusiv importdelikatess och ”ostron”.
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4.4 Fest- och måltidsseder bland bönderna i  
 Skellefteåområdet

Social gruppering i Skellefteås byar
Även om bondebefolkningen i Västerbotten har kännetecknats som egalitär och 
föga socialt skiktad, speciellt då i jämförelse med de sydsvenska slättbygder-
nas bönder, fanns en värdehierarki med framstående och mindre framstående 
bönder. Den som hade en tunna skatt eller åtta skäl betraktades som en stor-
bonde. En ”medelklassbonde” skattade för en halv tunna eller fyra skäl och 
småbönderna skattade för ett skäl.400

Det skulle alltså vara möjligt att dela in bondebefolkningen i tre klasser på 
samma sätt som jag tidigare delat in stadsbefolkningen.
• STORBÖNDER
• ”MEDELKLASSBÖNDER”
• SMÅBÖNDER

Självhushåll och import – matvaror i Skellefteås byar
Att matvarubehovet i byarna från äldre tid och en bra bit in på 1900-talet till 
övervägande delen tillgodosågs genom självhushåll är allmänt känt. Men det 
betyder inte att byarna var helt avskurna från matvaror utifrån eller nya innova-
tioner i matkulturen. Böndernas matkultur har genomgått en ständig förändring, 
även om det under vissa perioder har gått långsamt. Mera märkbara föränd-
ringar kan, som Ernst Westerlund påpekat, märkas från perioden 1910-1920.401

Den ökade sjöfarten till och från Skellefteå gjorde sig märkbar också i Skel-
lefteå landsbygd. Bönderna kunde få avsättning för tjära, pottaska, näver, skinn, 
mastträd m.m. i Skellefteå. I utbyte fick man salt, socker, vetemjöl m.fl. livs-
medel samt brännvin. Varutransporterna till och från Skellefteå stad skedde till 
större delen vintertid med häst. Det fanns två viktiga transportvägar från Skel-
lefteå till inlandets byar. Den ena gick över Bastuträsk till Norsjö och Malå och 
den andra, ”gamla Jörnsvägen”, gick till Jörn, Glommersträsk, Arvidsjaur och 
Arjeplog.402

Viktiga varor som fick komplettera de egenproducerade livsmedlen var vete- 
och rågmjöl, salt, socker, torkad frukt som sviskon och russin, kaffe och vissa 
kryddor.

400 DAUM Band 1155, Alexander Degerstedt, f. 1898, Degerbyn, Skellefteå landsförsamling
401 Westerlund, Ernst, Byar och folk: ett bidrag till kännedom om byarnas uppkomst, bebyggelse 
och utveckling samt arbetsliv, seder och bruk. Del 1, Ersmark: ett bidrag till kännedomen om 
byns uppkomst, bebyggelse och utveckling samt om arbetsliv, seder och bruk, Skellefteå 1982, 
s. 133
402 DAUM Band 1163, Albert Fällman, f. 1896, Degerbyn, Skellefteå landsförsamling
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Vardagsmat och vardagsmåltid
Matordning
I Skelleftebygdens bondehem började man sin dag tidigt. Det var nämligen en 
utbredd sedvänja att flytta fram klockan 1-2 timmar före normaltid, inte bara 
under sommarmånaderna som vår ”sommartid” utan under hela året. Det var 
alltså vid 4-5-tiden man åt sin frukost. Ofta dracks en eller flera koppar slätt 
kaffe sedan man fått eld i spisen. 

Sedan brukade husbonden gå ut i stallet och utfodra hästen, som behövde god 
tid för sitt morgonmål och kanske också de övriga kreaturen. Därefter samlades 
familjen till den obligatoriska tunnbrödsbrytan, ”ramfilet”. Mjölk hade silats 
upp i skålar på kvällen och stått i mjölkskåpet, ”kantoret” över natten. Om det 
var sommar ställdes mjölken i matkällaren. På morgonen smulades tunnbröd i 
mjölken till ”bryta”, ibland med lingonsylt som tillsats.403

Vid 11-tiden på förmiddagen åt man ”Morgonmål”. Då serverades lagad, varm 
mat. Den kunde bestå av kornmjölsvälling med bröd och fisk som tilltugg, 
klimpmjölk, flatpalt (palt utan fläskfyllning), smör och bröd etc. Stekt eller kokt 
fisk var vanligt förekommande, likaså ”blöta”, dopp i gryta med tunnbröd. Som-
martid då färsk fisk fanns att tillgå gjordes ofta fisksoppa, bestående av färsk 
fisk kokt i mjölk och smaksatt med gräslök. Givetvis kunde uppstekta rester av 
föregående dags mat förekomma, som stekt gröt, palt, pannkaka m.m.

Middag åts vid 3-4-tiden. Det var dagens huvudmål och middagen bestod av 
kokt eller stekt kött, potatis, fläsk, palt eller pannkaka. Pannkakan blev vanlig 
vardagsmat när järnspisen kom i bruk. I palt och pannkaka blandades ofta blod 
eller riven potatis. Palten gjordes av kornmjöl. Strömming eller insjöfisk före-
kom ofta och på höstarna åts mycket fårkött.404

Kvällsmålet vid 7-8-tiden utgjordes nästan alltid av kornmjölsgröt och mjölk, 
ibland med bröd och smör.

Måltidsdrycker var mjölk eller skummjölk eller vatten. Egen dricka bryggdes 
på gårdarna, men inte så att tillgång fanns året om. Till jul och till somma-

403 Westerlund, Ernst, Byar och folk: ett bidrag till kännedom om byarnas uppkomst, bebyggelse 
och utveckling samt arbetsliv, seder och bruk. Del 1, Ersmark: ett bidrag till kännedomen om 
byns uppkomst, bebyggelse och utveckling samt om arbetsliv, seder och bruk, Skellefteå 1982, 
s. 133
404 Westerlund, Ernst, Byar och folk: ett bidrag till kännedom om byarnas uppkomst, bebyggelse 
och utveckling samt arbetsliv, seder och bruk. Del �: Ragvaldsträsk. Del 3: Yttervik, Skellefteå 
1984, s. 249
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rens ”anntider” brukade dock dricka finnas. Drickan kan karaktäriseras som ett 
överjäst öl med begränsad hållbarhet.

Bröd fanns nästan alltid till måltiderna och det var då hårt bröd eller tunnbröd. 
”Mjukt bröd förekom ej eljest än vid de stora helgerna; jul, nyår, påsk, pingst, 
midsommar och på en del ställen ’mickaelihelj’.” skriver John Landström om 
brödvanorna i Skellefteå. Sommartid, när arbete pågick på utängar och utägor 
medtogs matsäck – ”Näst-jäla” till arbetet. Det var ofta fil, som satts med hjälp 
av tätört eller med ett par teskedar fil från granngården. Fil förvarades i en oval 
mjölkflaska av trä eller i en större bleckflaska. Till detta åts korntunnbröd och 
salt stekt eller gravat fläsk s.k. ”fähl-fläsk”. Kall pannkaka eller palt åts som 
smörgås – med smör på om inte fläsk eller ister redan fanns i detta sovel. En 
torkad fårbog var också en läckerhet som kunde förekomma i matsäcken.405

Bordsseder
Bordsbön, ”bordsböna” lästes vid måltiderna. Ofta fick något av barnen läsa 
bönen högt.406

Bordsbönen skulle man lära sig tidigt i livet och kunna läsa upp för prästen 
vid husförhöret. Den ingick i det ”kunskapsminimum” som församlingsborna 
förväntades behärska. Böneorden var hämtade från Psaltaren 145: ”Allas ögon 
väntar efter dig, Herre, och du ger dem deras mat i rätt tid...” o.s.v., alltså den 
vanligt använda bordsbön som levt vidare från katolsk tid i ABC-böcker och 
katekesutgåvor ända fram till 1878 års katekesutveckling.407 

Servering och bordsvanor
Gröten serverades i djupa tallrikar och var framsatt på bordet när man satte sig 
till bords. Fram till mitten av 1800-talet åts mjölk till gröten ofta ur ett gemen-
samt trätråg. Sedan blev det vanligare att var och en fick egen mugg eller skål av 
porslin eller bleck. De små, runda porslinskopparna benämndes ”spillkum”.

Om t.ex. fläsk och potatis stektes tillsammans i en kastrull eller stekpanna 
sattes pannan på bordet. Var och en serverade sig själv på sin tallrik men om 
bara några få matgäster satt kring bordet kunde man lika ofta äta direkt ur kok-

405 Landström, John, Skellefteå, svar på ULMA:s frågelista M 82: Matordning och bordsseder, 
Acc. 4573, DAUM, Umeå
406 Landström, John, Skellefteå, svar på ULMA:s frågelista M 82: Matordning och bordsseder, 
Acc 4572, DAUM, Umeå 
407 Johansson, Egil, Kan själva orden, Umeå 1993, s. 5-6; Bureus, Johannes, Runa ABC-boken: 
prentat i Stockholm … 1611, facksimilupplaga, Uppsala 1961; Luther, Martin, Martin Luthers 
lilla katekes: med kort utveckling: av konungen gillad och stadfäst 1878: jubileumsutgåva 1983, 
Älvsjö 1983, s. 23



Kapitel 4

230

kärlet och äta bröd som tilltugg. På samma sätt serverades och åts uppskuren 
palt eller pannkaka direkt ur stekpannan på bordet.

Serviser och bestick
Män och kvinnor i bondehemmen, födda före 1830-1840 ville gärna behålla 
sina egna träskedar, diska och förvara dem själva. I väggen vid bordet fanns en 
rem eller träskiva bakom vilken man kunde sticka ner och förvara skeden.408 En 
informant från Sörträsk, Skellefteå landsförsamling har berättat att träskeden 
förvarades under bordet vid den plats var och en hade. Efter måltiden slickade 
man skeden väl och satte den under bordet. Där fick den sitta tills nästa måltid 
och ”flugun fick va´ där under den ti´n” (flugorna fick vara där under tiden).409

Serviserna bestod länge i huvudsak av träkärl och i 1800-talets boupp-
teckningar dröjer sig träkärlen envist kvar. De flesta tillverkade själva vad de 
behövde för husbehov. Porslin blev vanligare förekommande från 1860-1870-
talen men övertog inte träföremålens plats definitivt förrän efter sekelskiftet 
1900. Knivar och skedar kunde finnas i hela uppsättningar i 1800-talets bonde-
hem i Västerbotten medan gafflar kom in senare som allmänt måltidsverktyg.

Järnspisen ger nya möjligheter
Redan under 1700-talet började vedbesparande järnspiskonstruktioner uppfin-
nas ute i Europa. Fysikern greve Rumford, som var verksam i M�nchen och 
London inspirerade genom sina teorier och praktiska experiment till nya inno-
vationer kring eldning och uppvärmning.

I Sverige nämns i slutet av 1700-talet ”Silfversparres köksspisinrättningar”. 
1807 sökte C. G. Sjöstén privilegium på tillverkning av en vedbesparande 
kokugn som han tillverkat.410

Bergsunds och Owens verkstäder i Stockholm var de första som tillverkade 
gjutjärnsspisar och kaminer i Sverige. Vid Motala verkstad gjordes på 1840-
talet helgjutna spisar, som levererades med kokkärl, långpanna och vattencis-
tern. Dessa järnspisar kostade 133 riksdaler.

Järnspismarknaden i Sverige kom sedan att domineras av Bolinders, Kock-
ums, Nävekvarn och Husqvarna.411 Ankarsrums bruk upptog tillverkning av 
köksspisar i gjutjärn 1862. Det framgår av brukets räkenskaper att man detta 

408 Landström, John, Skellefteå, svar på ULMA:s frågelista M 82: Matordning och bordsseder, 
Acc 4572, DAUM, Umeå
409 DAUM Band 1160, Nils A. Söderberg, f.1885, Sörträsk, Skellefteå landsförsamling
410 Utdrag från sammanställt material för historik om Ankarsrums bruks historia inför 350-årsju-
bileum 2003. Uppgifter lämnade av Kulbackens museum, Västervik 1997
411 Fritz, Martin (red), Gjutjärnets tidsålder del � – Svensk järngjutning 1850-1910, av Bengt 
Berglund, Jönköping 1989, s. 26
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år köpt in tre modeller av Bolinders spisar samt en serie kokkärl av samma 
tillverkare. Med ganska små förändringar av dessa modeller började man sedan 
med egen tillverkning. I en offert från 1865 erbjuder man spisar ”av Bolinders 
modeller, men till lägre priser”.412

Från mitten av 1860-talet kommer allt fler tillverkare in på marknaden och 
prisnivåerna började pressas ner. I Västerbotten började järnspisens intåg i bon-
dehemmen från 1880-talet. Ernst Westerlund har daterat de första järnspisarna 
i olika byar i Skellefteåområdet och anger just det decenniet som genombrotts-
period för järnspisarna. En informant från Lillkågeträsk (f.1877) minns att hon 
som fyraåring omkring 1881 följde med sin mor till den gård, där den första 
järnspisen i bygden installerades. Modern hade då med lite bröddeg för att få 
provbaka i det nya underverket.413

Järnspisarna i Västerbotten har som regel kommit från de stora tillverkarna 
som nämnts härovan, men även från Norge. Robertsfors bruk har visserligen 
tillverkat järnspisar, men materialböckerna i bruksarkivet visar att tillverk-
ningen aldrig fick någon nämnvärd omfattning.414 1868 erbjuder Robertsfors 
Bruk i en annons i Skellefteå Nya Tidning spishällar och köksspisar från sin 
gjutgodstillverkning.415 Även Ursvikens mekaniska verkstad har haft viss till-
verkning av järnspisar.

Förekomsten av järnspisar förändrade matvanorna i bondehemmen. Tillag-
ningssättet för kött och fisk ändrades t.ex. successivt från kokning till stekning. 
Fram till 1890-talet torde det ha varit en sällsynthet att man blev bjuden på en 
stek i de västerbottniska byarna. Järnspisens intåg i hemmen innebar också att 
bakning av vetebröd och småkakor blev vanligare från början av 1890-talet. 
Tidigare förekom sådant bröd endast vid kalasen, då kalaskokerskan skötte om 
brödbaket.416 Nu ville varje husmor kunna imponera med egna goda småka-
kor.

Dop
När ett barn hade fötts ville man få det döpt så snart som möjligt. Redan dagen 
efter födelsen körde man till prästen med det nyfödda barnet, en resa på åtskil-
liga mil för de byar som låg i socknens utkanter. Det förekom att det nyfödda 

412 Utdrag från sammanställt material för historik om Ankarsrums bruks historia inför 350-årsju-
bileum 2003. Uppgifter lämnade av Kulbackens museum, Västervik 1997
413 DAUM Band 1169, Maria Strandberg, f.1877, Lillkågeträsk, Skellefteå landsförsamling
414 Robertsfors bruksarkiv, materialböcker, Folkrörelsearkivet, Umeå
415 Skellefteå Nya Tidning, 26 februari 1868
416 Westerlund, Ernst, Byar och folk: ett bidrag till kännedom om byarnas uppkomst, bebyggelse 
och utveckling samt arbetsliv, seder och bruk. Del �: Ragvaldsträsk. Del 3: Yttervik, Skellefteå 
1984, s. 88



Kapitel 4

232

barnet fick följa med för att döpas när barnmorskan skjutsades hem. Ellen Vleu-
gel skriver 1905:

Inget klemande råder; äfven i bistraste midvinterskyla tagas de nyfödda ut. Endast 
när lifsgnistan flämtar matt, kan barnmorskan gifva dem nöddop i hemmet, tills 
prästen i någon förrättning kommer till byn.417

Anledningen till brådskan har varit rädslan för att vissa onda makter skulle 
skada barnet eller att det skulle ”dö osaligt”. Nöddop, d.v.s. dop av annan än 
präst har varit vanligt i vissa byar, något som framgår av Ernst Westerlunds 
byundersökningar i Skellefteåområdet. Dessa omständigheter har inneburit att 
dopkalas knappast har förekommit.

Bröllop
Bröllopet var det festligaste gästabudet inom bondesamhället. För bröllopsgäs-
terna var det en överdådig fest som med sitt överflöd kontrasterade mot var-
dagens knapphet. Många belägg visar hur myndigheter som sockenstämmor 
och länsstyrelser försöker ingripa mot överflödet och festandet. Bröllopen var i 
myndigheternas ögon för långa, ibland uppemot en vecka, och tidsbegränsning 
till två-tre dagar infördes på en del håll.418 Överflödet på mat och dryck kriti-
serades också i sockenstämmorna och flera dagars sysslolöshet var naturligtvis 
omoraliskt i sig. En tydlig konflikt mellan folklig praxis och myndighetskon-
troll visar sig alltså vid bröllopen.

För brudparet innebar bröllopet en tydlig övergång till nya roller och en ny 
social status i byn. Skillnaden och gränsen mellan ogift och gift var tydlig och 
bröllopets karaktär av övergångsrit visar sig i olika ceremonier under festda-
garna. Dessa beskrivs närmare i nästa kapitel, som innehåller en närmare studie 
av enskilda maträtter, drycker, bröllopsmatsedlar och bordsseder vid bröllopen 
i Västerbotten.

Vigseln hölls ofta i brudens hem, där parstugans stora sal smyckats för fest-
ligheterna.419 Den påföljande bröllopsmiddagen var utan tvivel bröllopets cere-
moniella centrum. Ellen Vleugel skildrar i Svenska turistföreningens årsskrift 
1905 en typisk bröllopsmiddag i Skellefteåområdet i slutet av 1800-talet:

Så äro då alla där. Ett barn, vanligen något av brudparets syskon, läser nu bords-
bönen, ju längre ju bättre. Belöningen härför af de rörda gästerna är fyra eller 

417 Vleugel, Ellen, ”Några drag ur folkets Leif i Skellefteådalen”. I: Svenska turistföreningens 
årsskrift 1905, Stockholm 1905, s. 109
418 Gipe, Jonas, Burträsk – en sockenkrönika fram till omkring 1870, Uppsala 1955, s. 122-125
419 DAUM, Band. 1165, Ragnar Lundmark, Kusmark, Skellefteå landsförsamling
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fem blanka silverkronor. Måltiden inledes alltid med smör, bröd, ost och press-
sylta, utplanterade här och hvar på festbordet. Allt under det värden träget låter 
de flata, rödrosiga snapsflaskorna gå laget rundt. Blåbrännvinet är festdrycken, 
den enda, som förtäres under hela middagen. Och skralt bröllop är det, där icke 
enhvar får taga till sig så mycket han vill. Icke underligt därför om efter fyra till 
fem timmars kraftprof i mat och dryck mången på gammalnordiskt vis somnar 
både ofvan och under bordet. Rätternas rad börjar med lutfisk och mjölksås, eller 
ändå finare med färsk sik och löksås. Potatisen föraktas såsom högtidsmat. Af det 
slaget tyckes bonden ha nog hemma i hvardagslag. Nu följa pepparrotskött och 
kokt skinka. Så buljong eller, ändå bättre, ”sötsoppan”, rikligt fylld af sviskon 
och russin. Se det är kalasmat, som duger, det! Därefter oxstek och bruna bönor. 
Till slut saftkräm med väldiga, halfmånformiga smörbakelser till. Kaffe kring-
bjudes sedan och dansen börjar.

Här skildrar den för västerbottniska förhållanden typiska bröllopsmåltiden. 
Både de enskilda rätterna och måltidsschemat som helhet följer det gängse 
mönstret. När dansen inletts samlades de äldre gifta kvinnorna för sig och gub-
barna tillsammans med de mera inbitna ungkarlarna för sig medan ungdomarna 
stod för dansandet. Medan kvinnorna umgicks mera lugnt i gemytliga samtal 
och med te och dopp framåt natten var gubbarnas samkväm något som lätt 
kunde urarta:

Ju längre det lider fram på natten, desto mer sättes ölsinnet på prof. Gammalt 
groll öfver misslyckade häst- eller klockbyten blossar upp, och lös sitter då ofta 
knifven i slidan. – – – Första dansen var alltid förr kadriljen, i hvilken prästen 
förde bruden och brudgummen brudframman. Skickligaste dansaren var den, 
som kunde ”fläta fötterna finurligast” och göra de högsta skutten i figuréen. De 
vanligaste äro nu vals, polketta, och framförallt schottis, i hvilka de ranka gestal-
ternas smidiga styrka kommer till sin fulla rätt.420

Dansen fortsatte ända till morgonen med avbrott för något nattmål. Brudparet 
brukade då och då få visa upp sig för ”koxarna”, de objudna gäster som sam-
lats utanför bröllopsgården för att se bruden. De brukade hurra för brudparet 
men tvekade inte heller att framföra mindre hedrande synpunkter på brudens 
utseende eller vandel. Bröllopsgästerna brukade få några timmars vila i ”flat-
bäddar” i bröllopsgården eller hos grannarna innan andra dagens festligheter 
började. Även då bjöds frikostigt av mat och dryck med dans och musik som 
underhållning. Senare på eftermiddagen började gästerna bryta upp men den 
närmaste släkten och långväga gäster kunde stanna ännu en dag.

420 Vleugel, Ellen, ”Några drag ur folkets lif i Skellefteådalen”. I: Svenska turistföreningens års-
skrift 1905, Stockholm 1905, s. 106-107



Kapitel 4

234

Ett markant drag som utmärker bondbröllopen från äldre tid till en bra bit 
in på 1900-talet är deras kollektiva karaktär. Det handlade inte så mycket om 
brudparets ”privata lycka”. Även som gifta fortsatte de att höra till ett kollektiv. 
Mannen blir nu på allvar en av männen i byn och övertog ofta en hemmansdel 
eller ett hemman i samband med bröllopet. På motsvarande sätt blev kvinnan 
en del av de giftas kvinnokollektiv. Det nya hushållet tog plats i bykollekti-
vet medan den äldre generationen drog sig undan till födorådskammare eller 
undantagsstugor. Man var en del av ett kollektivt ”kretslopp” där allt hade sin 
givna tid och varje person sin plats. 

Om detta fenomen i bondesamhället skriver Jonas Frykman och Orvar Löf-
gren i Den kultiverade människan:

Parbildningen var ekonomisk snarare än emotionell, och makarna utgjorde inte 
någon tvåsamhetens ö. Granskar man det sociala livet i bondesamhället – det 
dagliga arbetet på gården eller ute på fälten, mötena vid brunnen eller på bygatan, 
samvaron vid gillen och högtider, kyrkbesök och marknadsresor, slås man i stäl-
let av i vilken hög grad de båda könen uppträdde som skilda kollektiv – och detta 
gällde i lika hög grad för gifta som för ogifta, för unga som för gamla människor. 
Det existerade till exempel en mycket stark kvinnogemenskap som dels var grun-
dad i produktionen, i kollektiva kvinnosysslor och i behovet av ömsesidig hjälp 
både i arbete och barnpassning, men även i social gemenskap utanför arbetet.421

Gravöl

Stiger åter döden öfver tröskeln i bondens gård, bör grafölet hedra den bortgång-
nes minne. Och förr firades detta så grundligt, att de lefvande voro färdiga att icke 
blott följa den döde till utan också i grafven.

Så skrev Ellen Vleugel från Skellefteå 1905 i en skildring av folklivet i Skellef-
tebygden.422 Ett gravöl i äldre tid kunde nog ofta bli ”en våt tillställning”, vilket 
också bekräftas av många källor i folklivsarkiven.

När någon avlidit var det en utbredd sedvänja att ”se den döde” som efter 
svepningen kunde vara lagd i en kista i något uthus. Före avfärden till kyrkan 
på söndagsmorgonen brukade man placera kistan med locket avlyft framför 
brotrappan. Hackat granris ströddes fram till gårdsgrinden. De inbjudna trak-
terades innan avfärden till kyrkan. För att ingå i gravölslaget, det i Skellefteå 
allmänt förekommande bjudlaget som reglerades av byastämman krävdes att 

421 Frykman, Jonas och Löfgren, Orvar, Den kultiverade människan, Lund 1979, s. 76
422 Vleugel, Ellen, ”Några drag ur folkets lif i Skellefteådalen”. I: Svenska turistföreningens års-
skrift 1905, Stockholm 1905, s. 110
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man ägde och skattade för jord. En gumma som ej inbjudits till ett gravöl i byn 
konstaterade med besvikelse: ”Om I bara ha´haft uti tvåkannshämtarn na´jord, 
da ha I vorte bjude dell gravöls, men I nådd´in´t opp dit sä att I fick allt vackert 
vara he´m.” Efter likvagnen följde den närmaste släkten och därefter övriga 
gravölsgäster i den s.k ”gravölsraden”. 

Efter jordfästningen som hölls i anslutning till högmässan återvände man till 
sorgehuset där gravölskalaset tog vid. Gravölets status markerades av gravöls-
radens längd. Ju fler hästar i sorgetåget desto hedersammare begravning. Grav-
ölskalaset skulle vara överdådigt, något som för övrigt ofta markerades i de s.k. 
födorådskontrakten som reglerade de gamlas ”pensionsförmåner” med husrum, 
ved, kläder, matvaror och kyrkskjutsar. ”Gästninga va´ ju riktiga storkalas”. 

Gästabudsmaten var ungefär den samma som vid bröllop. Kött, fläsk och 
smörgåsmat var viktiga inslag, liksom de mjuka, hembakta råglimporna – ”söt-
stöptlimpen” som bara förekom vid högtidliga tillfällen: ”Skarpkakun hört ju 
dell det dagliga sä hä var ju ingenting ovanli´t in´t. Men hembakalimpa, eller 
sötstöpt som hon hette!”423 Liksom vid bröllopen fick gästerna med sig en stor 
brödpåse hem. Den innehöll storkringla, anisbröd, tebröd och skorpor, allt väl 
tilltaget med tjocka skivor. Vid förmögnare begravningar förekom begrav-
ningskonfekt. Konfekten överlämnades i särskilda vita påsar med svart tryck. 
Det kunde vara kors och bibelspråk på papperet kring konfekten.

Avsnitten om bröllop och gravöl i detta kapitel har tagits med för att ge en 
tämligen fullständig festkalender, medan dessa festmåltiders moderniserings-
förlopp mera ingående beskrivs och analyseras i nästa kapitel.

Årsfester och kyrkhelger
Årsfester och kyrkhelger är ett stort tema som jag inte kommer att göra någon 
djupare analys av i detta sammanhang. Det blir därför bara en kortfattad, rap-
sodisk översikt. 

Redan från slakten på senhösten började julförberedelserna. Man kokade 
korv och pölsa, flådde och lutade lutfisk, gjorde ost, bakade bröd, bryggde jul-
dricka o.s.v. Höstens arbete planerades så att en rad arbetsuppgifter kunde vara 
slutförda innan jul. På så sätt kunde man unna sig vila och ledighet under jul-
perioden. All ull skulle t.ex. vara uppspunnen före jul. Till julförberedelserna 
hörde också att skrubba de obehandlade trägolven och att stöpa ljus. I många 
hem förekom inte gardiner och mattor under övriga delar av året. Men dagen 
före julafton hängdes gardinerna på plats och på julaftonens morgon lades mat-
torna ut på golvet.424

423 DAUM Band 1155, Alexander Degerstedt, f. 1898, Degerbyn, Skellefteå landsförsamling
424 Lundmark, Ingvar, Skellefteå – en 150-årig historia, Skellefteå 1995, s. 58
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Julgran kunde förekomma i enstaka fall före sekelskiftet men blev inte all-
mänt förekommande förrän en bit in på 1900-talet. När den första julgranen dök 
upp i Ersmark i början av 1890-talet var det en stadstradition som togs upp av 
hustrun i gården som umgicks med herrskapet i staden.425 Enligt någon källa var 
det källarmästare Lundeberg i Skellefteå stad som införde julgranstraditionen 
i området. Före julgranens tid kunde man lägga ut hackat granris på golvet till 
jul.426

Julmaten under senare häften av 1800-talet utgjordes av lutfisk, risgrynsgröt, 
blodkorv, ost och kött i alla former. Det var vanligt att barnen fick en vetebulle 
som var större än en semla och som kallades julbulle eller ”kleningen”. Julklap-
par förekom och dessa kastades in i huset av vänner eller släktingar. Det kunde 
vara någon liten sak som en näsduk eller ett äpple. De som fanns inne i huset 
försökta ta fast inkastaren för att sedan ta in honom/henne för traktering.427

Jultomten i dess nuvarande skepnad är mycket ung i Skelleftetrakten. Enligt 
Ernst Westerlund började den inte förekomma förrän någon gång på 1910-talet. 
Julottefärden till kyrkan på juldagsmorgonen var en viktig tradition. För dem 
som bodde långt från kyrkan blev det en tidig morgon om man skulle hinna 
fram innan klockan sex. Efter julottan blev det kappkörning med hästarna hem 
till byn. Ibland kunde prästens amen uppfattas som ett startskott så att små 
tumult uppstod. Traditionsmaterialet om julen tyder på att speciellt perioden 
1900-1920 innebar en tydlig förändring av julsederna med många nya innova-
tioner från borgerlig miljö.

Midsommarhelgen var en utpräglad kyrkhelg. Det var dock främst de äldres 
kyrkbesökshelg. Ungdomarna stannade hemma i byarna och roade sig på olika 
sätt. Huset pyntades med björkar vid förstugubron och ett knippe björklöv i 
spisen. På kvällen samlades man till dans eller danslekar som fortsatte fram till 
soluppgången. Brännvinet kunde flöda, speciellt i äldre tid. En hel del folktro 
var knuten till midsommar. Genom olika ritualer kunde man skåda in i framti-
den, de flesta kända från andra håll i landet.428

425 Westerlund, Ernst, Byar och folk: ett bidrag till kännedom om byarnas uppkomst, bebyggelse 
och utveckling samt arbetsliv, seder och bruk. Del 1, Ersmark: ett bidrag till kännedomen om 
byns uppkomst, bebyggelse och utveckling samt om arbetsliv, seder och bruk, Skellefteå 1982, 
s. 181
426 Acc. 1720, Kågeträsk, Skellefteå landsförsamling, DAUM, Umeå
427 Skellefteå CKF-avdelning, Svar på frågelista om årets helger och festdagar utsänd av Ernst 
Westerlund 1966, Skellefteå museum
428 Westerlund, Ernst, Kolonisation, uppodling och utveckling. Seder och bruk, skrock, sägner 
och folktro, Skelleftebygdens historia del 1, Skellefteå 1973, s. 177, 200-201
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Fettisdagsfirandet utmärktes i hela Skelleftebygden av god mat och att ingen 
besökande fick gå utan att ha blivit trakterad. Då kunde man bli bjuden på en 
slät vetebulle eller vetebrödskiva. Vetebröd var en sällsynt lyx i bondehemmen, 
speciellt fram till sekelskiftet 1900. ”Fettisdagsskjuts” hörde också till denna 
dag. Då samlades man och åkte skidor i någon backe. Utflykter med häst och 
släde var förbehållet stadsbor och ”fint folk”.429

Valborgsmässofirande med majeldar kan visserligen påvisas som ett äldre 
bruk men hade nästan försvunnit under andra delen av 1800-talet. Ett stycke in 
på 1900-talet återupplivades sedvänjan.

Kyrkoåret var fast förankrat i människors medvetande. Enligt bestämmelserna 
om s.k. ”kyrktur” skulle kyrkan besökas regelbundet, mera frekvent för byarna 
i kyrkans närhet och mindre frekvent för de avlägset liggande byarna i socknen. 
Även om kyrkobesöken var en ålagd plikt innebar de ett uppskattat avbrott från 
vardagens slit och en möjlighet att umgås på olika sätt. De större kyrkhelgerna 
utvecklades till årsfester då man åkte till kyrkan, inrättade sig i sin kyrkstuga 
och deltog i sockengemenskapen och folklivet, vilket skildras av Ellen Vleu-
gel.

Storhelger äro alla bönsöndagar, påsk, pingst och midsommar. Michaeli- och 
nyårsdagen äro särskilda ungdomshelger. Då är det ej värt för gamlingarna att 
tänka på kyrkfärd.430

Bönsöndagarna eller böndagarna var bot-, reformations-, missions- och tack-
sägelsedagen som numera avförts ur kyrkoåret. Ragnar Bergling betonar ”den 
stora rent sociala betydelse, som kyrkstaden måste ha haft med hänsyn till den 
utformning kyrkhelgsfirandet fått i övre Norrland.”431

Vid sockenkyrkan och i kyrkstaden samlades stora delar av socknens befolk-
ning flera gånger om året och kunde, ostörda av arbete, ägna sig helt åt samva-
ron med andra under 3-4 dagar i taget. Ofta förekom marknadshandel, inte bara 
när det var laglig tid, och trängseln var stor i kyrkstaden och i den angränsande 
staden. Här fick man nya vänner och här knöts nya kärleksband som motver-
kade tendensen till ingifte i byarna. I denna socknens smältdegel förekom allt 
från andakter och djupa andliga samtal till vilt festande, slagsmål och tumult.

429 Westerlund, Ernst, Kolonisation, uppodling och utveckling. Seder och bruk, skrock, sägner 
och folktro, Skelleftebygdens historia del 1, Skellefteå 1973, s. 174
430 Vleugel, Ellen, ”Några drag ur folkets lif i Skellefteådalen”. I: Svenska turistföreningens års-
skrift 1905, Stockholm 1905, s. 101
431 Bergling, Ragnar, Kyrkstaden i övre Norrland, Uppsala 1964, s. 117
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Som jag tidigare har påpekat under rubriken marknader kunde böndernas 
uppträdande vid besöken i kyrkstaden irritera stadsborna. Prosten K.A. Fell-
ström har utifrån kyrkostämmans och kyrkorådets gamla protokoll gett många 
exempel på fylleri och bråk i kyrkstaden. Där fanns förresten en arrestlokal med 
celler avsedda för de mest bråkiga kyrkobesökarna.432 Kyrkoårets betydelse 
för årsfesterna är kanske extra tydligt i en vidsträckt socken med kyrkstad. En 
stadsresa var ju något av en fest i sig genom att den bröt vardagsmönstret.

Ostvikskriget – gränserna förstärks
Bakgrund
Under 1860-talet drabbades man i Skellefteå som på många andra håll i Norr-
land av missväxt och ekonomisk depression. 1862 var det första ”svagåret” och 
sedan följde dåliga skördeår ända fram till 1868 med en kulmen på svälten och 
lidandena under vintern 1867-68. De små spannmålsreserver och fattigvårds-
kassor som myndigheterna förfogade över tömdes snabbt när flera dåliga år 
avlöste varandra. 

Under samma period var priserna på skogsprodukter hårt nedpressade. Kom-
munalstämman i Skellefteå konstaterar den 22 januari 1865 att skogsavverk-
ningen, ”socknens för närvarande nära nog enda binäringskälla” inte drevs med 
någon fart. Det innebar att många av de sex- till sjutusen jordlösa inom socknen 
som i vanliga fall fick sin utkomst genom skogshanteringen nu gick arbetslösa 
och utan försörjning.433

Många bönder inom socknen var skuldsatta till köpmännen i Skellefteå stad 
och till slut vägrade dessa att utlämna ytterligare varor på kredit. Många gårdar 
gick på exekutiv auktion under dessa år och motsättningarna mellan bönderna 
och stadsborna ökade. Prosten Nordlander uppgav vid en sockenstämma där 
landshövdingen deltog att lagsökningar hade verkställts för så lite som 50 
öres fordran! Styrmannen Gustaf Holmström från Innervik skriver 1867 i sin 
dagbok: 

Man får även höra ledsamma händelser – mest uppifrån landet; dem får spisa sitt 
furubröd och halmbröd. Även höres det så att en del får svälta ihjäl. Orsaken är 
troligtvis mycket köpmannens omänskliga hårdhet. Landet är mest borgat ut och 
krediten är alldeles slut. Vad beträffar matvaror, finnes hos köpmannen något så 
när efter vanligheten, men pengar finnes icke.434

432 Fellström, K.A., Från kyrkbacken, Skellefteå 1950, s. 256-257
433 Fahlgren, Karl, Skellefteå sockens historia del 1:2, Uppsala 1956, s. 257
434 Gustafsson, Peter, ”Ur styrmannen Gustaf Holmströms dagboksanteckningar”. I: Skelleftebyg-
den 1996, Skellefteå 1996, s. 29
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Folk svalt i byarna. Många bönder hade tvingats slakta sin sista magra ko när 
fodret var slut och nu kämpade man för att överleva. I landshövdingens redogö-
relse för situationen i de olika socknarna vintern 1867-68 framträder misären. 
I Burträsk hade t.ex. många dött av svält och många var ”så utmärglade och 
utswultna samt klädlösa och nakna, att de hwarken kunna arbeta, eller ens förse 
sig med bränsle...” En del hemman var lämnade helt öde och 60-70 hemman 
saknade helt kreatur.435 Inom Skellefteå socken avled året 1868 583 personer, 
därav 116 barn under tre år. De normala dödstalen var på 1860-talet i medeltal 
337 per år. 81 personer dog av den entydiga dödsorsaken hungertyfus.436

Nödföda
Länets nödhjälpskassa lät 1867 trycka den lilla skriften Anwisning till Nöd-
brödsämnen under missvextår för befolkningen inom Westerbottens län. Kom-
munalstämman i Skellefteå beslutade i augusti 1867 att tio kvinnor skulle utses 
som skulle resa omkring och undervisa allmogen om insamling och tillredning 
av sådana ämnen. De nödbrödsämnen som tas upp i skriften är bl.a. svampar, 
islandsmossa eller islandslav, granlav, lingon, rönnbär, näckrosrötter, missne, 
renlav, triblad, rötterna av säv, kvickrot, strandråg, liljekonvalj och svingräs, 
blommor av olika sorters väpplingar samt frön av spergel och strandärta. För-
utom nämnda skrift skulle de medföra J. W. Schmidts svampkarta Skandina-
viens ätliga och giftiga svampar 437 Motståndet mot att äta svamp var stort och 
inte ens svälten kunde ändra på detta. På motsvarande sätt fanns en ovilja mot 
att äta hästkött men den började brytas just under dessa år.

Under året 1867 infördes flera utförliga artiklar om nödföda i Skellefteå Nya 
Tidning. Den 31 juli ges en instruktion om hur man framställer ”nödbröd af 
manlaf”. En vecka senare presenteras ett ”förbättrat sätt att bereda nödbröd af 
furubark”. Båda artiklarna var författade av apotekaren Jacob Widgren i Råneå. 
Tidigare hade också islandsmossa och svampar presenterats som ”nödhjelpsfö-
doämnen” av tidningen.

I samma tidning annonseras under samma period av köpmännen ett stort 
utbud av matvaror. Alla sorters mjöl fanns att tillgå i butikerna, likaså havre-
gryn, risgryn, mannagryn och ärter. Ett stort urval av fisk, ost, grönsaker och 
torkad frukt erbjuds också i annonserna. Och många exklusiva importviner, 
champagne m.m. salufördes.438 Kontrasterna känns makabra. Allmogen erbjuds 
mossa och de högre samhällsskikten delikatesslivsmedel och champagne!

435 Skellefteå Nya Tidning den 13 maj 1868
436 Fellström, K.A., Från kyrkbacken, Skellefteå 1950, s. 217
437 Fahlgren, Karl, Skellefteå sockens historia del 1:2, Uppsala 1956, s. 266-267
438 Skellefteå Nya Tidning den 20 november 1867
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Stadsborna hotas
Under hösten 1867 var läget mycket allvarligt och nu drabbades alltfler av 
hungersnöd. När landsbygdsbefolkningen bl.a. fick veta att handelsmannen 
Markstedt under hösten tagit hem 4 000 tunnor spannmål som han endast sålde 
mot kortfristig kredit var måttet rågat. För ett par tunnor korn kunde nu en nöd-
ställd bonde tvingas gå från sitt hemman.439 

Upprorsandan tändes och anonyma hotelsebrev började sändas till stads-
borna. Först togs inte breven på allvar av mottagarna och man skämtade om 
de stora orden. Men när ryktet nådde stadsborna om att bönder från några byar 
norr om Skellefteå beväpnat sig för att storma staden insåg man allvaret. Enligt 
traditionen kom flertalet från byarna Ostvik och Östanbäck. 

Handelsmännen började evakuera sina familjer från stadsområdet inför det 
väntade angreppet. Handlare Per Bergström skickade en skrinda med hustrun, 
pengar och värdesaker till Bergsbyn. Garvaren Jonas Vilhelm Nordlund sände 
sin familj till Hedensbyn och kollegan Gustaf Andersson evakuerade barn och 
svärmor till kyrkstaden. Den fyra år tidigare bildade skarpskytteföreningen 
sattes i beredskap under sergeanten och stadsfiskalen Carl Gustaf Svedbergs 
befäl och utrustades med gevär och ammunition och vakt placerades norr om 
staden.440

Stormningen avvärjs
Den 13 november 1867 marscherade en uthungrad och desperat ”bondearmé” 
mot staden. De var beväpnade med gevär, högafflar, liar och järnstänger och 
skulle nu med våld före sig med den mat som stadsborgarna i sin girighet 
undanhållit dem. Bönderna samlades i kyrkstaden strax utanför stadsområdet. 
Stadsfiskalen red dit och läste upprorslagen för de församlade men lyckades 
inte lugna de upprörda sinnena.

Komminister Norrman talade också till bönderna och mycket tyder på att 
det var den omtyckte prästen som lyckades avstyra stormningen. Efter det att 
stadsfiskalen och kronofogden ännu en gång besökt folkmassan i kyrkstaden 
återställdes lugnet och folket återvände hem. Men staden hölls under bevakning 
av soldater från Skellefteå kompani i två månader efter händelsen. Och tolv 
mindre kanoner placerades ut vid stadsgränserna i väster och öster. Dessutom 
organiserades en vaktpatrull bland köpmännen i staden som patrullerade en bra 
bit in på 1868.441 Stadsfiskalen utlovade i en annons i tidningen 100 riksdaler till 
den som kunde ange anstiftaren till upproret men inga uppgifter kom fram.442

439 Västerbottens Folkblad: julnummer 1944 ”Hungerrevolten vid Skellefteå 1867”
440 Renhorn, Gustaf, ”Ostvikskriget”. I: Västerbotten 1923, Västerbottens museum, Umeå, s.179
441 Västerbottens Folkblad: julnummer 1944 ”Hungerrevolten vid Skellefteå 1867”
442 Skellefteå Nya Tidning den 20 november 1867
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Klasskamp i Skellefteå
Under trycket av svåra yttre omständigheter förtydligas i händelserna under 
dessa år gränsen mellan landsbygdsbefolkning och stadsbor. Landsbygdsbe-
folkningen upprörs över stadsköpmännens hårdhet och cyniska penningbegär 
medan stadsborgarna tar avstånd från de ”vilda” och upproriska bönderna. Ost-
viksborna fick länge bära öknamnet ”Matåstvika” till minne av händelserna 
1867.443

Staden och landet fortsatte i Skellefteå som en gemensam socken när de nya 
kommunallagarna kom 1862. Det dröjde dock inte länge innan stadsborgarna 
ville förändra förhållandena. Speciellt angelägna var man om att skiljas från 
landet beträffande vägunderhåll och fattigvård. Stadsborna ville slippa ansvaret 
för de fattighjon som man genom fattigregleringen tvingades ta emot. Dessa 
skulle ju ha mat logi och kläder.444

När folk i byarna dog av svält och hungertyfus under svagåret 1867 lär hand-
laren Johan Hällberg ha yttrat: ”Det är bra, att de´ dör undan en del fattufolk.” 
Själv var han förmögen och behövde inte ha några ekonomiska bekymmer 
under nödåren. Men två av hans egna söner smittades av farsoten och dog i 
tyfus i sina bästa år.445 Den cyniska inställning som köpmännen i Skellefteå 
bevisligen gav prov på under dessa år har ofta tonats ner i senare skildringar av 
nödåren. Det förvånar inte att hatet mot en del av köpmännen växte sig starkt 
i byarna. När stadsfiskalen försökte avvärja stormningen av staden och frå-
gade de som var samlade i kyrkstaden vad de menade fick han svaret ”att man 
ämnade plundra de köpmän, som lagsökt och plågat dem i denna svåra tid och 
att de skulle utrota dessa personer förr eller senare”.446

Begreppet klasskamp i marxistisk mening brukar ofta användas för att 
beskriva förhållandet mellan industriarbetaren och kapitalisten. Kapitalisten, 
som förfogar över produktionsmedlen, beskylls av arbetaren för att ensam till-
godogöra sig det mervärde som skapats, t.ex. i en fabrik. Men 1860-talets för-
hållanden i Skellefteå visar på en annan sorts klasskamp, den mellan stadens 
köpmän och landsbygdens självägande bönder. 

Kredithandeln är en viktig faktor för den som vill förstå hur konflikter och mot-
sättningar mellan köpmän och bönder skapades. Övergången till partiell pen-
ninghushållning var problematisk och komplicerad. Skogsindustrins utveckling 
innebar att mycket mera pengar kommit i omlopp. Både köpmän och bönder 

443 Fahlgren, Karl, Skellefteå sockens historia del 1:2, Uppsala 1956, s. 276
444 Fahlgren, Karl, Skellefteå stads historia, Uppsala 1945, s. 118-119
445 Renhorn, Gustav, Gamla stadsbor: ett bidrag till Skellefteå stads personhistoria, del 1, Upp-
sala 1945, s. 83-84
446 Västerbottens Folkblad: julnummer 1944 ”Hungerrevolten vid Skellefteå 1867”
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frestades till större krediter än man kunde överblicka. Det var frestande för 
bonden att ta ut varor i förskott. De kunde ju avräknas mot arbetsprestationer 
eller leveranser senare. Men bondens situation var känslig. Leveranserna från 
skogen kunde genom svängningar i konjunkturerna snabbt bli mycket mindre 
värda. Betalningen för arbetsinsatser kunde också fluktuera kraftigt. Den begyn-
nande penninghushållningen hos bönderna hade ökat beroendet av åkerjordens 
avkastning och av möjligheten att köpa mat. Och de varor som bonden köpte 
kunde stiga mer i pris än vad man väntat. 

Sammantaget innebar detta att situationen för den enskilde bonden snabbt 
kunde förändras i negativ riktning. Helt plötsligt fann man sig vara på obestånd, 
ja kanske hotad med lagsökning och då kände man sig lurad av köpmännen. 
Om köpmannen Per Bergström i Skellefteå, fanns ett talesätt bland bönderna: 
”Och om man handle på kredit hos en Pingel-Pell så skulle man ha mycket att 
kör ve för att hinn hem, innan lagsökninga kom.”447 

I den mån bönderna tog till sig penninghushållningen ökade också deras 
beroende av köpmän och handlande. Man var inte lika självklart en självägande 
bonde längre. Stadsborgarnas ökade makt upplevdes som ett hot mot böndernas 
självständighet i samhället. Och att råda över sig själv, sin egendom och sin 
tid var viktigt för självkänslan. Något av denna inställning framträder i Ellen 
Vleugels karakteristik av ”skellefteådalingens folklynne”:

Den starka självkänslan kommer skellefteådalingen äfven att hålla det för en 
skam vare sig att jäktas själf eller pådrifva andra i arbete. Ingen vill jagas som en 
slaf. ”Har jag det inte så fett, så har jag det inte så hett”, är ett slagord här. Och: 
”Gud ä´ dagarik” – eller ”Lycka var he, att Gud skapade ingen hast, bara en jämn 
rörelse!” kan man få höra, för att svalka blodet på någon hetssporre. Lika litet kan 
han krypa för att förtjäna en slant, men låter den dansa med förnäm nonchalans. 
Knussel och gnideri är honom vedervärdigt. För en vara begär han aldrig mer än 
han anser den vara värd. Prutar du likväl, säger han stolt: ”Vill du inte ge hvad 
jag begär, träng jag int´om att sälja, kan nog behålla det själf!” Eller ock om den 
prutmån summan gäller är obetydlig, kommer det föraktligt: ”Åja de örena kan 
jag väl skänk´dej!” I det ursvenska tilltalsordet du, som dock tyvärr allt mer går 
ur bruk, ligger hans friborna medvetande om allas jämbördighet.448

Utspisning till nödställda
En följd av böndernas hotfulla uppmarsch mot staden blev i alla fall att nöden 
ute i bygderna togs på allvar. Flera av de bättre situerade familjerna började 

447 Renhorn, Gustav, Gamla stadsbor: ett bidrag till Skellefteå stads personhistoria, del 1, Upp-
sala 1945, s. 16
448 Ellen Vleugel, ”Sägen, historia och folklynne vid Skellefteälfvens strand”. I: Svenska Turist-
föreningens årsskrift 1911, Stockholm 1911, s. 270
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anordna utspisningsdagar för hungrande och nödställda och denna verksam-
het sköttes främst av kvinnorna. Oftast kokades soppor, välling och sådant. En 
av de familjer som ordnade utspisning var patron Markstedts (kanske ett sätt 
att förbättra det skamfilade rykte som hans tidigare agerande förorsakat). I en 
uppteckning efter Anna Wikström (f.1843) berättas om hur det kunde gå till i 
Skellefteå en sådan utspisningsdag:

Man började på morgonen med vällingkokning i väldiga grytor och klockan 
nio började utdelningen. Grupp efter grupp av trasiga, fattiga och uthung-
rade fick ta plats vid borden för att få en matranson och sedan ge plats åt nya 
nödställda. När den kokade maten tagit slut inventerades förrådsboden. Där 
fanns en del proviant för firmans fartyg, bl.a. tre säckar gamla skeppsskorpor 
(s.k.”knallror”). Dessa plockades nu fram och serverades. När utspisningen 
avslutades kl.18 hade ungefär 300 personer fått stilla den värsta hungern.449

Samtida förklaringar till krisen
Sett ur vår tids perspektiv är det lätt att peka på orsakerna till 1860-talets livs-
medelskris och ekonomiska svårigheter utifrån de faktorer jag tidigare nämnt. 
Men det är också intressant att se hur samtiden försökte förklara den kris som 
drabbade bygden. I Skellefteå Nya Tidning infördes en dikt med titeln ”Krisen”. 
Där utpekas den tilltagande lyxen och flärden, framförallt hos bönderna, som 
den främsta orsaken till krisen:

Nu Bonden ses så superfin, som sjelfa Herrarna i staden,
och döttrarna i krinolin och fina tyger hela raden.
I möbler, vagnar, dryck och mat man skall gentil sig alltid hålla
och föra riktigt Herrestat, som måste mycken kostnad vålla.
Nu köpas hemman på kredit, och man ej dervid ser på prisen;
till banker sätter man sin lit – -. Och så af detta kommer Krisen. 

Lösningen på problemet uttrycks i slutstroferna:

Arbeta flitigt en och hvar, sky lyx i varor, mat och kläder.
Se till, att uti allt Du har till mönster dina gamla fäder.
Bed sedan våra Riksdagsmän, att Riksens bank får ensam finnas:
och krisen skall dö bort, min vän! så att man den ej mer skall minnas.450

449 Burström, C. L., ”En utspisningsdag hos Markstedts – Ett Skellefteminne från nödåret 1867, 
berättat av fru Anna Wikström i Bureå”. I: Västerbotten 1928, Västerbottens museum, Umeå
450 Skellefteå Nya Tidning, den 6 april 1864
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Modernitetsperspektiv på Ostvikskriget
I Skelleftebygden, liksom i andra delar av Norrland, var befolkningen vana vid 
återkommande missväxt och nödår. Bara under 1800-talet hade området drab-
bats i flera omgångar före 1860-talets katastrofala missväxt, främst under åren 
1821-22 och 1828-32.451

Genom att bygga upp spannmålsreserver och fattigvårdskassor i socknarna 
hade myndigheterna försökt skapa möjligheter att gripa in och lindra nöden vid 
eventuella missväxtår. Men när flera dåliga år avlöste varandra tömdes snart de 
små reserverna och de fattiga människorna fick se sig utelämnade åt sitt öde.

Basal modernitet
Under 1800-talet skapades successivt en ny ekonomi i Skellefteåområdet, med 
utveckling av jordbrukets binäringar genom skogsavverkning, produktion av 
tjära och träkol, hantverk m.m. samt en utökad fjärrhandel till följd av den 
tidigare så hårt reglerade bondeseglationen nu blev allt friare. Sågverksindu-
strin expanderade från mitten av 1800-talet, och trävaruexporten stimulerades 
av borttagna svenska exporttullar samt sänkta engelska importtullar.452 Detta 
bör ses som en del av den basala moderniteten.

Skogsnäringen och den expanderande sågverksindustrin var starkt beroende 
av nationella och internationella konjunktursvängningar vilket innebar att de 
familjer som fick hela eller betydande delar av sin försörjning från dessa lönear-
beten befann sig i en konstant otrygg situation. De drabbades därför hårt under 
1860-talets svåra år då missväxten i Sverige sammanföll med ogynnsamma 
industrikonjunkturer i omvärlden. Den ökande kredithandeln hos köpmännen 
i Skellefteå, som jag har diskuterat tidigare i kapitlet, var också en del av den 
pågående ekonomiska moderniseringsprocessen.

Till den basala moderniteten hör, som Sven-Eric Liedman påpekar, utveck-
lingen av den moderna administrationen och dess rutiner i samhället.453 I Sve-
rige genomfördes en rad reformer på det kommunalpolitiska området från 1840-
talet och framåt. 1843 års kommunalförordningar innebar att sockennämnder 
inrättades, vilka främst hade ansvar för hälsovården men från 1847 också för 
fattigvården. 1847 års förordning fastslog den för socknarna obligatoriska för-
sörjningsskyldigheten av fattiga.454

451 Gipe, Jonas, Burträsk. En sockenkrönika fram till omkring 1870, Uppsala 1955, s. 173-180
452 Gaunitz, Sven, Danell, Torbjörn & Lundström, Ulf, Industrialismens Skellefteå, Umeå 2002, 
s. 54-55, 59
453 Liedman, Sven-Eric, I skuggan av framtiden – Modernitetens idéhistoria (2:a upplagan), 
Stockholm1999, s. 29
454 Carlsson, Sten, ”Liberalt genombrott”. I: Grenholm, Gunvor (red.), Den svenska historien 
band 15, Stockholm, Stockholm 1980, s. 82
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Tillkomsten av en tidning i Skellefteå 1849 är en annan basal modernitets-
faktor av viss betydelse under 1860-talets ekonomiska kris och sociala mot-
sättningar i Skellefteåområdet. Under tidigare nödår, t.ex. på 1830-talet, fanns 
ingen lokaltidning som kunde kommunicera och kommentera händelseutveck-
lingen. Nu fanns för första gången möjligheten att använda tidningen både som 
informationskanal och som offentligt debattorgan. 

Variabel modernitet
Under 1860-talets nödår framträder flera nya och moderna inslag i de lokala 
myndigheternas agerande. Det gjordes informationsinsatser genom spridning 
av skrifter om nödföda och krishushållning samt rådgivande artiklar i tidningen. 
Dessutom sändes ambulerande informatörer ut i byar och samhällen för att 
mera personligt ge råd och stöd till de krisdrabbade. I Skellefteå Nya Tidning 
återspeglades den pågående krisen med tillhörande sociala motsättningar. Trots 
detta frapperas jag ändå av att tidningen under dessa år gav en så knapphändig 
information om den akuta situationen. Som nutida läsare saknar jag analyser av 
problemen och en debatt i tidningen. Uppifrånperspektivet dominerar och de 
mest krisdrabbade kommer aldrig på allvar till tals i tidningarna.

Att bondebefolkningen vågade utmana och ifrågasätta överheten beträffande 
dess agerande i samband med krisen var något nytt. Det kan ses som tecken 
på en ny och mera ifrågasättande syn på samhället och makthavarna. Upprors-
stämningen och den radikala samlade handlingsviljan hos de svältdrabbade 
kom som en chock för såväl stadsborgare som myndigheter. 

Det s.k. Ostvikskriget har av eftervärlden oftast beskrivits som en misslyckad 
hungerdemonstration där de demonstrerande fick se sig förnedrade inför över-
hetens maktspråk. Det står dock klart att stadsborna blev ordentligt uppskrämda 
av händelserna och fortsättningsvis gick varsammare fram i sina affärsmeto-
der. Hungerdemonstrationen och de missförhållanden som orsakade den väckte 
dessutom uppmärksamhet långt utanför socknens och länets gränser och ledde 
bl.a. till en kritisk artikel i Dagens Nyheter i slutet av 1867. 455 En mera modern 
debatt om orsaker, mål och medel i samband med krisen växte fram i krisens 
slutskede och fortsatte under de följande åren. Därigenom påskyndades en rad 
lokala åtgärder som kunde stärka beredskapen vid eventuella nya kriser. Den 
desperata hungerdemonstrationen i Skellefteå kan därmed sägas ha bidragit till 
bestående samhällsförändringar och en förbättrad krisberedskap i området.

455 Fahlgren, Karl, Skellefteå sockens historia del 1:2, Uppsala 1956, s. 277-278
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4.5 Diskussion och sammanfattning

Denna undersökning visar att det skedde ett snabbt förborgerligande i Skel-
lefteå efter stadsbildandet 1845. Stadsbefolkningen tog snabbt till sig samti-
dens borgerliga kultur och var öppna för kulturella impulser från andra svenska 
städer och från utlandet. I staden formade befolkningen en ny gemenskap. Det 
var dock inte, enligt min mening, en ”Gesellschaft” i den betydelse som Ferdi-
nand Tönnies har definierat. 

De kulturella förändringar som jag har kunnat se i Skellefteå efter stadsbil-
dandet 1845 ligger enligt min mening närmare Emile Durkheims begrepp orga-
nisk solidaritet, som beskrivs i inledningen till denna avhandling, än Tönnies 
Gesellschaft. Visserligen utvecklades nya nätverk och sammanslutningar inom 
näringslivet och olika kommersiella verksamhetsområden. Torbjörn Danell, 
som i sin doktorsavhandling har studerat företagarkulturen i Skellefteå, visar 
hur starka lokala företagarnätverk växte fram i området under 1800-talet. Nät-
verksbyggandet började inom sågverksindustrin och fortsatte inom handeln och 
bland hantverkarna.456 Denna utveckling kan tyckas bekräfta Tönnies teorier 
om Gemeinschaft, men måste ändå bara betraktas som en del av sanningen. 

Livet och kontakterna i staden Skellefteå formades nämligen inte enbart uti-
från individuella ekonomiska och maktmässiga intressen. I det framväxande 
associations- och föreningslivet främjades t.ex. en nära social samhörighet 
mellan individer som inte nödvändigtvis var beroende av släktskap och yrkes-
verksamhet. Här utvecklades gemenskapsformer som Durkheim skulle ha 
betecknat som organisk solidaritet. Såväl Danells avhandling som min egen 
forskning visar på sambanden mellan företagandet och gemenskapsrelationer i 
släkten, föreningarna och kulturlivet. 

Samhällsförändringarna i Skellefteå från stadsbildandet på 1840-talet till 
1900-talets början kan analyseras med de begreppen basal modernitet och vari-
abel modernitet som jag har presenterat tidigare i avhandlingen. Den basala 
moderniteten i Skellefteå accelererade från mitten av 1800-talet då nya förut-
sättningar för företagandet och de ekonomiska strukturerna hade skapats. Själva 
stadsbildandet 1845 bör ses som en viktig pådrivande faktor för den basala 
moderniteten. Ekonomihistorikern Torbjörn Danell framhåller betydelsen av de 
”viktiga generella institutionella förändringar som genomfördes i Sverige vid 
samma tidpunkt som Skellefteå stad fick sina stadsrättigheter”. Danell syftar då 
på avskaffandet av skråväsendet 1846 och övergången till fullständig närings-
frihet 1864.457

456 Danell, Torbjörn, Entreprenörskap i industrialismens gränsområde, Umeå 2000, s. 75-94
457 Danell, Torbjörn, Entreprenörskap i industrialismens gränsområde, Umeå 2000, s. 41
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Skellefteåområdet i det begynnande 1800-talet kan beskrivas som ett för-
industriellt samhälle. Någon egentlig tillverkningsindustri hade inte hunnit 
utvecklas vid denna tid. Fortfarande var det leveranser av råvaror som domi-
nerade handelsekonomin, men Napoleonkrigen hade skapat efterfrågan på t.ex. 
timmer, tjära och krut, det sistnämnda av viss betydelse för salpetertillverk-
ningen. 

Området stod dock inte stilla i utvecklingen, trots svag industrialisering, usla 
statsfinanser samt krig och ockupation i länet under åren 1808-1809. Jordbru-
kets nyodling och expansion i området som jag har beskrivit i kapitlet var impo-
nerande. Denna utveckling torde, som det påpekas i studien Industrialismens 
Skellefteå, ha krävt stora insatser av arbete och kapital.458 De första decennierna 
av 1800-talet var också en befolkningsmässigt dynamisk period med en flera 
gånger så stor befolkningsökning lokalt än nationellt.

Den egentliga industrialiseringen med de basala modernitetsprocesser som 
den satte igång inleddes med sågverksindustrin från mitten av 1800-talet. Eta-
bleringen av ångsågar i Skellefteåområdet från omkring år 1860 ledde till en 
större koncentration av produktionen till ett begränsat antal lämpliga platser. 
Det innebar i sin tur att en rad nya industrisamhällen växte fram och att indu-
striarbetarepoken var inledd.

Skellefteå stad kom till ungefär samtidigt som det första industriella genom-
brottet i området och länet. Skellefteå utvecklades med den agrara köpstadens 
typiska kännetecken och funktioner. Det högborgerliga skiktet hos stadsbefolk-
ningen var inledningsvis tunt och den första generationen stadsborgare hade till 
större delen sina rötter i Skellefteåbyarnas kulturella mylla. Före stadsbildandet 
odlades den borgerliga kulturen i små kretsar kring prästgården och de högre 
officerarna och tjänstmännen. Efter stadsbildandet 1845 skedde ett snabbt för-
borgerligande – också hos de stadsbor som hade vuxit upp i byar på den väster-
bottniska landsbygden.

Hantverk och handel stimulerades uppenbarligen av stadsbildandet. Hant-
verket expanderade betydligt snabbare i Skellefteå stad och dess landsförsam-
ling mellan 1850 och 1880 än i andra delar av norra Västerbotten.459 I den nya 
staden kunde en mera differentierad och specialiserad handels- och köpman-
naverksamhet växa fram än i den omgivande landsbygden. För handeln var det 
dessutom betydelsefullt att staden fick egen stapelrätt i början av 1880-talet.

Tillkomsten av en tidning från 1849 måste också ses som en del av den 
basala moderniteten. Det innebar att ett ständigt flöde av nyheter och impulser 

458 Gaunitz, Sven, Danell, Torbjörn & Lundström, Ulf, Industrialismens Skellefteå, Umeå 2002, 
s. 16
459 Danell, Torbjörn, Entreprenörskap i industrialismens gränsområde, Umeå 2000, s. 70
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från Sverige och utlandet kunde nå befolkningen. Såväl det redaktionella mate-
rialet som notiser och annonser fungerade som kanaler för nya innovationer, 
produkter och tankesätt och tidningen utgjorde i den meningen en integrerad 
del av den ekonomiska moderniseringen och omstruktureringen. Lokalpressens 
betydelse som modernitetsfaktor bör inte underskattas. Vid 1800-talets mitt var 
läskunnigheten hög i Västerbotten och omfattade dessutom alla samhällsklas-
ser. Dessutom vet vi att även om tidningarnas upplagor länge var blygsamma 
kunde varje tidning läsas av många personer i flera hushåll och därmed att en 
tidnings läsekrets i realiteten var mångdubbelt så stor som antalet abonnenter 
och köpare. 

Stadsbildandet förde alltså med sig en administrativ och ekonomisk moder-
nisering som jag har beskrivit tidigare i kapitlet. Många av förändringarna dik-
terades uppifrån i form av de nya kommunallagar och stadsstadgar som trädde 
i kraft under decennierna efter 1850 medan andra skedde utifrån egna initiativ. 
Genom att bli en stad blev Skellefteå per automatik föremål för en tydlig basal 
modernisering under 1800-talets andra hälft.

Den variabla moderniteten är, som Sven-Eric Liedman skriver, ”olikformig, 
och dess resultat är öppna för olika tolkningar”. Den är präglad av traditioner 
och artar sig olika i olika miljöer. Den variabla moderniteten omfattar världs-
bilder och samhällsteorier, konstnärligt skapande och alla politiska frågor som 
inte är begränsade till ekonomi och administration.460 Det innebär sammantaget 
att starka motsättningar kan skapas mellan enskilda och grupper som företräder 
olika tolkningar av förändringarna i samhället.

I Skellefteåområdet framträder den variabla moderniteten i den genomgri-
pande samhällsomvandlingen från 1800-talets mitt, framförallt i Skellefteå stad. 
Jag har i den här delstudien visat hur ett starkt förborgerligande snabbt utveck-
lades i Skellefteå efter stadsbildandet. Fester och måltider fick vara uttryck för 
det nya borgerskapets identitet. Subskriberade baler, klassavgränsade lustresor 
och slädpartier, teaterföreställningar, konserter och många andra sociala akti-
viteter markerade social distinktion och skapade gränser mellan stad och land 
och mellan olika grupper i staden. Dessa sociala gränser var inte fasta utan kän-
netecknas av en kontinuerlig gränsdynamik över tid i takt med den pågående 
moderniseringen och samhällsomvandlingen.

En viktig del av förborgerligandet var tillkomsten av offentliga mötesplatser, 
det som samhällsteoretikern J�rgen Habermas har gett benämningen offent-
liga rum. I Skellefteå började det med att några privatägda salonger uppläts 

460 Liedman, Sven-Eric, I skuggan av framtiden – Modernitetens idéhistoria (2:a upplagan), 
Stockholm1999, s. 40, 517-518
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för stadssocietetens samlingar under 1840- och 1850-talet. Därefter uppfördes 
det stora och pampiga stadshuset som fick ett starkt symbolvärde för den unga 
staden. Stadshuset och andra offentliga rum skapade förutsättningar för en tyd-
ligare uppdelning mellan privat och offentligt i det sociala livet, den polarise-
ring av social- och intimsfär som Habermas har beskrivit i boken Borgerlig 
offentlighet. Den borgerliga offentligheten uppstår som en mellansfär mellan 
det (statligt) offentliga och det privata. Denna tendens hör samman med fram-
växten av det moderna samhället under 1800-talet och har också påvisats i 
Roger Qvarsells studie av Härnösand vid samma tid.

Den offentliga debatten hör intimt samman med det offentliga rummet under 
1800-talets samhällsomvandling. Jag vill här ansluta mig till litteraturvetaren 
Dag Nordmark som hävdar att tidningarna under 1800-talet bidrog till att skapa 
något nytt, nämligen ett ”horisontellt tilltal” där medborgarna blev delaktiga 
i debatten om samhällsbygget. Tidigare dominerade ett ”vertikalt tilltal” som 
innebar att undersåtarna informerades om makthavarnas beslut.461 Skellefteå 
fick sin första tidning 1849 och tidningen ansåg sig kunna stimulera ”ett framåt 
gående samhälles affärsliv” och en modernisering av samhället.

Under 1800-talet förändrades rollen för de traditionella marknaderna som 
brukade hållas på kyrkplatserna. Tidigare var marknaderna det enda undantaget 
från att handeln skulle ske i städerna. När lagen om full näringsfrihet inför-
des 1864 blev det emellertid fritt för envar att bedriva handel och hantverk. 
Affärslivets blomstring i Skellefteå stad och i andra tätorter i norra Västerbot-
ten under seklets senare hälft minskade det praktiska behovet av marknader. 
Marknaderna försvann dock fördenskull inte helt i Skellefteåområdet. Mark-
nadslivet handlade nämligen om så mycket mer än att göra inköp. Markna-
derna fungerade som viktiga träffpunkter och nöjesarrangemang och utgjorde 
en seg struktur i den lokala sociala kulturen. Därför kunde de delvis behålla sin 
ställning trots den basala moderniseringen av handelns former. Marknaderna 
förändrades successivt, men förändringarna präglades av den lokala kulturens 
behov. Inom ramen för den variabla moderniteten fanns det utrymme för mark-
nadslivets sociala och nöjesmässiga funktioner. 

Balerna och dansevenemangen var viktiga arenor för den framväxande stads-
kulturen i Skellefteå. Nya impulser i form av nya moderna danser från huvud-
staden och kontinenten införlivades entusiastiskt av borgerskapets familjer. På 
barnbalerna förvärvade deras barn den kulturella kompetens som de behövde 

461 Nordmark, Dag, ”Tidningshistoria”. I: Västerbotten 1992:1, Västerbottens museum, Umeå, 
s. 2
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för att med subtila medel kunna markera social distinktion i förhållande till de 
lägre samhällsklasserna.

De vanligt förekommande sommarutflykterna med båt på Skellefteälven 
under 1800-talets andra hälft är en bra samhällsspegel av de sociala gruppe-
ringar och livsstilar som utvecklades i Skellefteå efter stadsbildandet 1845. De 
högborgerligas lustresor var noga avgränsade i förhållande till andra samhälls-
klasser och det var viktigt att inte inbjuda personer som inte hörde dit. Del-
tagandet i medelklassens utflykter på älven var knutet till organisationer och 
föreningar och det var medlemskapet i dessa som drog gränser för vem som fick 
vara med. I arbetarklassens båtutfärder kunde vem som helst delta.

Matkulturen förändrades och moderniserades på olika sätt. De lokala matråva-
rorna kompletterades allt oftare med livsmedel från andra delar av landet eller 
från utlandet. Grönsaker fick en större plats i kosthållet och nya tillagnings-
metoder togs i bruk. Järnspisen var en betydelsefull innovation som fick sitt 
stora genombrott i Skellefteåområdet på 1880-talet. Det ledde bl.a. till att stek-
ning blev en allt vanligare matlagningsmetod och att det blev populärt att baka 
småkakor i hemmen. Vid de gästabud som hölls vid bröllop och begravning 
kunde maten användas som ett medel att markera klass och välmåga. En för-
ändringspåverkan över tid från borgerlig miljö till böndernas fester kan påvisas. 
Som jag närmare beskriver i nästa kapitel förmedlades nya rätter och matinno-
vationer från borgerlig miljö till böndernas kalas genom kalaskokerskorna.

Nyläsarväckelsens framväxt under 1800-talet utmärks av moderna tanke-
gångar om individen i samhället men samtidigt av en civilisationskritik med 
konservativa drag och åskådliggör därmed den variabla modernitetens olikfor-
mighet och mångtydighet. 

Den samhällskris som nödåren på 1860-talet skapade förtydligade och för-
stärkte gränserna mellan Skellefteå stad och landsbygd. Det s.k. ”Ostvikskriget” 
kan ses som en kulmen i denna sociala polarisering. Folkrörelsernas utveckling 
från 1880-talet luckrade sedan upp gamla gränser och markerade nya.

Vid en jämförelse mellan böndernas och stadsbornas fester finner jag att 
medan böndernas fester länge betonade det kollektiva inriktades de borgerliga 
festerna mera på det individuella. Vidare att den borgerliga festkulturen kom-
municerar mer av den linjära tidsuppfattningen där jubileer och födelsedagar 
fick stor plats. I byarna är den cykliska tidsuppfattningen starkare och där är de 
återkommande årsfesterna samt naturligtvis bröllopen viktigare.
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5. Festmåltidernas modernisering i Västerbotten

5.1 Inledning

Undersökningens syfte
Syftet med denna undersökning är att genom studier av festmåltidernas struktur 
ur ett historiskt och kulturellt perspektiv beskriva hur dessa har förändrats och 
moderniserats från mitten av 1800-talet och fram till omkring 1940. 

Genom studier av festmåltiderna genereras kunskaper om livsmedelstillgång, 
sociala betingelser och ideologiskt sammanhang. Jag försöker fånga det väsent-
liga i olika gruppers kulturella register, samt hur och varför dessa förändras 
över tid och jag visar hur kulturella innovationsförlopp tar sig uttryck på mat-
kulturens område. Undersökningen behandlar mat- och festkulturen hos såväl 
landsbygdebefolkningen som städernas borgerliga grupper ur ett kulturgräns- 
och moderniseringsperspektiv. Därmed anknyts till det övergripande syftet med 
avhandlingen, nämligen att analysera hur modernisering påverkar och påverkas 
av lokala kulturer och identiteter. 

Jag har valt att i första hand undersöka bröllopens fest- och måltidstraditio-
ner. Måltidstraditionerna i anslutning till begravningar behandlas i ett särskilt 
avsnitt. Undersökningen behandlar såväl måltidsordningen och däri ingående 
enskilda rätter som den sociala situation som måltiden utgör. Vidare studeras 
funktionärer med anknytning till festmåltiden. 

”Svensk bondekultur” har ibland setts som en relativt enhetlig företeelse, 
ett synsätt som den etnologiska forskningen bidragit till att luckra upp. Denna 
studie visar upp en annan typ av bondesamhälle än det som möter oss i Syd- 
och Mellansverige och kan förhoppningsvis komplettera helhetsbilden av det 
svenska bondesamhället. Under tidsperioden som studien omfattar skedde en 
genomgripande förändring av samhällsstrukturen i Sverige. Det äldre självhus-
hållande bondesamhället ersattes av penninghushållning, och industrisamhäl-
lets definitiva genombrott innebar förändringar av såväl bondekultur som bor-
gerlig kultur.

Min undersökning blir alltså en studie av regional kultur ur förändringsper-
spektiv. Kontraster och likheter mellan festmåltiderna i borgerlig miljö och 
festmåltiderna i bondemiljö behandlas också i studien. I detta sammanhang 
undersöks eventuell borgerlig kulturpåverkan av bondekulturen. 

Avgränsningar
Studien begränsas till Västerbottens län och beaktar både sociala och geogra-
fiska skillnader. Tidsmässigt behandlas perioden 1850-1940. Jag har av utrym-
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messkäl valt att inte behandla de specifikt samiska traditionerna omkring bröl-
lopsmåltid och bröllopsfirande. Förhoppningsvis kan jag återkomma till detta i 
senare forskning. 

Teori och metod 
Forskningen kring kost och måltidseder i Västerbotten har hittills varit ytterst 
blygsam. Enstaka forskare, t.ex. Phebe Fjellström har gjort värdefulla insatser 
men bristen på mera omfattande studier är påtaglig. Därför har det varit nöd-
vändigt att bearbeta ett stort empiriskt material för att kunna överblicka ämnet. 
Många timmar har använts till att lyssna på bandade intervjuer från olika delar 
av Västerbotten. Motsvarande arbete har ägnats åt det skriftliga arkivmaterialet 
och på kulturhistorisk litteratur om länet. Jag har försökt välja ett ”represen-
tativt urval” av belägg ur källmaterialet, d.v.s. sådant som visar på generella 
mönster som också framgår av andra källor. På så sätt har enstaka källors bety-
delse för avhandlingskapitlets utformning begränsats. 

Som introduktion har jag valt att ge en historisk bakgrund till livet i Väs-
terbottens byar och städer före och under den period som kapitlet behandlar. 
På motsvarande sätt försöker jag ge en bakgrund till den borgerliga kulturen 
i länet. När det gäller bröllopen beskriver jag hur ett bröllop förbereddes och 
firades. Huvudfokuseringen görs dock på bröllopsmåltiden, som betraktas ur 
olika perspektiv. I ett kortare avsnitt behandlas begravningstraditionerna och 
begravningsmåltiden.

Ulrich Tolksdorfs modell för strukturalistisk kostforskning har varit ett bra 
verktyg för att förstå en festmåltid ur etnologiskt perspektiv. Grundsynen på 
måltiden i vilken maten betraktas som en aspekt och måltidssituationen som 
en annan leder vidare till alltfler av de bakomliggande faktorer som formar en 
måltid. Såväl de materiella som de sociala faktorerna går att följa till ett djupare 
plan av värderingar och kollektivt medvetande. Gösta Bergs artikel ”Vardags-
kost och gästabud under fem århundraden” har hjälpt mig att förstå den inter-
nationella bakgrunden till kosthållet hos svensk överklass och därmed också 
hur europeiska och då inte minst franska kost- och måltidsmönster påverkat 
festmåltiderna i Västerbotten. 

Jag har också i någon mån anknutit till Norbert Elias civilisationsteori i för-
ståelsen av de långfristiga omvandlingsprocesser som måltidsvanorna genom-
gått. Elias´ civilisationsteori är intressant ur modernitetsperspektiv, eftersom 
den har utvecklats i en uttalad motsats till en tendens hos 1900-talets sociologer 
att bortse från de långsiktiga sociala förändringarna. Han kritiserar framträ-
dande samtida sociologer för att inte ”göra sig mödan att skilja mellan de fak-
tabaserade och de ideologiska elementen i begreppet utveckling” och han irri-
teras över deras vana ”att utan vidare anta att begrepp som ’social utveckling’ 
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och ’social process’ ofrånkomligen innefattar den gamla framstegstanken.”462 I 
sin egen forskning framhåller Elias sambanden mellan samhällets strukturella 
förändringar och omdaningarna i människors beteenden och psykiska konsti-
tution och tillämpar bl.a. sina teorier på empiri gällande måltidssedernas och 
bordsskickets utveckling över tid.

Norbert Elias teorier har kritiserats av andra forskare, framförallt av den tyske 
antropologen och filosofen Hans Peter Duerr som i flera böcker har utvecklat 
sin kritik. Duerr driver tesen att civilisationsteorin bara bygger på drömmen om 
en pacificerad och driftskontrollerad människotyp. Framförallt vänder han sig 
mot bilden av att utbredningen av de västerländska beteendestandarderna runt 
om i världen benämns civilisering. Just de aspekter från Norbert Elias teorier 
som är av intresse för mitt avhandlingsarbete, nämligen spridningen av ideal 
för seder och beteenden och internaliseringen av dessa hos individer och grup-
per i en modernitetsprocess, ifrågasätts dock inte av Duerr vilket han också 
tydligt deklarerar.463

Pierre Bourdieus metoder för att analysera klassbundna livsstilar ur ett makt-
perspektiv berörs i studien, främst beträffande kontrasterna mellan bröllopen i 
borgerlig miljö och böndernas bröllop. Det handlar om hur sociala och klassbe-
tingade gränser skapas och upprätthålls.

Jag har dessutom tagit upp tankegångar från ett par svenska matetnologiska 
avhandlingar i denna undersökning, nämligen Kurt Genrups Mat och måltids-
seder på Gotland och Till bords av Ingrid Nordström. Dels har de visat på olika 
användbara metoder för regional matetnologisk forskning och dels har det varit 
värdefullt att kunna jämföra det västerbottniska materialet med forskning från 
andra delar av landet. De regionala särdragen har framträtt vid jämförelsen men 
också gemensamma kulturmönster. 

Matkulturens och festmåltidernas förändring och modernisering kan förstås 
som en följd av strukturella ekonomiska och tekniska omvandlingar i samhäl-
let. Men det är inte hela sanningen. Förändringarna betingas också av männis-
kors aktiva medskapande i moderniseringen på det kulturella planet. Sven-Eric 
Liedmans begrepp basal och variabel modernitet, som är ett övergripande per-
spektiv i avhandlingen, är därmed relevanta också i detta kapitel.

Material
En stor del av materialet i avhandlingskapitlet kommer från Dialekt-, ortnamns- 
och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM). Det utgörs dels av skriftliga uppteck-
ningar och dels av bandinspelningar.

462 Elias, Norbert, Sedernas historia del 1, Stockholm 1989, s. 35-37
463 Duerr, Hans Peter, Obscenitet och våld. Myten om civilisationsprocessen, Stockholm 1998, s. 
7-23 m. fl.
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Det skriftliga materialet innehåller många uppsatser från Vindelns folkhög-
skola, utförda under åren 1930-1955. De informanter som eleverna har använt 
för uppsatserna är födda mellan 1850 och 1900. I det inspelade materialet är 
de flesta informanterna födda under perioden 1875-1910. Medan det skriftliga 
materialet ofta skildrar bröllopen i bygden mera allmänt berättas i det inspelade 
materialet ofta om vissa speciella bröllop som anges i tid och plats. 

Genom landshövdingeberättelserna har jag kunnat få en allmän beskrivning 
av kosthållet under olika perioder. En del dagboksmaterial har använts, bl.a. 
prästen J.A. Linders dagbok och bonden Abraham Hæggströms dagbok. Från 
Skellefteå museums studiecirkelarkiv har några belägg använts. Tidskriften 
Västerbotten har då och då genom åren haft artiklar som belyser bröllops- och 
mattraditioner i länet. Det är också i dessa sammanhang som den äldre mat-
kulturforskningen i länet främst har publicerats. Boken Mat i Västerbotten har 
gett en allmänorientering om kosthållet och hur man har förvarat, konserverat, 
tillagat och ätit maten. 

I de lokalhistoriska dokumentationer som presenterats i olika ”byaböcker” 
och sockenhistoriker har också en del material varit av intresse. Möjligheten att 
intervjua Alice Granberg som under många år har arbetat som kalaskokerska 
har gett värdefull kunskap om bröllopen i allmänhet och bröllopsmåltiden i 
synnerhet. Mitt allmänna intresse för Västerbottens historia och kulturhistoria 
innebär dessutom att en del andra källor som jag har haft kännedom om har 
kunnat användas.

5.2 Bondekultur och borgerlig kultur i Västerbotten

Västerbottensbonden i ”skiftestider”
Om man jämför Västerbottensböndernas tillvaro på 1800-talet med syd- och 
mellansvenska förhållanden finner man några tydliga särdrag. Medan byarna 
i de södra delarna av landet vid denna tid ofta hade en lång historia pågick 
kolonisationen för fullt i Västerbotten. I Västerbottens inland pågick nybygges-
verksamheten ända fram till 1940-talet. Omkring 1950 uppnåddes den största 
brukningsarealen för det västerbottniska åkerbruket. Nära 130 000 hektar åker 
brukades då.464 Laga skiftet som i Västerbotten genomfördes 1850-1900 fick 
inte så genomgripande effekter som i södra Sverige där ibland nära hälften 
av bönderna tvingades flytta p.g.a. reformen. I Västerbotten var motsvarande 
andel ungefär 18 %.465 

464 Sandström, Allan, Glimtar från Västerbotten, Stockholm 1978, s. 15
465 Isaksson, Olov, Bystämma och bystadga, Uppsala 1967, s. 218
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Västerbottensbonden hade en rörlig livsföring året om. Fodertillgången som 
krävdes för boskapsskötseln kunde inte klaras av endast med hö från hemma-
ängar och åkrar utan kompletterades med hö från utägor och mera avlägsna 
slåtterängar. Det gällde både sommarbetet och tillvaratagandet och transpor-
terna av vinterfoder från olika lador till gården. Dessutom ingick oftast binä-
ringar som jakt, fiske, hantverk och skogsarbete i försörjningen. Det har också 
gett en, gentemot det samtida samhället i stort, flexiblare kvinnoroll där kvin-
nor ofta deltagit i eller ansvarat för traditionellt manligt arbete. Detta gränsö-
verskridande i fråga om arbetet har dock inte inneburit något avsteg från den 
traditionella maktstrukturen mellan könen.

Olov Isaksson visar i boken Bystämma och bystadga att bönderna i Väster-
botten tidigt har utvecklat en ovanligt fast byorganisation. Andra delar av Norr-
land, t.ex. Hälsingland, Gästrikland och Jämtland har haft en betydligt lösare 
organisation. Byastämman har reglerat de inbördes skyldigheterna mellan 
byborna som grindar, hägnader, boskapens utsläppande, brandskydd m.m. 
Genom bystämman reglerades utnyttjandet av den samfällda egendomen som 
skog, slåtterängar, kvarnar o.s.v. 

Jorden i Västerbotten ägdes till mer än 90 % av bönder vid mitten av 1800-
talet och inslaget av adel och godsägare har alltid varit litet. Det har skapat 
en mindre klasspräglad bondekultur än på många andra håll. Befolkningsök-
ningen på landsbygden under 1800-talet ledde runt om i Sverige till att man fick 
ett svällande landsbygdsproletariat. Det var bondebarn som inte kunnat få del 
av gården genom arv och som därmed blev egendomslösa. Ur denna kategori 
växte en särskild tjänstefolksklass. Särskilt tydlig var denna utveckling i Skåne 
och Mälardalen. Därmed förstärktes klasskillnaderna på landsbygden. 

Som jag har påpekat i föregående kapitel har 1800-talets snabba befolk-
ningstillväxt i Västerbotten till stor del kunnat kompenseras av nyodling och 
expansion inom jordbruket. Därmed har den proletarisering och utslagning på 
landsbygden som drabbade andra delar av landet vid samma tid delvis kunnat 
motverkas. Det har också i stor utsträckning varit böndernas barn som arbetat 
som pigor och drängar. Ofta har de efter ett antal år som tjänstefolk antingen 
tagit över en andel av föräldrarnas jordbruk eller blivit nybyggare. Nybyggar-
verksamheten understöddes av staten genom ett antal års skattefrihet, under-
stödsspannmål vid särskilda behov etc.

Livet och den traditionella gemenskapen i byarna
Livet i byn var inordnat i två tidscykler som formade helg och vardag, fest 
och arbete. Arbetsåret påverkades av växlingar mellan ljus och mörker, kyla 
och värme och av de olika växtlighetsperioderna. Bondens tid var förankrad 
i naturens rytm. Hållpunkterna för tideräkningen tog man ur naturen genom 
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tydor och märken. Tidpunkten för när olika arbeten skulle utföras avgjordes 
av tecken i naturen. Inför vårbruket brukade man ”provbaka” ett stycke jord i 
handen. Om ”bredden blev dålig” och jorden föll i bitar – ”jorden redde sig” 
– kunde vårbruket påbörjas. Då ”björken lyste i by” var det hög tid att så. På 
samma sätt tittade man på timotejen inför höskörden: ”När timotejen skjuter 
ska man gå och slå men när den fjällar ska man springa och slå.”

En del arbete utfördes gemensamt i byn. Vissa lagarbeten beslutades om i 
byalaget, t.ex. utgrävning av diken och vattenfåror samt underhåll av gemen-
sam egendom, t.ex. kvarn eller broar. I Östanbäcks by i Byske socken sam-
lades man till fest när byasågen sattes igång första gången på året. Vid detta 
”gångsöl” dracks brännvin på byakassans bekostnad.466 Man kunde också spon-
tant hjälpas åt med andra arbeten. Slåtterarbete, skördearbete och tjärbränning 
utföras ofta med gemensamma krafter i byn. Efter skörden kunde ungdomarna 
samlas till skördefest där man dansade i två, tre nätter i följd. Deltagarna skulle 
då ha med sig den malt som krävdes för brygden av den dricka som förtärdes 
under gillet.467 

Kyrkoåret var en annan cykel som styrde allmogens liv. De stora kyrkhelgerna 
blev folkfester vid sockenkyrkan. Kyrkklockorna ringde till helg och vila men 
markerade även dagliga tider. I Burträsk klämtades t.ex. varje dag kl.10.00 f.m. 
och 4.00 e.m. på 1830-talet.468 I övre Norrland innebar de vidsträckta kyrk-
socknarna att man fick en speciell kyrkostruktur. Alla sockenbor var ålagda att 
regelbundet besöka kyrkan. De som bodde längst bort från kyrkan behövde inte 
komma lika ofta som de som bodde nära. Detta kallades kyrkotur. Vid kyrkorna 
växte kyrkstäder upp där man kunde övernatta vid kyrkhelgerna. 

Viktiga kyrkhelger var nyårshelgen, trettondagshelgen, Marie bebådelsedag 
och de fyra böndagarna bot, reformation, mission och tacksägelse. Vid kyrkhel-
gerna träffades människor från olika delar av de vidsträckta Västerbottenssock-
narna. Här träffade man släktingar och gamla vänner och här knöt ungdomarna 
nya kontakter. De s.k. ”nattloppen” som innebar att de unga delade bädd vid 
ungdomshelgerna i kyrkstaden sågs inte med blida ögon av kyrkan. Men det var 
en gammal tradition som dessutom nästan alltid genomfördes under oskyldiga 
former. Och de var betydelsefulla för kommande parbildningar och äktenskap.

Husförhör hölls varje år runt om i socknen enligt ett fastställt schema. Präs-
ten hade då upprop av de inom husförhörsroten boende och förhör ur bibel 

466 Larsson, Seth, ”Ur Östanbäcks byaskrin”. I: Västerbotten 1927, Västerbottens museum, Umeå, 
s. 90-93
467 Grundström, Helmer, ”Den äldste i Degerfors och några av hans minnen ur bygdens historia”. 
I: Västerbotten 1926, Västerbottens museum, Umeå, s. 112
468 Gipe Jonas, Burträsk – En sockenkrönika fram till omkring 1870, Uppsala 1955, s. 78
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och katekes. Barn och vuxna fick också visa prov på sina kunskaper i innantil-
läsning. Värdfamiljen brukade bjuda på smörgåsar efter förhöret innan prästen 
avslutade med en bibelförklaring. Det var inte ovanligt att männen bjöds på 
brännvin, ibland med störande fylleri som följd.

Vardagsgemenskapen i byn präglades av att man kände varandra väl. Famil-
jerna var barnrika och befolkningspyramiden var bred i basen och jämnt avsmal-
nade i toppen. Hemmen var öppna och folk kunde hälsa på varandra bara för att 
samtala en stund. Man knackade inte på dörren när man gick till en granne – det 
hade betraktats som högfärdigt. Det vanliga var att man bara steg in, hälsade 
och satte sig på en stol eller soffa. Husmor kunde bjuda på en slät kopp kaffe. 
Den eller de i hushållet som inte berördes av besöket fortsatte med sina sysslor 
utan att det betraktades som oartigt. 

Man lånade salt, kaffe, snus eller annat som tillfälligt tagit slut av varandra 
inom byn. En kvinna kunde ”ta göra”, t.ex. en sticksöm och hälsa på hos någon 
av de andra kvinnorna i byn en stund. Det var inte ovanligt att man delade tid-
ning med en granne. Den ene kunde läsa den vid middagen och den andre på 
kvällen.469

En borgerlig kultur tar form
Umeå stad grundades 1622, men det dröjde innan man fick en fast bosatt stads-
befolkning. Umeås första hundra år präglades av oro och motgångar. Militära 
utskrivningar, ryska härjningar och missväxt raserade gång på gång det som 
höll på att byggas upp. När mera fredliga förhållanden återställdes i början av 
1720-talet var inte befolkningen större än på 1640-talet d.v.s. drygt 200 man-
talsskrivna. Men en borgerlig kultur hade ändå börjat ta form. En barnaskola 
startades i mitten av 1600-talet som fick betydelse för borgarbarnens bokliga 
bildning. Bouppteckningar från Umeå stad i slutet av 1600-talet innehåller lyx-
artiklar som är sällsynta i bondehemmen vid samma tid. Det är t.ex. klädes-
plagg i siden och sammet, silkesstrumpor och plyschkragar.470 

Umeåborgarnas kontakter med Stockholm genom utskeppningen av varor 
till Skeppsbron förde med sig nya impulser till den lilla staden. Där hämtades 
förebilder för hur man som borgare skulle vara klädd, uppträda, roa sig o.s.v. 
På slutet av 1700-talet börjar det franska kulturmönstret att via Stockholm bli 
synligt i Umeå. Idéhistorikern Björn Olsson ger i boken Den bildade borgaren 

469 Olofsson, John, Byarnas förvandling 1930-1980. Skelleftebygdens historia, del 4, Skellefteå 
1984, s. 56-60
470 Steckzén, Birger, Umeå stads historia 1588-1888, Umeå 1922, s. 165
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belägg för att en del Umeåbor besatt vissa kunskaper i franska redan på 1780-
talet.471 

1782 flyttade Daniel Erik Næzén till Umeå för att bli provinsialläkare. Han 
grundade ett läsesällskap som blev samlingspunkt för borgerlig kultur i Umeå. 
Via tidningsprenumerationer och bokinköp höll man sig á jour med tidens kul-
turströmmar.472 Prästerna Grafström och Linder bidrog under första delen av 
1800-talet till att forma en borgerlig identitet i Umeå. Kyrkoherdebostället på 
Backen blev under många år en mötesplats och arena för småstadsaristokratin 
i Umeå. Musik, litteratur och samtal var centrala i det program som samman-
komsterna innehöll.473 Och de måltider som hölls var överdådiga. Linder kallar 
i sin dagbok kretsen som brukade samlas för ”vår societet”, ett uttryck som 
tyder på framväxten av en mera medveten borgerlig identitet.474

Allt flera dörrar mot omvärlden öppnades. 1837 startade en reguljär ång-
båtsförbindelse till och från Stockholm. 1843 fick Umeå sin första bokhandel, 
1858 öppnades ett läroverk och 1868 fick staden sitt eget sockenbibliotek. Ett 
teaterhus tillkom också under 1800-talet.475

Som jag har visat i föregående kapitel växte en borgerlig kultur och identitet 
snabbt fram i Skellefteå efter stadsbildandet 1845. Norrbottenskuriren skildrar 
1866 den då 21 år gamla staden:

Detta lilla magnifika samhälle av 428 själar med sina sundsvallsfasoner och sina 
parisiska damer lärer i umgängeslivet utveckla en här uppe icke vanlig storsla-
genhet och lyx, parad med viss ceremoniell stelhet. Ett samhälle i frack och gla-
céhandskar med konserter, solosångerskor, arior, quatre mains och konversation 
på tevatten, allt vittnande om en bildning, direkt införskriven från någon av Göte-
borgs mest lysande salonger. Handelshus, inflyttade söderifrån och icke uppväxta 
ur egen högnordisk grund, torde hava fört med sig sin hembygds seder och mera 
förfinade bildning och omplanterat och med tillväxande rikedom än vidare fort-
plantat densamma i sökt överenskommelse med den plutokratiska anda, som 
råder inom Stockholms och Göteborgs grosshandelsvärld. 476

471 Olsson, Björn, Den bildade borgaren, Stockholm 1994, s. 54, Inrikes tidningar den 15/2 
1780
472 Olsson, Björn, Den bildade borgaren, Stockholm 1994, s. 50-51
473 Carlsson, Olle, ”Kring J. A. Linders liv och verk”. I: Västerbotten 1977:4, Västerbottens 
museum, Umeå, s. 218; Lundström, Hjalmar, ”Kretsen kring Linders i Umeå”. I: Västerbotten 
1977:4, Västerbottens museum, Umeå, s. 225; Meyer-Bexelius, Kerstin, ”Liten kvällsmusik”. I: 
Västerbotten 1977:4, Västerbottens museum, Umeå, s. 260-261
474 Olsson, Björn, Den bildade borgaren, Stockholm 1994, s. 64-68
475 Olsson, Björn, Den bildade borgaren, Stockholm 1994, s. 70
476 Hallinder, Annika, ”Ett samhälle i frack och glacéhandskar”. I: Västerbotten 1995:2, Väster-
bottens museum, Umeå, s. 14
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Här skildras en liten stad som dock snabbt har utvecklat en särskild stadsbor-
garkultur. 

Man inbjöd ofta varandra till supé. Då bjöds först på te och förfriskningar. I 
väntan på supén kunde herrarna spela kort och damerna konversera. Efter supén 
kunde det bli framförande av verser, författade av någon spirituell gäst eller 
något sång- eller instrumentalframträdande. Charader och dans var också van-
liga inslag under dessa bjudningar. I Skellefteåsocitetens nöjesliv ingick också 
de olika balerna som viktiga inslag. Balkulturen skapade ett stort behov av 
dansundervisning och detta ordnades bl.a. genom att danslärarinnor från Stock-
holm tog emot elever och lärde ut de moderna societetsdanserna. Även genom 
klädsel och titlar markerade man sin klass.477

På bruken utvecklades också en borgerlig kultur bland bruksägare och tjäns-
temän. På Dalkarlså herrgård i Bygdeå socken följde släkten Häggström noga 
med i pågående förändringar inom konst, smak och etikett hos adel och bor-
gare och Iréne Gustafson skriver bl.a. att ”herrgården blev traktens centrum 
för nya impulser och idéer”. Det gällde möbler, litteratur och musik men också 
matvanorna. Hushållskontot på herrgården upptar för tiden ovanliga varor och 
ingredienser och när Erik Häggström den äldres döttrar gifte sig i mitten av 
1800-talet ”firades bröllopen med stor pompa och ståt.” 478

5.3 Bröllopet mellan gammal och ny tid

Bröllopet som övergångsrit
Bröllopet var den stora högtiden och den stora festen i livet. Ett bröllop har varit 
ett festligt skådespel som man ofta har försökt göra något alldeles extra av. Och 
de stora bröllopsfesterna levde länge kvar i gästernas minne. Bröllopet innebar 
för brudparet en tydlig övergång till nya roller och en ny status i lokalsamhället. 
Bruden skulle lämna ungmöarnas krets för att ingå i de gifta kvinnornas. Brud-
gummen skulle på motsvarande sätt övergå från de ogifta männens gemenskap 
till de giftas. På olika sätt har man vid bröllopet markerat denna ”rite de pas-
sage” – denna övergångsrit. Ett exempel är traditionen att bruden på andra bröl-
lopsdagen skulle bära ”ungmorsklänningen”. 479 

477 Hallinder, Annika, ”Ett samhälle i frack och glacéhandskar”. I: Västerbotten 1995:2, Väster-
bottens museum, Umeå, s. 14-21
478 Gustafson Iréne, ”Det Häggströmska handelshuset”. I: Västerbotten 1989:1, Västerbottens 
museum, Umeå, s. 56-67
479 Studieförbundet Vuxenskolan, I Rickleå, Rickleå 1978, s. 61, Acc. 629, Umeå landsförsam-
ling, allmänt, DAUM, Umeå, Acc. 2650, Degerfors, allmänt, DAUM, Umeå
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Brudparet brukade också symboliskt dansas från de ogiftas krets till de gifta 
männens och kvinnornas. Bruden skulle dansa ett varv med varje flicka och 
därefter ta i hand och tacka. Därefter skulle hon ”dansa in sig” med de gifta 
kvinnorna som sade ”välkommen i vår krets!” 480 På samma sätt skulle brud-
gummen ta en svängom med alla pojkarna i tur och ordning för att sedan fort-
sätta med gubbarna som hälsade honom ”välkommen i gubbriket”.481

Förberedelser
Tidpunkten för ett bondbröllop valdes ofta med hänsyn till årstid och prak-
tiskt arbete. ”Bröllopet planerades till en tid som inte skulle sammanfalla med 
någon brådskande andtid. Senvinter eller tidig vår, men kanske främst hösten 
var lämplig.” 482 I väglöst land kunde det vara praktiskt med ett vårvinterbröl-
lop och de större bröllopen hölls gärna vid den årstiden. En bärig skare gjorde 
det lätt att färdas med häst och släde för brudfolk och bröllopsgäster till kyrkan 
och till bröllopsgården. På sommaren hade motsvarande transporter fått göras 
till fots eller vissa sträckor med båt och det var både omständligare och mera 
tidskrävande. Detta bekräftas bl.a. i en bröllopsskildring från Vilhelmina.483 På 
det hela taget visar traditionsmaterialet att man oftast valt en annan tid än som-
maren för bröllopen.

Ett bröllop krävde goda förberedelser eftersom en stor del av kalasmaten var 
gårdens egna produkter. Man slaktade, bakade, bryggde och skaffade hem de 
drycker som inte gården själv kunde producera. Brännvin köptes ofta in i stora 
mängder och det sågs som en nödvändighet för att det skulle komma mycket 
folk. Man ansåg det vara ”en riktig skam” om dryckesvaror inte fanns.484 Den 
sista veckan före bröllopet arbetade en särskilt anlitad ”kockmora” med mat-
förberedelserna tillsammans med gårdens folk eller någon annan assistent. Och 
kontakter togs för att låna porslin, bestick, stora brickor och skålar.

Det tog också tid att ordna de kläder som brudparet skulle bära vid vig-
seln och bröllopet. Man brukade vidtala en ”Brudfrämma” (dialektalt ”brur-
framma”, ”brurfram”) som skötte om brudens klädsel och som också ordnade 
med brudkrona. Det var oftast en kunnig sömmerska som fick förtroendet att 
ansvara för klädseln. 

480 Band 1920-22, Burträsk, Ljusvattnet, DAUM, Umeå
481 Brännström, L. och Jirlow R., ”Gamla dagars bröllop i Burträsk”. I: Västerbotten 1920, Väs-
terbottens museum, Umeå, s. 34
482 Westerlund, Ernst, ”Från Finnsele till Dragnäs”. I: Västerbotten 1961, Västerbottens museum, 
Umeå, s. 27
483 Acc. 1351, Vilhelmina, allmänt, DAUM, Umeå
484 Acc. 1482, Lycksele, Tuvträsk, DAUM, Umeå. Kauoa, s museum, Umeå 
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Inbjudan
Inbjudan till bröllop har i Västerbotten som regel skett muntligt och den har 
vanligen skötts om av det blivande brudparet själva. Efter första lysningssön-
dagen gick fästefolket runt hos grannar, släkt och vänner och bjöd till ”gäss-
påss”.485 Ordet ”gässbu” eller ”gässbö” betyder gästabud. Att bjuda till ”gäss-
påss” betydde att bjuda till gästabud. Det förekom också att brudens far eller 
bror följde med vid bjudningen.486 I Ammarnäs var det tärnor och marskalkar 
som skötte inbjudan.487 De som bjöd till bröllop kunde medföra brännvin eller 
kaffe och socker eller kakor för att undfägna de inbjudna. I Sorsele berättas att 
man brukade ”bju åt bröllops” med kaffe och rågbröd. 488 

I Bygdeå bjöd man på brännvin och bröd 489 eller brännvin och socker. 
Hilmar Sjöström från byn Selsfors skriver i sina minnesanteckningar: ”Jag har 
ett dunkelt minne av att när Pelle Sjöström och Elin Lindgren gick och bjöd till 
bröllop bjöd Pelle på en sup och Elin på en sockerbit, som seden var då. Detta 
var hösten 1911.” 490 I Ljusvattnet brukade mannen ha med sig en korg med 
brännvinsflaskor och kvinnan en påse socker. 491 Inbjudningskort började så 
småningom att användas men förefaller ha varit sällsynta fram till 1930-talet. 
Förebilden hämtades då från borgerlig miljö.

Vilka inbjöds?
Till ett bröllop i Västerbotten har man inbjudit släktingar (åtminstone de delar 
av släkten som man höll regelbunden kontakt med), grannar och vänner. Det 
var vanligt med 100-talet gäster på ett bondbröllop.492

Närmaste släkten inbjöds i första hand och dessutom nära grannar. Antalet 
inbjudna varierade naturligtvis efter den omfattning bröllopet planerades få. 
Släktingar på annan ort inviterades oftast och kunde infinna sig om årstid och 
väglag var gynnsamt. Till ett bröllop i en mindre by kunde praktiskt taget alla 
byns invånare komma. 493

485 Brännström, L. och Jirlow R., ”Gamla dagars bröllop i Burträsk”. I: Västerbotten 1920, Väs-
terbottens museum, Umeå, s. 31
486 Westerlund, Ernst, ”Från Finnsele till Dragnäs”. I: Västerbotten 1961, Västerbottens museum, 
Umeå, s. 28
487 Band 1006, Sorsele, Vuvosberg, DAUM, UmeåBand 1006, Sorsele, Vuvosberg, DAUM, Umeå
488 Band 890, Sorsele, Västanås, DAUM, UmeåBand 890, Sorsele, Västanås, DAUM, Umeå
489 ”Tante Nanna”, ”Ett bondbröllop i Bygdeå för 50 år sedan”. I: Västerbotten 1929, Västerbot-
tens museum, Umeå, s. 137
490 Studieförbundet Vuxenskolan, Åkullsjöbygden, Åkullsjön 1981, s. 135
491 Brännström L. och Jirlow R., ”Gamla dagars bröllop i Burträsk”. I: Västerbotten 1920, Väs-
terbottens museum, Umeå, s. 32
492 Acc. 1522, Bygdeå, allmänt, DAUM, Umeå
493 Westerlund, Ernst, ”Från Finnsele till Dragnäs”. I: Västerbotten 1961, Västerbottens museum, 
Umeå, s. 28
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Att inbjudningarna reglerats genom särskilt organiserade ”bröllopslag” kan 
också beläggas. Ersmarks by norr om Skellefteå var t.ex. indelad i två bröl-
lopslag.494 Olov Isaksson skriver att de flesta större byar i Västerbotten förr var 
indelade i gravöls- och bröllopslag.495 Inrättande av gravölslag skedde genom 
beslut i byastämman. Syftet var dels att lösa problemet med att rymma alla gäs-
terna i gravölsgården och dels att lindra kostnaderna för det berörda hushållet. 
Ett gravöl var ju inget billigt kalas.496 

Det var sedan naturligt att tillämpa denna bjudlagsindelning också vid bröl-
lopen även om man vid ett bröllop mera riktade sig till folk i yngre och aktivare 
åldrar. Tidigare ansåg folklivsforskarna att fastare organiserade bjudlag av detta 
slag enbart förekom i Skåne och på Gotland och att det rörde sig om en dansk 
institution, en tes som bl.a. drevs av Nils Lithberg.497 Denna teori torde dock 
numera ha övergivits.

494 Westerlund, Ernst, Byar och folk: ett bidrag till kännedom om byarnas uppkomst, bebyggelse 
och utveckling samt arbetsliv, seder och bruk. Del 1, Ersmark: ett bidrag till kännedomen om 
byns uppkomst, bebyggelse och utveckling samt om arbetsliv, seder och bruk, Skellefteå 1982, 
s. 76
495 Isaksson, Olov, Bystämma och bystadga, Uppsala 1967, s. 263-264
496 Westerlund, Ernst, ”Gravöls- och bröllopslag”. I: Västerbotten 1955, Västerbottens museum, 
Umeå, s. 181-183
497 Berg, Gösta, ”Bröllopsmiddagen”. I: Fataburen, Stockholm 1969, s. 181-182

Bröllop 191� i Åsjön, Bygdeå socken. Brudparet Anna f. �akobsdotter och Alfred Wes-
terberg
okänd fotograf/ Robertsforsinsamlingen, Västerbottens museum
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Vad kostade ett bröllop?
Att beräkna kostnaderna för ett bondbröllop under självhushållets tid är en svår 
ekvation. I boken Vindeln. En norrländsk kommuns ekonomiska utveckling 
1800-1980 har jag dock hittat ett exempel från handelsfirman Åströms avräk-
ningsböcker som kan ge viss vägledning. Arbetaren Erik Nordström var genom 
dagsverkesarbeten knuten till handelsfirman och han hade enligt avräknings-
boken inga andra inkomster. Mot gjorda dagsverken och viss kontant betal-
ning kunde han köpa livsmedel och andra varor från firman. När kostnaderna 
för uttagna varor avräknats kunde resterande arbetsersättning utbetalas kontant 
från handelsfirman. Hela detta handelsutbyte går att följa i avräkningsböckerna 
för ett antal år under 1870-talet.

1874 hölls Erik Nordströms bröllop och i avräkningsboken går matinköpen 
för bröllopet att avläsa. De uppgick till ett värde av 150 kr. Nordströms totala 
inkomst för åren 1871-76 uppgick till 895 kronor (149 kr per år). ”Bröllopskos-
ten” motsvarade alltså värdet av ett års arbete.498 

Brudfölje
Färden till bröllopsgården kunde vara mera eller mindre ceremoniell. Om vig-
seln hölls i kyrkan kunde man ordna med ett brudfölje till bröllopsgården med 
brudfolk, tärnor och marskalkar först i raden. Om det var vinter gick färden 
med häst och släde.499 I ett av DAUM:s belägg skildras ett brudfölje 1895 av 
en sagesman. Slädpartiet bestod av åtta hästar. Först åkte brudparet, därefter 
följde tärnor, marskalkar och föräldrarna till brudparet.500 Brudföljet kallades 
”gässpåssraden” och det ansågs hedersamt att ha ett långt följe när man färda-
des från kyrkan till bröllopsgården.501 Omkring år 1875 hölls ett stort bröllop i 
Bygdeträsk. Bröllopståget utgjordes av inte mindre än 50 hästar som var klädda 
i kläde.502

Men det var inte heller ovanligt att man gick till fots till bröllopsgården. 
Spelmännen kunde möta följet ett stycke från byn för att beledsaga med musik 
fram till gården.503

I de fall då vigseln hölls i bröllopsgården blev det helt naturligt inget brudfölje.

498 Bunte, Rune, Gaunitz, Sven & Borgegård, Lars-Erik, En norrländsk kommuns ekonomiska 
utveckling 1800-1980, Lund 1982, s. 90
499 Acc. 2691, Malå, Adak, DAUM, Umeå
500 Acc. 1351, Vilhelmina allmänt, DAUM, Umeå
501 Brännström L. och Jirlow R., ”Gamla dagars bröllop i Burträsk”. I: Västerbotten 1920, Väs-
terbottens museum, Umeå, s. 32
502 Acc. 1664, Burträsk, Bygdeträsk, DAUM, Umeå
503 Nyström, J.A., ”Gamla bröllopsseder i Ljusvattnet och nya”. I: Västerbotten 1947, Västerbot-
tens museum, Umeå, s. 101-102



Kapitel 5

264

Vigsel
I Västerbotten har vigseln skett i hemmet, i kyrkan eller i prästgården. Före 
sekelskiftet var det enligt ett stort antal uppteckningar vanligt med vigsel i 
hemmet.504 Om vigseln skedde i hemmet höll man till i salen, parstugans stora 
rum, där man också dukade upp bröllopsmiddagen.505 Det var också vanligt 
med vigsel i prästgården.506 Anders Gustaf Törnqvist, som var reseombud för 
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS), skildrar i ett brev till dess styrelse en 
kyrkhelg som han besökte 1886 under en predikoresa genom Norr- och Väs-
terbotten:

Somliga förde sina döda med sig att begrafwas, andra inträdde i äktenskap, då 
de åkte i parad i stora sällskaper från kyrkostaden till prestgården, klädda i bröl-
lopsskrudar. 507 

När vigseln förrättades i kyrkan skedde det i anslutning till söndagens guds-
tjänst. Förutom vigslar kunde före högmässan både barndop, kyrktagning och 
jordfästning äga rum. Detta var det normala i äldre tid när kyrkan fungerade 
som något av ett öppet hus för sockenborna där varje kyrkobesökare hade insyn 
i det som skedde.508 Vigslarna började flytta tillbaka till kyrkan igen på 1900-
talet efter en lång period av vigslar i hemmen och prästgårdarna.

Välkomnande till bröllopsgården
Festligheterna i bröllopsgården började med att gästerna välkomnades av värd-
folket. Därefter var det vanligt att man skålade med brudparet och önskade dem 
lycka till.509 Gästerna bjöds på välkomstbröd ”välkomm” och kaffe. Brödet var 
av två sorter, rågbröd och vetebröd, det senare med saffran.510 I samband med 
välkomnandet kunde också gästerna lämna gåvor till brudparet och eventuellt 

504 Acc. 2635, Bygdeå, allmänt, DAUM, Umeå; Acc. 2644, Byske, Maltjäln, DAUM, Umeå; 
Acc. 629, Umeå landsförsamling, allmänt, DAUM, Umeå; Acc. 629, Umeå landsförsamling, 
allmänt, DAUM, Umeå; Band 1165, Skellefteå, Kusmark. DAUM, Umeå; Band 2222, Nysätra, 
Gumboda, DAUM, Umeå
505 Band 1334:2, Lövånger, Hökmark, DAUM, Umeå
506 Band 96, Vilhelmina, Skansholm, DAUM, Umeå; Band 725 b, Nordmaling, Mullsjö, DAUM, 
Umeå
507 Evangeliska Fosterlandsstiftelsens tidning Budbäraren nr. 4, 22 februari 1887 s. 8
508 Bringéus, Nils-Arvid, ”Bröllopsseder i Sverige – en översikt”. I: Bröllop (Kulturen 1993), 
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, Lund 1993, s. 27
509 Band 460, Dorotea, Högland Långsele, DAUM, Umeå; Studieförbundet Vuxenskolan, Överk-
linten i äldre och nyare tid, Överklinten 1980, s. 119; Acc. 629, Umeå landsförsamling, allmänt, 
DAUM, Umeå
510 Acc. 1522, Bygdeå, allmänt, DAUM, Umeå; Band 1473, Umeå landsförsamling, Överboda, 
DAUM, Umeå; Band 1693, Umeå landsförsamling, Baggböle, DAUM, Umeå
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medförd ”förning”, ofta smör eller mjölk.511 Gåvorna kunde vara pengar eller 
t.ex. slaktdjur, sängkläder eller husgeråd.512 

Middagen
Bröllopets huvudmåltid hölls i regel på den första bröllopsdagens eftermiddag. 
Vanligtvis serverades den i ”salen” i västerbottensgården. Och även under de 
kommande dagarna serverades festmat. I bondemiljö var en bröllopsmiddag 
den festligaste måltid man kunde delta i. Middagen kan ses som bröllopets 
ceremoniella centrum.

Dansen
Efter maten blev det dans. Ofta röjde man undan borden för att ge plats åt 
dansen i det rum där middagen serverats. Men sommartid kunde logen (den 
timrade rundlogen) användas som danslokal.513 Dansen kunde inledas med att 
prästen dansade med bruden. Men så länge prästen var kvar var stämningen en 
smula högtidlig. När han reste blev det mera lössläppt och livligt på kalaset. I 
mera lagiska läsarkretsar förekom det att prästens uppträdande på bröllopen 
kritiseras. Kantorn Gösta Lundquist har upptecknat ett eftermäle om prästen 
E. A. Nygren som var präst i Bygdeå från 1830-talet: ”Han fjonke o danse på 
bröllop.” 514 

På bröllopen dansades kadrilj, vals, polkett och springpolska. De instrument 
som användes var fiol, dragspel och ibland klarinett. Många olika konstellatio-
ner av musiker har förekommit. Man brukade ”dansa pengar till bruden”. Det 
gick till så att männen i tur och ordning kunde ta en svängom med bruden. För 
denna ynnest fick man lämna en slant till henne. I äldre tider kunde det vara en 
tolvskilling. I DAUM:s arkiv finns någon bandupptagning av en ”Tolvskillings-
polska” som brukade spelas vid dessa tillfällen. 515 Det var alltså en komplet-
terande insamlingsform vid sidan av den egentliga gåvogivningen. En omtyckt 
och dansvillig brud kunde på detta sätt få in en ganska stor penningsumma. 
Dansen pågick till morgonen med avbrott för något nattmål vid tretiden. 516 

511 Band 941, Vännäs, Vännfors, DAUM, Umeå
512 Band 96, Vilhelmina, Skansholm, DAUM, Umeå, Acc. 3664, Sorsele, Ammarnäs, DAUM, 
Umeå, Band 725 b, Nordmaling, Mullsjö, DAUM, Umeå
513 Muntlig uppgift från Johan Westerberg, f. 1918, Åsjön, Robertsfors den 15 mars 1996
514 Fahlgren Karl, ”Den andliga odlingen”. I: Fahlgren, Karl (red.), Bygdeå Sockens historia, 
Umeå 1963, s. 452
515 Band 6:1, Åsele, Kvällsträsk, DAUM, Umeå
516 Bandad intervju med Alice Granberg, Norrfors Umeå den 26/1 1996, hos författaren; Bränn-
ström L. och Jirlow R., ”Gamla dagars bröllop i Burträsk”. I: Västerbotten 1920, Västerbottens 
museum, Umeå, s. 31
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Brudskådning – en kvarlevande tradition
S.k.”brudsiare” har förekommit vid de västerbottniska bröllopen långt in på 
1900-talet. 

Det kunde vara stora skaror brudskådare som samlades utanför bröllopssa-
len. ”Det var alldeles svart av dom, som knotten oppa kwäll´n”, som en infor-
mant från Bodbysund uttryckte det.517 Så sent som 1972 har jag själv varit med 
och besökt en bröllopsgård med en grupp som begärde att få se bruden. Vi bjöds 
då på kaffe och tårtbit ute på gården sedan brudparet visat upp sig.

Benämningen på dessa objudna gäster har varierat men de vanligaste har 
varit ”koxare” (norra Västerbotten), ”seare” och ”siare” (södra Västerbotten). 
I Sorsele har också uttrycket ”tjuvtittare” förekommit. Gruppen av objudna 
gäster roade sig på egen hand utanför bröllopsgården men följde naturligtvis 
med i vad som försiggick inne i festsalen genom att titta in genom fönstren. 
Under kvällens lopp gick brudparet ut på bron då och då för att visa upp sig.518 
Tärnor och marskalkar följde då med brudparet ut till brudskådarna och de för-
samlade brukade hurra för brudparet. 

Ibland kunde ”brudsiarna” bli bjudna på en smakbit från kalaset eller en 
sup. Det förekom att några av ”siarna” bjöds in på dansen och kvällens festlig-
heter. Speciellt stor var chansen att bli ”intagen” för de som betraktades som 
duktiga dansare. I sin dagbok för 1936 skriver en 16-årig flicka från Bygdeå 
socken: ”Sönd. 10 maj. Bröllop i Norris. Gunborg o Eugén. Roligt – intagen! 
Polkett!” 519 

Logi för bröllopsgästerna
Det var nödvändigt att ordna logi för bröllopsgästerna under bröllopsdagarna. 
Byborna gick naturligtvis hem till sina gårdar för några timmars sömn. Men 
de som kom från andra platser fick inkvarteras antingen i bröllopsgården eller 
i någon av granngårdarna. För ungdomarna ordnades s.k. ”syskonbäddar” på 
golven medan de äldre fick sängplats.520 Det blev inte mycket sömn innan nästa 
dags festligheter tog vid.

Andra och tredje bröllopsdagen
Andra dagen kallades ”ettadan”. Man började mitt på förmiddagen med en 
frukost som ofta serverades ute i de gårdar som bröllopsgästerna inkvarterats. 
Brudparet gick då runt och bjöd på kaffe med dopp eller en sup och smörgås. 

517 Band 3893, Burträsk, Bodbysund, DAUM, UmeåBand 3893, Burträsk, Bodbysund, DAUM, Umeå Burträsk, Bodbysund, DAUM, Umeå, Bodbysund, DAUM, Umeå
518 Acc 629, Umeå landsförsamling allmänt, DAUM, Umeå
519 Margit Sjöströms dagbok åren 1935-37, hos författaren
520 Acc. 2650, Degerfors, allmänt, DAUM, Umeå
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Sedan fortsatte bröllopsfirandet med dans och kalasmat. Från andra dagen kall-
lades bruden ”ungmoran”. Nu skulle hon själv vara med och passa upp vid 
borden när ”stormålet” serverades på eftermiddagen. 521 Tredje dagen kallades 
”stånddan”. Det var den dagen som man med olika ceremonier markerade över-
gången till det ”äkta ståndet”, t.ex. genom att ”dansa in sig” i de giftas krets. Se 
tidigare avsnitt om bröllopet som övergångsrit!

På den sista dagen överlämnades också gåvorna till brudparet. Lysning av 
gåvor kunde förekomma men har inte varit så formaliserad som t.ex. i Ånger-
manland där noggranna protokoll kunde föras. Gunilla Kjellman har beskrivit 
denna gåvoinstitution som en juridiskt-formell transaktion. 522 Brudgåvan hade 
med andra ord formen av ett ”återbetalningspliktigt bosättningslån”. 

Ernst Westerlund skriver om gåvogivandet i Västerbotten: ”Om sedvänjan att 
lysa bröllopsgåvor har man mycket diffusa minnen. Något särskilt utpräglat bruk 
synes inte detta ha varit.” 523 Denna beskrivning överensstämmer med den upp-
fattning som jag har fått vid genomgång av traditionsmaterialet om de väster-
bottniska bröllopen. När bröllopen började kortas ner i tid flyttades tredje dagens 
aktiviteter till dag två. Tredje dagen blev då en dag främst för långväga vänner 
och släktingar. Det är tydligt att andra världskriget markerade en övergång till 
kortare och enklare bröllop och att denna tendens höll i sig också efter 1945.

Långa bröllop
Ett bröllop var ofta tre dagar långt. Så småningom förkortades detta till två dagar 
och till sist en dag. Men bröllopen kunde vara längre än tre dagar. Ett bröllop 
i Skivsjö (Degerfors socken) varade i sex dagar och den som då var brudgum 
berättade senare: ”He va´ värst först två dygna – se´n gick he bra.” 524

En gammal ”kockmora” från Burträsk socken berättade att det längsta bröl-
lop som hon varit med på räckte i sju dagar.525 Ett bröllop i Tvärålund varade 
enligt uppgift också i sju dagar. Där hade bröllopsmaten tagit slut. Det proble-
met löstes genom att mjöl lånades i byn så att man kunde koka klimpar. En 
anledning till att ett bröllop drog ut på tiden kunde vara den som anges i inter-
vjun: ”Brännvinstunnan måste drickas upp.” 526

521 Acc. 629, Umeå landsförsamling, allmänt, DAUM, Umeå
522 Kjellman, Gunilla, ”Bröllopsgåvan – ett forna tiders bosättningsbidrag”. I: Bröllop (Kulturen 
1993), Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, Lund 1993, s. 102
523 Westerlund, Ernst, ”Från Finnsele till Dragnäs”. I: Västerbotten 1961, Västerbottens museum, 
Umeå, s. 29
524 Band 2675, Umeå landsförsamling, Rödåliden, DAUM, Umeå
525 Nilsson, Lars, ”Bodbyn. Några anteckningar om en gammal Burträskby”. I: Västerbotten 
1933, Västerbottens museum, Umeå, s. 105-106
526 Band 2675, Vindeln, Rödåliden, DAUM, Umeå
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Myndigheternas syn på bröllopen
Det finns många belägg på hur myndigheterna på olika nivåer (landshövding-
eämbete, sockenstämmor) reagerade mot det som man uppfattade som över-
dådigt bröllopsfirande. Mot bakgrund av de s.k. överflödsförordningarna som 
utfärdades med jämna mellanrum under 1700-talet och första delen av 1800-
talet av ständerna är det naturligt att landshövdingar och sockenstämmor för-
sökte ingripa mot de kostsamma bröllopen. 

Med anledning av en kungörelse från ”Konungens befallningshavande” 
(länsstyrelsen) den 24 juli 1817 beslutade Burträsk sockenstämma i oktober 
bl.a.

Vid samma vite (15 riksdaler) får bröllopsvärden intet bröllop hålla över tre 
dygn; då bröllopets början räknas från brudparets sammanvigning, när vigseln 
sker hemma i huset eller från brudparets ankomst till brudhuset, när vigseln sker 
i kyrkan. 527

Belägget visar att de långa bröllop som nämnts här ovan inte var några säll-
syntheter. Det förefaller som om de längre bröllopen fortsatte i Burträsk trots 
sockenstämmans beslut. Den 11 maj 1845 behandlades nämligen frågan ännu 
en gång i sockenstämman och nu beskrivs problemet mera detaljerat. Det hand-
lar till en del om att bröllopet blev kostsamt för de som inbjöd:

Det överflöd i mat och dryck, varmed bröllopen vanligen hållas och fortfara i 3, 4 
á 5 dagar, gör att omkostnaderna för dessa kalaser betydligt överstiga summan av 
bröllopsgåvorna, då man avräknar, vad föräldrar och syskon giva. 

Men det är också moraliska aspekter på bröllopen som lyfts fram när prästen 
Hammargren argumenterar för kortare och enklare bröllop:

Dock är det ingalunda på misshushållningen i ekonomiskt avseende jag förnäm-
ligast vill fästa socknemännens uppmärksamhet – och var och en äger att ställa 
sin hushållning, som honom gott synes – utan på det sedefördärv och ogudaktiga 
väsende, som följer med våra vanliga bröllop. Ty hur går det merendels till? 
Först och främst vad brudparet angår, så vet man, att båda kontrahenterna, sär-
deles brudgummen, äro ivrigt sysselsatta flera veckor före bröllopet att bjuda, 
truga, tinga och tigga ihop bröllopsgäster. Under veckorna fäktar denne omkring 
i byarna och om helgerna i kyrkostaden, allt för nyssnämnda ändamål. Och icke 
sällan ser man honom, ännu samma dag som bröllopet sättes, med brännvinskag-
gen under armen sysselsatt att traktera, för att dymedelst kunna vinna och över-
tala de mest obevekliga, vilket ock stundom lyckas, ty supen gör, att man går, dit 
man eljest ej tänkt. – – – Men hur går det då till vi själva bröllopet? Jo, knappt 

527 Gipe, Jonas, Burträsk – en sockenkrönika fram till omkring 1870, Uppsala 1955, s.478
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är den heliga vigselceremonien förrättad, förrän ett överdådigt brännvinssupande 
begynnes med thy åtföljande stoj och buller, därvid man får höra än svordomar, 
än otuktiga visor och än mycket annat otillbörligt och oanständigt tal och skämt. 
Så fortfar man icke blott en, utan flera dagar och återvänder sedan hem efter 
en illa använd tid och mer eller mindre sårat samvete. – – – För övrigt, huru 
stridande är det ej mot både gudomlig och mänsklig ordning att tillbringa flera 
dagar i sus och dus, i fåfänga, i yppighet och sysslolöshet, huru syndigt att så 
överdådigt förspilla Guds gåvor! Av vad som på ett bröllop förstöres skulle flera 
fattiga kunna nödtorfteligen underhållas hela året om. Kan man vara försvarad 
med en sådan hushållning, då man vet, huru stort antalet är av dem, som ej hava 
bröd för dagen? 528

Sockenstämman beslutade därefter att bröllopen fortsättningsvis skulle begrän-
sas till ett dygn räknat från vigseltidpunkten. När protokollet skulle justeras en 
vecka senare var det dock inte mindre än 15 ledamöter som reserverade sig mot 
beslutet! I det ovanstående ställs myndigheternas syn på hur allmogens fester 
borde vara mot den praxis som utvecklats på västerbottniska landsbygden. 
Några motsatsförhållanden i synsätten framträder tydligt. Med ett strukturalis-
tiskt perspektiv kan man se detta som uttryck för de underliggande strukturer 
och värderingar som återspeglas kulturellt, inte bara i festtraditionerna utan på 
många plan i bondekulturen. 

Ulrich Tolksdorf har på detta sätt arbetat synkront i sina strukturalistiska 
koststudier, där han betraktar kosten som en del i ett kulturellt system och mål-
tiden som ett komplex vars beståndsdelar kan granskas. Som åskådningsmodell 
använder han ett stamträd där de olika aspekterna och deras inbördes förhål-
landen lyfts fram. Måltiden kan enligt Tolksdorfs modell delas in i två huvud-
beståndsdelar, maträtt och situation. Maträtten formas i sin tur både av födo-
ämnen och kulturell teknik för tillagningen medan situationen kan förstås som 
social tid och socialt rum. En bröllopsfest kan definieras som social tid, efter-
som deltagarna har reserverat ett antal timmar eller dagar för det gemensamma 
festdeltagandet. Bröllopsfesten utspelar sig i ett socialt rum, i bröllopsgården 
eller festsalen. Modellens beståndsdelar födoämnen, kulturell teknik, social tid 
och socialt rum kan var för sig och tillsammans relateras till värderingar och 
därmed till kulturella mönster.

528 Gipe Jonas, Burträsk – en sockenkrönika fram till omkring 1870, Uppsala 1955 s.122-125
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Med tillämpning av Ulrich Tolksdorfs modell för strukturalistisk kostforskning 
försöker jag här visa på motsättningar inom det som han kallar ”den sociala 
tidens värdeplan”.529

”Myndigheternas” bröllopsideal Den folkliga traditionen

Festfirande med måtta och enkelhet Festfirande med överdåd långt  
 utöver vardagen

Korta bröllop Långa bröllop

Kontrollerade och disciplinerade En flykt från vardagens disciplin- 
 krav

Liten eller måttlig alkoholkonsumtion Stor alkoholkonsumtion

Lågmält och civiliserat umgänge Högljudd feststämning med skämt  
 och spontana infall

Återhållsamhet Överflöd

Att på detta sätt beskriva förhållandet mellan centraldirigering och folklig 
praxis är ett etnologiskt perspektiv som har tidigare bl.a. har använts av etnolo-
gerna Sigurd Erixon och Sigfrid Svensson.530

529 Tolksdorf, Ulrich, ”Strukturalistisk kostforskning – försök till en generell modell” (1972). I: 
Gustavsson, Anders (red.), Kulturmöten och kulturell förändring: nutida tysk etnologi i urval av 
Anders Gustavsson, Malmö 1985, s. 178-181
530 Svensson, Sigurd, Introduktion till folklivsforskningen, Stockholm 1969, s. 117-126

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
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5.4 Bordet

Utsmyckning och dukning som ”gesunkenes Kulturgut”
Festbordet, som nästan alltid dukades i den västerbottniska parstugans sal, ställ-
des upp i hästskoform.531 Tre bord sköts samman till denna form, huvudbor-
det på salens gavelsida och de andra borden på salens långsidor. Festborden 
var ofta enkla konstruktioner med långa plankor lagda på bockar. Det förekom 
att ”långbordet” lånades mellan gårdarna.532 På borden lades dukar. Det kunde 
vara hemvävda dukar men ibland användes lakan. Vid bröllop under den mörka 
årstiden placerades ljus på festbordet. Det var hemstöpta ljus, tillverkade av 
fårtalg.533 

På bordet ställdes också maten på ett dekorativt sätt. Särskild omsorg verkar 
man ha ägnat åt smöret. Det kunde läggas upp i klot eller cylindrar som man 
kallade ”smörtrillingar” enligt uppgifter från Burträsk.534 Någon berättar om de 
stora smörklimparna som var ”som sockertoppar” och som krusats så att de såg 
ut som blommor.535 I ett belägg från Bygdeå beskrivs också hur ”väldiga högar 
av limpbröd” var uppskurna och lagda i brödkorgar. Minst två stycken blom-
miga s.k. bordsflaskor med brännvin var också utplacerade på varje bord.536 I 
Burträsk nämns ”brännvin i flaskor med Karl XV:s namnchiffer” som ett exem-
pel på bordets elegans. Graverade brännvinsflaskor tillverkades bl.a. av Ström-
bäcks och Ytterstfors glasbruk i Västerbotten.537 

Sommartid kunde festsalen dekoreras med björklöv och sommarblommor.538 
Från Lövånger berättas att man draperade väggen bakom brudparets stolar med 
flaggan som en ärebevisning.539 S.k. ”himlingar” ovanför brudparets plats vid 
bordet har också förekommit enligt en beskrivning från Sorsele i dialektords-

531 Studieförbundet Vuxenskolan, I Rickleå, Rickleå 1978, s. 61; Acc. 2132, Bygdeå, allmänt, 
DAUM, Umeå; Band 7255 b, Nordmaling, Mullsjö, DAUM, Umeå
532 Westerlund, Ernst, Byar och folk: ett bidrag till kännedom om byarnas uppkomst, bebyggelse 
och utveckling samt arbetsliv, seder och bruk. Del 1, Ersmark: ett bidrag till kännedomen om 
byns uppkomst, bebyggelse och utveckling samt om arbetsliv, seder och bruk, Skellefteå 1982, 
s. 79
533 Band 725 b, Nordmaling, Mullsjö, DAUM, UmeåBand 725 b, Nordmaling, Mullsjö, DAUM, Umeå Nordmaling, Mullsjö, DAUM, Umeå, Mullsjö, DAUM, Umeå Mullsjö, DAUM, Umeå, DAUM, Umeå
534 Brännström L. och Jirlow R., ”Gamla dagars bröllop i Burträsk”. I: Västerbotten 1920, Väs-
terbottens museum, Umeå, s. 32
535 Band 96, Vilhelmina, Skansholm, DAUM, Umeå
536 ”Tante Nanna”, ”Ett bondbröllop i Bygdeå för 50 år sedan”. I: Västerbotten 1929, Västerbot-
tens museum, Umeå, s. 136-137
537 Nisbeth, Åke, ”Slipat, ritat och ordinärt glas”. I: Västerbotten 1971, Västerbottens museum, 
Umeå, s.147-148, 205-206
538 Bandad intervju med Alice Granberg, Norrfors Umeå den 26/1 1996, hos författaren
539 Gerda Boström, Lövånger, ”Förlovning, bröllop – förr”, Skellefteå museums studiecirkelar-
kiv
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samlingen på DAUM där ”brudhimmel” bl.a. kan betyda: ”en duk med ifästade 
blommor, vilken fästes i taket över brudens plats vid middagsbordet.” 540 

Bröllopssalens utsmyckning och bordets dukning är tydliga exempel på hur 
förebilderna för bröllopsarrangemangen hämtades från präst- och herrgårdarna, 
men främst från borgerskapet i städerna. En sådan adoption av kulturyttringar 
och nya innovationer som spritts från högre till lägre sociala skikt brukar 
benämnas med begreppet ”gesunkenes Kulturgut”, ett begrepp som lanserades 
av den tyske folkloristen Hans Naumann på 1920-talet.541 

Gammal och ny placering och bordssättning
Det var bröllopsvärden som ansvarade för att gästerna bänkades vid middags-
bordet.542 543 

540 Dialektordssamlingen, ordet ”brudhimmel”, DAUM, Umeå, ordet ”brudhimmel”, DAUM, Umeå ordet ”brudhimmel”, DAUM, Umeå ”brudhimmel”, DAUM, Umeå”brudhimmel”, DAUM, Umeå”, DAUM, Umeå
541 Naumann, Hans,Naumann, Hans, Primitive Gemeinschaftskultur: Beiträge zur Volkskunde und Mythologie, 
Jena 1921; Naumann, Hans, Grundzüge der deutschen Volkskunde, Leipzig 1922. Hans Nau-
manns berömda teori om ”Gesunkenes Kulturgut” utvecklades i dessa böcker men bemöttes med 
häftig kritik. Själva begreppet har dock, oavsett de vetenskapliga bedömningarna av Naumanns 
teorier, levt vidare inom den humanistiska forskningsvärlden.
542 Studieförbundet Vuxenskolan, I Rickleå, Rickleå 1978, s. 61
543 Acc. 2762, Umeå, Ön, DAUM, UmeåAcc. 2762, Umeå, Ön, DAUM, Umeå

Bröllop i Fatmomakke mellan Marta f. Holmgren från Stornäs och Tobias Westerlund 
i Klimpfjäll 1894.
Foto: Lars Dahlstedt, Västerbottens museum
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Vid bordet har placeringen av brudparet och deras föräldrar varit givna. I 
övrigt förefaller man ofta ha tillämpat fri placering. Det har vid flertalet bröl-
lop inte varit aktuellt att göra någon rangordning av gästerna. En informant, 
född 1878, (Dorotea socken) svarar på en intervjufråga om placering: ”Det var 
ingen ordning på någon placering inte.” Men han tillägger att naturligtvis hade 
brudparet sina givna platser.544 En kvinna från Umeå socken berättar om sitt 
eget bröllop 1914: ”Brudfolket skulle sitta i mitten. Sen fick dom andra placera 
sig som dom ville.” 545 Ofta tilldelades brudparet och deras föräldrar särskilda 
platser medan övriga vid bordet hade fri placering.546 

Funktionärer vid bröllopet som brudfrämman, tärnor och marskalkar kunde 
också ha särskilda platser. Brudfrämman placerades ofta vid brudens sida för 
att kunna finnas till hands och se till att klädseln såg snygg ut.547 Prästen skulle 
naturligtvis ha en plats nära brudparet om han deltog vid middagen.548 En 
sagesman från Vilhelmina (f.1870) berättar att jägmästaren var gäst vid hans 
bröllop och fick en hedersplats vid bordet som man brukade göra för ”stånds-
personer”.549 

Spelmännen placerades ibland vid ett särskilt bord och helst så långt bort från 
prästen som möjligt.550 En mera ålderdomlig tradition vid placeringen har varit att 
ha ”karasida” och ”kvinnsida” så att männen satt på ena sidan och kvinnorna på 
den andra. Så placerades bröllopsgästerna bl.a. vid bröllopen i Ljusvattnet i äldre 
tid. Denna typ av placering finns även belagd i Norsjötrakten.551 Samma uppdel-
ning av män och kvinnor hade man vid bönesammankomsterna i byarna. 

Ingrid Nordström skriver i sin bok Till bords om hur man kan se placeringen 
vid gästabudsborden som ”ett spel på kalasets scen, utfört av värdfolk och 
gäster tillsammans” för att med trugning och bordsplacering markera den soci-
ala rangskalan.552 Här anknyter Nordström till Bourdieus analys av det sociala 
spelet kring heder och prestige i det kabyliska bondesamhället i Algeriet. De 

544 Band 460, Dorotea, Högland Långsele, DAUM, UmeåBand 460, Dorotea, Högland Långsele, DAUM, Umeå Högland Långsele, DAUM, Umeå, DAUM, Umeå
545 Burholm, Annika (red.), Anumark: en liten kustby i Västerbotten strax norr om Umeå, Umeå 
1992, s. 104
546 Band 1006, Sorsele, Vuvosberg, DAUM, Umeå
547 Acc. 629, Umeå landsförsamling, allmänt, DAUM, Umeå; ”Tante Nanna”, ”Ett bondbröllop i 
Bygdeå för 50 år sedan”. I: Västerbotten 1929, Västerbottens museum, Umeå, s. 137
548 Acc. 1522, Bygdeå, allmänt, DAUM, Umeå
549 Band 96, Vilhelmina, Skansholm, DAUM, Umeå
550 Westerlund, Ernst, ”Seder och bruk, saga och sägen”. I: Westin, Gunnar (red.), Västerbottens 
bygd och folk: en skildring i ord och bild av Västerbottens bebyggelse, Stockholm 1952, s. 41
551 Brännström L. och Jirlow R., ”Gamla dagars bröllop i Burträsk”. I: Västerbotten 1920, Väs-
terbottens museum, Umeå, s. 32; Westerlund, Ernst, ”Från Finnsele till Dragnäs”. I: Västerbotten 
1961, Västerbottens museum, Umeå, s. 29
552 Nordström, Ingrid, Till bords. Vardagsmoral och festprestige i det sydsvenska bondesamhället, 
Stockholm 1988, s. 163-167
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sydsvenska bröllopen har varit präglade av social prestige och den ofta detal-
jerade placeringen vid kalasbordet har visat vem man är. Rangordningen vid 
bordet har i de flesta fall återspeglat graden av förmögenhet.

Nils-Arvid Bringéus har jämfört de sydsvenska bröllopen med bröllops-
sederna i Dalarna och skriver: ”I det egalitära Dalarna var således bröllopen 
mycket öppna tillställningar och utan den prestige som präglade de sydsvenska 
bröllopen ifråga om förning och placering.”553 Dalabröllopen kommunicerar 
således social öppenhet. På samma sätt har det varit i Västerbotten. Placeringen 
har inte i någon större utsträckning använts för att uttrycka de olika gästernas 
sociala status. 

5.5 Rätterna

Mattradition och livsmedelstillgång 
Ett bondbröllop i Västerbotten präglades länge av självhushållet, d.v.s. att man 
själv producerade en stor del av livsmedelsbehovet. Det var egentligen inte 
förrän slutet av 1940-talet som ett nytt system för livsmedelsförsörjningen bör-
jade utvecklas på den västerbottniska landsbygden och fler och fler matvaror 
började köpas in. Det är därför naturligt att det tidigare kosthållet varierar i rela-
tion till tillgången på matråvaror. Vid kusten har lakto-cerala mattraditioner 
utvecklats. Tillgången på spannmål har här möjliggjort matvanor som liknar 
de syd- och mellansvenska. I inlandet har mjölk, mjölkprodukter, fisk och kött 
format en lakto-animal matsedel. I det samiska området är det kött och vissa 
växter som har dominerat kosthållet och vi kan där tala om en animal-vegeta-
bil kostprofil. 

En viss ledning när det gäller äldre tiders kosthåll kan man få i landshövding-
arnas femårsberättelser. För perioden 1881-85 ges t.ex. följande karakteristik 
av allmogens kosthåll i Västerbotten:

De väsentligaste födoämnena utgöras af produkter från ladugården, hvaribland 
sur mjölk intager ett framstående rum, mjölvaror samt strömming och annan fisk 
när tillgång dertill finnes. 554 

Under självhushållets tid var också förrådshushållningen en nödvändighet. Den 
korta sommarens överflöd måste konserveras för att trygga överlevnaden under 

553 Bringéus, Nils-Arvid, ”Bröllopsseder i Sverige – en översikt”. I: Bröllop (Kulturen 1993), 
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, Lund 1993, s. 46
554 Landshöfdinge-embetets uti Västerbottens underdåniga berättelse för åren 1881-1885, mikro-
fiche, Forskningsarkivet, Umeå, s. 5
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den långa vintern. Torkning, självsyrning, rökning och saltning är metoder som 
påverkat de regionala matvanorna. När det gäller festmaten har man dock inte 
i första hand hämtat den från förråden. Oftast har man slaktat och lagat till 
kötträtter och smörgåsmat av det färska köttet. Brödet har fått markera festen 
som en kontrast till vardagen. Sötstöpta limpor och överdådiga saffranskringlor 
har varit viktiga inslag i den västerbottniska festmåltiden. Bröllopsmåltiden var 
den stora festmåltiden och den skulle vara höjd en bra bit över vardagsmatens 
nivå.

En bröllopsmiddag mellan gammalt och nytt år 1907
Som en utgångspunkt för diskussionen om bröllopsmåltider i Västerbotten vill 
jag först skildra ett speciellt bröllop som finns väl skildrat i en bandad intervju 
på Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. Skildringen är mitt eget 
fria återberättande men bygger dock i allt väsentligt på intervjumaterialet.

Det är den �7 november 1907. Det ska bli bröllopsfest i tre dagar i Väster-
bottensbyn Gumboda. Helmer Andersson ska gifta sig med den duktiga söm-
merskan Emilie Glas. Två veckor före bröllopet har de trolovade gått runt till 
grannar, släkt och vänner och inbjudit till festen. ”Budandet”, inbjudan tog 
flera dagar. I sju dagar har kockmoran Fru Lindström och hennes dotter Lydia 
hållit till i bagarstugan och bakat bröd, storkringlor och halvmånar. 

Storkringlorna har bakats med saffran och är kolossala. Degen till en kringla 
ska väga över ett kilo! 

Beda Frykholm har anlitats för att ordna brudklädseln. Bröllopet hålls på 
gästgivargården i Gumboda som det unga paret har övertagit efter en konkurs-
auktion. 1�4 personer har kommit för att vara med på ett efterlängtat kalas mitt 
under den mörkaste och ruggigaste senhösten. Klockan tre samlas gästerna i 
stora matsalen där man har ställt i ordning och smyckat för vigseln. Prästen är 
på plats och det är trångt i lokalen. Längst bak får en grupp ungdomar från Sikeå 
stå på stolar för att kunna se vigselakten. Efter vigseln samlas man kring brudpa-
ret för att skåla och lyckönska. Tio liter vin har köpts in för detta ändamål. 

I den stora gästgivarsalen har man placerat borden i hästskoform med ett 
extra bord i mitten för att ge plats åt alla gästerna. Värdparet placerar gäs-
terna kring bordet och det känns lite ovant eftersom man brukar ha i stort sett 
fri placering frånsett brudparet och deras föräldrar. Dukningen är extra festlig 
och påkostad och det märks att det är lite förmer än ett vanligt bondbröllop. 
Och i gästgivargården finns det ju resurser…

Vid bröllopsmiddagen serveras först smörgåsar med pålägg, sedan buljong, 
därefter sill och potatis. Som huvudrätt serveras kokt pepparrotskött, sås och 
potatis. Till maten dricker man mjölk, öl och svagdricka. Svagdrickan har man 
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köpt i kaggar av en försäljare från Bygdeå. Och naturligtvis blir det snaps. 60 
liter brännvin har inhandlats redan under sommaren på Sandströms i Skellef-
teås spritfilial i Ånäset innan den stängdes för gott. Vid samma tillfälle köpte 
man också 40 liter konjak och 10 liter punsch. Efterrätten består av plommon-
kräm upplagd i höga glasskålar. Kokerskan har beräknat att fyra plommon per 
person ger lagom portioner. Tre timmar sitter man till bords. Stämningen är 
hög och det skrattas och pratas. Ljusen och lyktorna tänds i festsalen medan 
förvintermörkret tätnar därute. Gästerna kommenterar brudparet och det sägs 
att brudgummen är ”den grannaste kar´n i socknen”. Och vilken kvinna han 
har fått! Tänk när hon sydde 13 klänningar på 11 dagar! Och nu skulle hon bli 
husmor på gästgivargården…

Allra sist delas storkringlorna och halvmånarna, d.v.s. smördegsbakelserna 
med plommonfyllning, ut till gästerna. De ska inte ätas under bröllopet utan 
tas med hem. 

Sedan dukas det undan och borden flyttas för att ge plats åt dansen. En 
grupp spelmän med fiol, dragspel, cittra och triangel tar plats i ett hörn och 
sedan dansar man natten lång. Ibland får brudparet gå ut och visa upp sig för 
”brudsiara” – de som kommit till bröllopsgården för att se bruden och kanske 
bli bjudna på en smakbit på stående fot t.ex. vetebröd och kaffe eller en sup.

Någon gång framåt natten blir det en paus med lite smörgåsar. Inte förrän 
klockan sex på morgonen knäpper dragspelaren ihop spelet och säger att nu 
behövs det lite sömn. Det är ju en bröllopsdag i morgon också. Då börjar fest-
ligheterna klockan ett med att värdparet går runt och bjuder på kaffe och bröd 
i de olika gårdarna i byn där bröllopsgästerna har inkvarterats. Och sedan 
fortsätter kalasandet med mat, dryck och dans under bröllopets andra dag. Den 
tredje och sista bröllopsdagen lämnar gästerna en summa pengar till brudpa-
ret, äter en sista måltid och dricker en färdkask innan de återvänder till sina 
hemgårdar och det vanliga vardagsslitet.555

Potatis – en utdragen innovationsprocess
Potatis började odlas sporadiskt i Västerbotten från mitten av 1700-talet. Redan 
1732 fanns det potatis i landshövding Grundels trädgård i Umeå enligt Carl 
von Linné. Men det skulle dröja innan den på allvar togs i bruk bland allmogen 
i länet. 1771 skrev komminister Israel Lindahl i sin sockenbeskrivning över 
Umeå: ”Potatis trivs ej illa, men nyttjas allenast av några ståndspersoner samt 
helt få av allmogen.”556

555 Lars Olov Sjöströms berättelse, baserad på Band 2222, Nysätra, Gumboda, DAUM, Umeå 
556 Lindahl, Israel, ”Beskrivning över Umeå socken år 1771”. I: Västerbotten 1955, Västerbottens 
museum, Umeå, s. 33
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Patriotiska sällskapet utlyste 1772 en tävling för att främja potatisodlingen 
där bl.a. Västerbotten deltog. Det satte igång en del odlingsverksamhet och 
1774 uppgick skörden bland bönderna utanför Umeå till drygt 176 tunnor. Först 
på 1820-talet kom potatisens stora genombrott.557 Potatisen var ingen kalasmat 
och har inte varit någon självklarhet vid bröllopsmiddagarna i Västerbotten. 
Enligt en uppgift från Nordmaling förekom inte potatis på kalasborden förrän 
på 1890-talet. 558 Ernst Westerlund talar om det nedsättande uttrycket ”päre-
bröllop” som tidigare på 1800-talet kunde användas om ett bröllop där potatis 
serverades.559 Först ett par decennier in på 1900-talet kunde potatisen försvara 
sin plats på festborden.

Brödkultur i förvandling
Brödet har betraktats med särskild vördnad och det kallades allmänt ”gudslån”. 
Kornet var i Västerbotten det dominerande och enda allmänt odlade sädessla-
get. Vid kusten har råg odlats, men aldrig i någon stor omfattning. Havre har 
också odlats, men då nästan uteslutande som kreatursföda. Då kornmjölet inte 
går att jäsa utan tillsats av annat mjöl har det ojästa tunnbrödet varit det nor-
mala förrådsbrödet.560 Tunnbrödet bakades höst och vår och var en viktig del 
av vardagskosten. 

Vid bröllop och andra gästabud bjöd man också på rågbröd. Det var s.k. ”söt-
stöpta limpor” som hade bakats i gårdens bagarstuga veckan innan bröllopet.561 
I dessa limpor användes s.k. ”stålsikt”, alltså rågsikt. Det var vanligt att använda 
surdeg vid rågbrödsbak. När det gäller rågbrödets utveckling i Västerbotten är 
det troligt att kontakterna med Österbotten har haft betydelse. Åke Campbell 
skriver om brödsädesodlingen i Finland att ”i de svensktalande kustbygderna 
här har rågen under hela nyare tiden en stark ställning som brödsäd ända upp 
till Österbottens nordligaste socknar.” 562

I en miljö där normalt bara hårt bröd fanns till vardags var det nog festligt att 
få äta råglimpa ibland. Från Granbergsträsk i Jörn berättas att de första julklap-
parna allmänt var en rund rågbulle, som var sötstöpt med en stor smörklimp 
i mitten, som kallades ”kleningen”. Denna kaka sparades och åts med stor 

557 Johansson, Karin, ”Om västerbottnisk potatisodling”. I: Västerbotten 1981:2, Västerbottens 
museum, Umeå, s. 91-94
558 Band 725 b, Nordmaling, Mullsjö, DAUM, UmeåBand 725 b, Nordmaling, Mullsjö, DAUM, Umeå Nordmaling, Mullsjö, DAUM, Umeå, Mullsjö, DAUM, Umeå Mullsjö, DAUM, Umeå, DAUM, Umeå
559 Westerlund, Ernst, ”Seder och bruk, saga och sägen”. I: Westin, Gunnar (red.), Västerbottens 
bygd och folk: en skildring i ord och bild av Västerbottens bebyggelse, Stockholm 1952, s. 41
560 Västerbottens museum, Mat i Västerbotten, Umeå 1985, s. 11
561 Studieförbundet Vuxenskolan, I Rickleå, Rickleå 1978, s. 60; Granberg, Alice, ”Om kalasen i 
äldre tider”. I: Löfqvist, Gun-Mari och Löfqvist, Martin (red.) Sörfors – en förändringens bygd, 
Umeå 1987, s. 119
562 Campbell, Åke, Det svenska brödet, Stockholm 1950, s. 51
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andakt.563 Vetebröd bakades endast vid högtidligare eller festligare tillfällen 
som bröllop och begravningar. Vetemjöl producerade man inte själv utan det 
fick köpas. Man köpte också färdigt vetebröd hos yrkesbagarna när de började 
förekomma. En informant från Nordmaling (f.1874) berättar att när hon började 
minnas var det ingen i byarna som kunde baka vetebröd. En anledning var att 
den jäst som användes vid bakning togs från jästämnena i tunnorna som man 
bryggde dricka i. Den gick att använda till rågbrödsbak men inte till vetebröds-
bak, förmodligen för att den kunde ge brödet en gråaktig färgton som man inte 
ville ha på det fina vetebrödet. När järnvägen kom till bygden 1890 började 
det finnas pressjäst och då blev det på en gång mycket vanligare med hem-
bakt vetebröd.564 Av vetemjöl bakades de stora festkringlorna som man bjöd på 
vid bröllop och begravningar. Jag återkommer till festkringlorna längre fram i 
avhandlingskapitlet.

Smörgåsmat – nyhet på traditionell grund
Inför ett bröllop brukade man i regel slakta ett ungnöt eller en gris som man 
lagade till mat av. Man styckade upp lämpliga delar till stekar, buljong, kalvsylta, 
pressylta, revbensspjäll, grisfötter, skinka, leverpastej o.s.v.565 Köttet användes 
alltså både som smörgåsmat och till middagens huvudrätt. Dessutom kunde kött-
ben från slakten användas som bas i den soppa som brukade ingå i en bröllops-
middags meny. Ost av egen tillverkning fanns med på bordet vid de flesta bröllop. 
När mejeriernas verksamhet kom igång övergick man så småningom till att köpa 
osten. Första bymejeriet i Västerbotten började sin verksamhet 1867 i Hössjö och 
under 1870- och 80-talen startade många småmejerier i länet.566

Att inleda festmåltiden med ett smörgåsbord var en innovation som slog 
igenom i borgerlig miljö i mitten av 1800-talet, då under benämningen bränn-
vinsbord. Denna nyhet har också uppenbarligen influerat böndernas bröllops-
fester i Västerbotten där ett större eller mindre smörgåsbord har en vanlig inled-
ning av bröllopsmåltiden.

Fisk som tradition
Fisk har varit en självklar del av det västerbottniska kosthållet genom århundra-
dena. Redan Olaus Magnus beskriver i sin Historia om de nordiska folken hur 

563 Västerbottens museum, Mat i Västerbotten, Umeå 1985, s. 32
564 Band 725 b, Nordmaling, Mullsjö, DAUM, UmeåBand 725 b, Nordmaling, Mullsjö, DAUM, Umeå Nordmaling, Mullsjö, DAUM, Umeå, Mullsjö, DAUM, Umeå Mullsjö, DAUM, Umeå, DAUM, Umeå
565 Granberg, Alice, ”Om kalasen i äldre tider”. I: Löfqvist, Gun-Mari och Löfqvist, Martin 
(red.) Sörfors – en förändringens bygd, Umeå 1987, s.120; Band 890, Sorsele, Västanås DAUM, 
Umeå
566 Fahlgren, Karl, ”Boskapsskötsel”. I: Fahlgren, Karl (red.), Bygdeå Sockens historia, Umeå 
1963, s. 204-206
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stora mängder fisk soltorkades vid ”den krönta klippan” – Bjuröklubb. Tork-
ningen har använts som konserveringsmetod från kust till fjällbygd men har 
praktiserats längst i inlandet och fjälltrakterna där den än idag används, framfö-
rallt för att ta tillvara gädda. Saltning av fisk introducerades på medeltiden längs 
kusten och fick främst betydelse för att kunna bevara och transportera lax som 
handelsvara. Rökning av fisk har varit vanligare i inlandet och fjällbygderna än 
vid kusten, om man undantar den vid kusten vanliga nettingrökningen. 

Konservering genom syrning har gett välkända norrlandsrätter som surström-
ming vid kusten och ”vibrunnen sik” i fjällbygden. Gravning är en variant av 
denna metod där syrningen dämpats genom kall förvaring och mild saltning. 
Det vanligaste tillagningssättet för fisk har tidigare varit kokning.567 

Att fisk har haft stor betydelse i inlandets och då inte minst i nybyggarnas 
kosthåll framgår av O. P. Pettersons material Gamla byar i Vilhelmina. För 
nybyggaren var fisktillgången en överlevnadsfråga, speciellt under den första 
tiden på nybygget innan odlingen började ge någon avkastning. Men även hos 
den etablerade inlandsbonden var kosthållet präglat av fisk. Så berättas t.ex. 
om den välbärgade bonden Anders Persson i Eriksberg (Vilhelmina socken): 
”Sällan vankades annan mat på slåtten än fisk och sode (fiskspad), och det var 
visst ingen, som beskärmade sig över kosthållet hos Anders Perssons.”568

En fiskrätt har oftast ingått i bröllopsmiddagen. Den har ofta placerats mellan 
”förrätten” och kötträtten. I de äldre beläggen nämns ofta lutfisk som bröllops-
mat.569 Inom Degerfors socken har färsk sik och löksås räknats som en fin rätt.570 
Lax har naturligtvis varit vanlig längs älvdalarna.

Kött med gamla och nya symbolvärden
I Västerbottens inland och fjälltrakter har jakten länge varit en nödvändig del av 
livsmedelsförsörjningen. Olika former av vilt präglar därför äldre tiders kost-
håll i dessa områden. I boken Föda och nödföda påpekar Kerstin Eidlitz att i 
lappmarken var hermelinen det enda djur som man inte kunde tänka sig äta.571 
Boskapsskötseln har alltid haft större betydelse i övre Norrland än i Sverige 
som helhet. Som ett exempel kan nämnas att det 1805 fanns 54,7 kor per 100 
invånare i Västerbottens län (nuvarande Norr- och Västerbotten) medan mot-

567 Västerbottens museum, Mat i Västerbotten, Umeå 1985, s. 125-126
568 Pettersson, O. P., Gamla byar i Vilhelmina del 1, Umeå 1982, s. 250
569 Nilsson, Lars, ”Bodbyn. Några anteckningar om en gammal Burträskby”. I: Västerbotten 
1933, Västerbottens museum, Umeå, s. 106; ”Tante Nanna”, ”Ett bondbröllop i Bygdeå för 50 år 
sedan”. I: Västerbotten 1929, Västerbottens museum, Umeå, s. 138
570 Acc. 2650, Degerfors, allmänt, DAUM, Umeå
571 Västerbottens museum, Mat i Västerbotten, Umeå 1985, s. 96
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svarande siffra för landet som helhet var 33,8 kor per 100 invånare.572 Det går 
helt naturligt att avläsa i den västerbottniska kostprofilen där kött och mjölk-
produkter är framträdande. 

När det gäller förvaring av kött är lufttorkning den äldsta metoden. Saltning 
har förekommit från slutet av medeltiden. Förvaring vintertid genom frysning 
var en vanlig metod, likaså köttförvaring i kallkällor.573 Vid bröllop och andra 
gästabud brukade huvudrätten bestå av kött. Men tillagningssätten varierar. I 
äldre tid har kokning varit det vanliga tillagningssättet. En kvinna från Sorsele 
(f. 1877) berättar i en intervju: ”Från första början kokades köttet, men då blev 
det sedan så att de stekte köttet.”574

I en annan intervju från samma socken berättar en informant om att man bru-
kade använda en särskild gryta för köttkokning. Köttet kokades utomhus och 
grytan lånades runt i bygden där den hade varit med vid många bröllop.575 I en 
uppteckning från Bygdeå berättas om bröllopen vid 1800-talets mitt: ”Maten 
bestod av kokt kött, fläsk och potatis. Stek förekom aldrig.”576 

Men stek som huvudrätt blev senare mera vanligt i och med järnspisens 
genombrott. Det var ofta kalv- eller nötstek med sås.577 Och stek var en av de 
rätter som sågs som ”finare mat”. Traditionsmaterialet visar dock att steken 
aldrig varit den självklara huvudrätt vid bröllopsmiddagen i Västerbotten som 
den har varit i Syd- och Mellansverige. Det har inte varit steken som har marke-
rat festtillfällets lyx. Andra varianter av kötträtten var att servera en köttsoppa 
eller torkat kött, ”törkötte” som ofta var torkat fårkött.578 I Västerbottens fjäll-
bygder förekom kokt renkött som huvudrätt på bröllopen, bland såväl samer 
som nybyggare.579

Gamla och nya bröllopsrätter
I en intervju från Skellefteå socken, gjord 1949, berättar informanten (f. 1867): 
”På bröllop fingo de ofta blodplättar med sylt, och plommonsoppa med russin 
och gryn i som efterrätt, det var annat det, mot vad vi äro vana vid i dessa 
tider”.580 Även i Umeå har blodpudding varit en vanlig bröllopsrätt. I stället 

572 Stormyr, Harald, ”Övre Norrlands historia under gustavianska tiden”. I: Westin, Gunnar (red.) 
Övre Norrlands historia del IV, Umeå 1974, s. 82
573 Västerbottens museum, Mat i Västerbotten, Umeå 1985, s.95-96
574 Band 890, Sorsele, Västanås, DAUM, UmeåBand 890, Sorsele, Västanås, DAUM, Umeå
575 Band 1006, Sorsele, Vuvosberg, DAUM, UmeåBand 1006, Sorsele, Vuvosberg, DAUM, Umeå
576 Acc. 1522, Bygdeå, allmänt, DAUM, Umeå
577 Studieförbundet Vuxenskolan, I Rickleå, Rickleå 1978, s. 61
578 Acc. 1393, Nordmaling, allmänt, DAUM, Umeå; Band 460, Dorotea, Högland Långsele, 
DAUM, Umeå
579 Acc. 3664, Sorsele, Ammarnäs, DAUM, Umeå
580 Acc. 1726, Skellefteå, Lund, DAUM, Umeå
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för potatis som speciellt i äldre tid var betraktad som vardagsmat och ”inte just 
lönt att komma med” kunde man ha bruna bönor eller ärtor.581 På ett bröllop i 
Lövånger 1906 serverades skogsfågel.582 

De stora matbröllopen kunde en bit in på 1900-talet ersättas med enklare 
kalas. En informant från Lycksele socken berättar att vid hennes brors bröllop 
1916 serverades smörgåsar med pålägg. Smörgåsmaten bestod av ugnstorkat 
får- eller nötkött, ost, kalvsylta, uppskurna ägg och ansjovis. Te och bränn-
vin dracks till smörgåsarna.583 Om sina föräldrars bröllop inom Burträsk 1929 
skriver dottern Ally Nordin: ”Släkt och grannar hade underrättats om, att efter 
vigseln skulle det, som sed var, bjudas på kaffe och smörgåsar, och därefter 
dans på logen.”584 

Kalaskokerskan Alice Granberg ger några exempel på nya bröllopsrätter som 
kommit till under hennes tid från mitten av 20-talet: Janssons frestelse, kåldol-
mar, lökdolmar, olika sillinläggningar, potatisgratäng, fiskgratäng, laxpudding 
med risgryn i, sillsallad, rödbetssallad o.s.v. Hon menar att hushållsskolorna 
bidrog till att sprida nya maträtter och tillagningssätt på landsbygden. 585

Grönsaker och soppor i förändringsperspektiv
Inslaget av grönsaker var länge litet i Västerbotten, både i vardagskosten och 
på festborden. Under större delen av året var färska grönsaker och rotfrukter 
sällsynta i kosthållet. Rovor har inte odlats i någon större utsträckning förrän 
en bit in på 1900-talet. Robertsfors bruk anställde i mitten av 1870-talet en i 
rotsaksodling hemmastadd fördräng. Rovodlingen på bruket föll väl ut men 
fullföljdes inte. Odlingen återupptogs dock på 1890-talet under ledning av en 
agronom.586 

I köksträdgårdarna kunde man i vissa fall odla en hel del grönsaker. Det 
kunde vara persilja, gräslök, rödlök, schalottenlök, morötter, pepparrot och en 
del kryddor. Men grönsaksodlingen förefaller på det hela taget ha varit dåligt 
utvecklad. När bruksdisponenten Sten Grapengiesser 1923 skriver om Bygde-
åtraktens kulturväxter konstaterar han: ”Köksträdgården eller ´kryddgården´, 
som den i folkets mun heter, får bland bönderna märkvärdigt mycket stå till-
baka, endast ett litet utrymme vid stugknuten är åt den upplåten, om den alls 

581 Band 725 b, Nordmaling, Mullsjö, DAUM, Umeå
582 Gerda Boström, Lövånger, ”Förlovning, bröllop – förr”, Skellefteå museums studiecirkelar-
kiv
583 Acc. 693, Lycksele, Björksele, DAUM, Umeå
584 Burén, Haldo, Pehr Pehrsson Curfurste och dennes ättlingar, Umeå 1982, s. 151
585 Bandad intervju med Alice Granberg, Norrfors Umeå den 26/1 1996, hos författaren
586 Grapengisser, S., ”Bygdeåtraktens kulturväxter”. I: Västerbotten 1923, Västerbottens muse-
um, Umeå, s. 43-44
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finnes, dess sortering är torftig och dess ans försummad.” 587 Något bättre var 
det då i bruksarbetarnas och herrgårdarnas köksträdgårdar. 

I den köttsoppa som serverats i äldre tid, framförallt som söndagsmat och 
högtidsmat fanns ofta grönsaker som potatis, rovor, kålrötter och morötter.588 
Köttsoppa nämns som bröllopsmat, t.ex. inom Degerfors socken.589 Det före-
faller logiskt med tanke på att det slaktades inför de flesta bondbröllop och att 
man var mån om att ta tillvara allt kött och då även köttbenen. ”Då man hade 
slaktat hade vi ju mycket ben att koka på förstås och lite slarvkött, så att det var 
en jättegod soppa.” 590 

Alice Granberg berättar också om olika nya varianter av soppa vid ett bröl-
lop från 1920- och 30-talen. Det kunde vara en klar buljong med lite grönsaker 
i, avredd sparrissoppa eller svampsoppa. Hon nämner dessutom stuvad spenat 
som tillbehör till fisken. Grönsaker som morötter och ärtor nämns ofta i sam-
band med bröllopen.

Efterrätter som innovation 
Ernst Westerlund skriver: ”Vad som speciellt markerade att det var en särskild 
fest var efterrätterna som kunde bestå av lingonkräm eller sviskonkräm eller 
sviskonsoppa. Risgrynsgröt var en inte ovanlig kalasmat.” 591 

Under 1800-talets senare del blev risgrynsgröt den vanligaste efterrätten. En 
informant från Bygdeå (f.1854) berättar: ”Till efterrätt serverades i de flesta fall 
risgrynsgröt, rikt beströdd med kanel.” Vid något tillfälle hade en bröllopsgäst 
kommenterat kanelen på det framställda grötfatet: ”Ger hä ordninga på, på fatä, 
eller ger ä damme från takä?”592 Risgrynsgröt åt man inte till vardags utan bara 
till jul och kalas.593

Sötost var en annan rätt som kunde avsluta festmåltiden. Man kokade söt-
mjölk i en gryta tillsammans med löpe från kalvmage. Den vassle som fälldes 
ut lades i en ostkorg för att få form. Innan rätten serverades smaksattes den med 
socker.594 

587 Grapengisser, S., ”Bygdeåtraktens kulturväxter”. I: Västerbotten 1923, Västerbottens muse-
um, Umeå, s. 49
588 Västerbottens museum, Mat i Västerbotten, Umeå 1985, s. 100
589 Acc. 1393, Degerfors, allmänt, DAUM, Umeå
590 Bandad intervju med Alice Granberg, Norrfors Umeå den 26/1 1996, hos författaren
591 Westerlund, Ernst, ”Från Finnsele till Dragnäs”. I: Västerbotten 1961, Västerbottens museum, 
Umeå, s. 29
592 Acc. 1522, Bygdeå, allmänt, DAUM, Umeå
593 Westerlund, Ernst, Byar och folk: ett bidrag till kännedom om byarnas uppkomst, bebyggelse 
och utveckling samt arbetsliv, seder och bruk. Del 1, Ersmark: ett bidrag till kännedomen om 
byns uppkomst, bebyggelse och utveckling samt om arbetsliv, seder och bruk, Skellefteå 1982, 
s. 136
594 Band 1158, Skellefteå, Ersmark, DAUM, Umeå; Band 2711, Umeå, Kvarnlund, DAUM, Umeå
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Den klart dominerande efterrätten vid bröllopen blev senare plommonkräm, 
som ofta serverades med gräddmjölk eller grädde.595 Den handdrivna separa-
torn, som uppfanns av Gustaf de Laval år 1877, fick en snabb spridning i Väs-
terbotten och underlättade framställningen av grädde och smör.596 Av plommon 
kunde man också göra en soppa som ofta serverades före kötträtten. Bakgrun-
den till detta diskuteras längre fram under rubriken matsedlar. Soppa och kräm 
gjordes oftast på torkade plommon. Under 1800-talets senare hälft var torkade 
frukter som russin, sviskon, fikon och nypon framträdande importvaror bland 
handelsmännen i Västerbotten. Dessa matvaror konsumerades inte till vardags 
på landsbygden utan sparades som lyxmarkörer till framförallt bröllop och 
andra festligheter.

Nyponkräm eller lingonkräm nämns också i en del av bröllopsskildring-
arna. 597 Lingon är den bärsort som man fram till 1900-talet främst tagit vara 
på i kosthållet. Blåbär har inte värderats i samma utsträckning och kunde av de 
äldre betraktas som fågelföda. Dessutom saknade blåbären avsättningsmöjlig-
heter och ekonomisk betydelse ända fram till första världskriget då det började 
byggas blåbärstorkerier i länet.598 

Glass började förekomma som efterrätt vid bröllopen i byarna längs Umeäl-
ven i början av 1900-talet. År 1905 serverades glass på ett bröllop i Klabböle 
utanför Umeå. En av de som var med berättar i en intervju:

Då skulle dom ha glass och det var ett fasligt sjå att få till den förstår ni. Men det 
var tur att det fanns is nere i fiskkällar´n här i notboden nere vid älven. Där hade 
dom en iskällare för dom var ju tvungen att ha is, laxfiskarna. 

Informanten berättar vidare hur glassmassan lades i en stor bleckbytta som pla-
cerades i en träbalja med ismassa. Sedan fick man röra om massan till dess den 
tagit ihop sig till glass. Det var ett drygt arbete som drängen hade fått på sin 
lott för att bröllopsgästerna skulle få smaka på nymodigheten: ”Han fick ju sitta 
mest hela dagen... Det var första gången jag åt glass” konstaterar informan-
ten.599 Alice Granberg berättar i en intervju att glass var vanligt under hennes tid 

595 Band 2222, Nysätra, Gumboda, DAUM, Umeå; Acc. 1730, Stensele, Gunnarn, DAUM,Band 2222, Nysätra, Gumboda, DAUM, Umeå; Acc. 1730, Stensele, Gunnarn, DAUM, Stensele, Gunnarn, DAUM,, Gunnarn, DAUM, Gunnarn, DAUM,, DAUM, 
Umeå
596 Etnologen Phebe Fjellström hävdar att separatorn kom till bonde- och nybyggarhemmen i 
Norrbottens- och Västerbottens län långt före järnspisen, d.v.s. tiden omkring sekelskiftet 1900. 
Se Fjellström, Phebe, Kvinnoliv och måltidsglädje: kosthåll och resurser inom det nordliga rum-
met, Umeå 2002, s. 93
597 Brännström L. och Jirlow R., ”Gamla dagars bröllop i Burträsk”. I: Västerbotten 1920, Väster-
bottens museum, Umeå, s. 31; Band 725 b, Nordmaling, Mullsjö, DAUM, Umeå
598 Västerbottens museum, Mat i Västerbotten, Umeå 1985, s. 148-151
599 Band 1471, Umeå, Klabböle, DAUM, Umeå



Kapitel 5

284

som kalaskokerska från mitten av 20-talet. 600 Mycket talar för att glassen förts 
ut i byarna kring Umeå av ”kockmoran” fru Kröger på Teg som hade staden in 
på knutarna och lagade mat både i Umeå och ute i byarna.601 Även i Lövånger 
nämns glass som bröllopsefterrätt under 1900-talets första decennier.602 

Nya efterrätter introducerades så småningom på bröllopen. Alice Granberg 
började t.ex. servera nougatpudding, bärparfaiter och blancmangéer som hon 
lärt sig laga på hushållskurs i Ljungskile 1927. 

Måltiden avslutades med att s.k. ”halvmånar” serverades. Det var ett bakverk 
av smördeg som först bakades ut i cirkelformade skivor, fylldes med urkärnade 
plommon eller plommonkräm och veks dubbla till halvcirkelformade bakel-
ser.603 En del informanter har betraktat dessa smördegsbakelser som efterrätt 
men andra ser det som en egen del av festmåltiden.

Dryck ur ett förändringsperspektiv
I äldre tid bryggde man egen dricka i de västerbottniska bondehemmen. 

På senvåren, men ibland också till jul, bryggdes en dricka som i lyckade fall 
kunde hålla en avsevärd alkoholhalt. Man gjorde malt av korn – det grodda 
kornet brukade krossas på bakbordet med brödkaveln – och när kokningen som 
i regel skedde utomhus eller om vintern i bagarstugan, i en stor kittel, var klar, 
tappades drickan i en drickstunna eller i träkaggar. 604 

Denna hembryggda dricka nämns i många skriftliga belägg och bandade inter-
vjuer på DAUM och har serverats vid bröllopen. 

Öl blev vanligare som dryck när husbehovsbränningen upphörde och brygge-
rier började anläggas. 1855 rapporterade pastorsadjunkten J. Næslund att man 
”i Umeå anlagt ett bryggeri”, samt att folkets smak övervägande ”vänt sig från 
brännvinet till ölet”.605 Samma år etablerades också ett bryggeri i Skellefteå.

600 Bandad intervju med Alice Granberg, Norrfors Umeå den 26/1 1996, hos författaren
601 Muntlig uppgift om kalaskokerskan ”fru Kröger” den 17 april 1996 av Margit Wieståhl f. 
Kröger, Holmsund, f. 1904
602 Gerda Boström, Lövånger, ”Förlovning, bröllop – förr”, Skellefteå museums studiecirkelar-
kiv
603 Band 1693, , Umeå, Baggböle, DAUM, Umeå; Band 2222, Nysätra, Gumboda, DAUM,Band 1693, , Umeå, Baggböle, DAUM, Umeå; Band 2222, Nysätra, Gumboda, DAUM, Baggböle, DAUM, Umeå; Band 2222, Nysätra, Gumboda, DAUM,, DAUM, Umeå; Band 2222, Nysätra, Gumboda, DAUM, 
Umeå
604 Westerlund, Ernst, Byar och folk: ett bidrag till kännedom om byarnas uppkomst, bebyggelse 
och utveckling samt arbetsliv, seder och bruk. Del 1, Ersmark: ett bidrag till kännedomen om 
byns uppkomst, bebyggelse och utveckling samt om arbetsliv, seder och bruk, Skellefteå 1982, 
s. 136
605 Edin N., ”Nykterhetsrörelsen i Västerbotten 100 år”. I: Bergling, Birger (red.), Efter femtio år, 
IOGT:s minnesskrift 188�-193�, Umeå 1932, s. 12
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Svagdricka började säljas av bryggerierna i Umeå och Skellefteå, men det 
dröjde innan försäljningen på landsbygden kom igång. Traditionsmaterialet 
tyder på ett genombrott för svagdrickan på landsbygden från omkring sekel-
skiftet 1900. Vid det bröllop 1907 i Gumboda som tidigare skildrats serverades 
köpt svagdricka. Svagdrickan, som köptes in i tiolitersflaskor tog alltmer över 
den hembryggda drickans plats. Under den period som Alice Granberg lagade 
kalasmat serverades aldrig hembryggd dricka på bröllopen. 606 

På bröllopen serverades också mjölk, vilket visar att det var en accepterad 
festdryck.607 

Traditionsmaterialet innehåller mycket om brännvinet vid bröllopen. 
Brännvin har nämligen konsumerats i stora kvantiteter vid de västerbottniska 
bröllopen och ”det räknades som en riktig skam om det inte fanns spritdrycker” 
enligt en uppteckning från Lycksele.608 Sprittraditionen vid bröllopen var stark. 
Ett exempel från Dikanäs kan få belysa detta. 1873 skulle kyrkhelg hållas och 
en präst från Tärna anlitades för helgen eftersom den egna kyrkoherden hade 
dött. En kollekt upptogs för den vikarierande prästens arvode och omkostnader. 
Men han ville inte ha någon ersättning utan föreslog i stället att pengarna skulle 
förvaras i kyrkans sakristia för att överlämnas till det första brudpar i Dikanäs 
som kunde fira sitt bröllop utan rusdrycker. Och folket var med på förslaget. 
Men ännu 1885, 12 år senare, låg penningsumman kvar i sakristian!609

I många av uppteckningarna och intervjuerna på DAUM finns detaljerade 
beskrivningar av de spritvaror som serverats vid olika bröllop. En uppteck-
ning från Bygdeå säger: ”Hade man bjudit 100 gäster, fordrades minst 100 liter 
sprit.”610 I Burträsk brukade ett 100-kannors brännvinsfat (c:a 262 liter) tas 
hem till bröllopsfesten.611 Men det var inte ovanligt med ännu större kvantiteter 
starkvaror. På ett bröllop inom Örträsk socken i slutet av 1800-talet fanns 400 
liter brännvin. Informanten menade att det var det mängd som behövdes för att 
få säga att det var ”ett riktigt bröllop”.612 Med god marginal bör man ha klarat 
den kvalifikationsgränsen vid ett bröllop inom Lycksele socken till vilket 300 
kannor (786 liter) brännvin hade införskaffats.613 Även till ett storbröllop som 
kunde samla 150 gäster under 3 dagar rör det sig om stora volymer per gäst!

606 Bandad intervju med Alice Granberg, Norrfors Umeå den 26/1 1996, hos författaren
607 Acc. 1351, Vilhelmina, allmänt, DAUM, Umeå; Band 2222, Nysätra, Gumboda, DAUM, Umeå
608 Acc. 1482, Lycksele, Tuvträsk, DAUM, Umeå
609 Öster, Emil, 10 års vandringar i Västerbotten i Goodtemplarordens tjänst, Skellefteå 1909, 
s. 161
610 Acc. 1522, Bygdeå, allmänt, DAUM, Umeå
611 Nilsson, Lars, ”Bodbyn. Några anteckningar om en gammal Burträskby”. I: Västerbotten 
1933, Västerbottens museum, Umeå, s. 106
612 Acc. 1630, Örträsk, Vargträsk, DAUM, Umeå
613 Rehnman-Lundekvist, Maria, ”Minnen från min barndom. I: Västerbotten 1948, Västerbottens 
museum, Umeå, s.184



Kapitel 5

286

Brännvin tillverkades hemma, åtminstone fram till 1855 då husbehovsbrän-
ningen upphörde (åtminstone officiellt) men man kunde också köpa sprit på 
marknader och på spritbolaget. I Umeå var ett sådant beläget på kajen och dit 
åkte bönderna för att proviantera för bröllop och andra fester.614 Fjällborna 
köpte ofta brännvin i Norge.

Utöver brännvin nämns i traditionsmaterialet bl.a. konjak, rysk vodka, punsch 
och vin. Det brukade vara bröllopsvärden som svarade för utskänkningen av 
starkvaror på bröllopet. Inom Dorotea kallades denne för ”bonne” och han gick 
runt och serverade ur flaskan.615

I en intervju från Vilhelmina berättas att marskalkarna gick runt och serve-
rade brännvin. Men ibland förefaller utskänkningen ha varit helt fri. Brännvinet 
förvarades i stora kaggar och en skopa hängdes vid varje kagge. Det betydde att 
vem som helst fick dricka i obegränsad mängd.616 

Det fanns skillnader på hur män och kvinnor drack vid bröllopen. Bl.a. före-
kom det att man blandade sirap och brännvin och gav åt kvinnorna.617 I Burträsk 
serverades framåt natten toddy åt männen medan kvinnorna fick vin.618 Vid 
skålandet med brudparet under inledningen av bröllopet har också ibland olika 
drycker använts för män och kvinnor.

När ett bröllop i efterhand värderades av de som varit med talas det ofta 
om spritserveringen. Ett nedvärderande uttryck om en bröllopsfest där sprittill-
gången var sparsam kunde vara att det var ”ett kallvattenbröllop”.619 Det skulle 
synas på den som hade varit på bröllop att det hade varit fest. Och det gällde ju 
då främst männen. Mannen skulle ligga åtminstone en dag i sviterna efter bröl-
lopsfesten så att det syntes att det hade varit ett rejält kalas.620 

Och visst hände det då och då att bröllop spårade ur ordentligt på grund av 
spritförtäringen. På ett bröllop inom Umeå socken omkring sekelskiftet slogs 
alla utom spelmännen och bruden.621 I domböckerna dyker det inte sällan upp 
efterräkningar från bröllop där misshandel eller dråp har förekommit. Vid ett 
bröllop inom Bygdeå socken hösten 1886 blev de två spelmännen osams och 
den ene sparkade den andre till döds. Gärningsmannen medgav vid förhöret att 

614 Band 1519, Vännäs, Vännäsby, DAUM, Umeå
615 Band 460, Dorotea, Högland Långsele, DAUM, Umeå
616 Acc. 1826, Vilhelmina, Latikberg, DAUM, Umeå; Acc. 1630, Örträsk, Vargträsk, DAUM, 
Umeå
617 Acc. 1522, Bygdeå, allmänt, DAUM, Umeå
618 Nilsson, Lars, ”Bodbyn. Några anteckningar om en gammal Burträskby”. I: Västerbotten 
1933, Västerbottens museum, Umeå, s. 106
619 Acc. 3664, Vuxenskolan, Ett sekel i Ammarnäsbygden, DAUM, Umeå, s. 120
620 Band 1776, Umeå, Överboda, DAUM, UmeåBand 1776, Umeå, Överboda, DAUM, Umeå Överboda, DAUM, Umeå, DAUM, Umeå
621 Band 2676, Umeå, Rödåliden, DAUM, UmeåBand 2676, Umeå, Rödåliden, DAUM, Umeå Rödåliden, DAUM, Umeå, DAUM, Umeå
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han blivit betydligt ”rusig” under bröllopet och endast hade ett dunkelt minne 
av kvällen. Han dömdes till två års straffarbete.622

Nykterhetsrörelsens framväxt i Västerbotten kom med tiden att på många 
håll påverka synen på alkoholförtäringen. I landshövdingens femårsberättelse 
för åren 1881-1885 ges ett erkännande till den nya nykterhetsrörelsen som 
”verkat välgörande i fråga om nykterheten”.623 När också väckelserörelsen allt-
mer gav uttryck för en absolutistisk inriktning började de gamla alkoholtradi-
tionerna luckras upp på olika håll. Nu började det förekomma spritfria bröllop. 
I Ammarnäs lär enligt uppgift det första spritfria bröllopet ha firats 1901. Fyra 
predikanter deltog i bröllopet.624 

Kaffe som innovation
Kaffe är och har varit en så självklar dryck i vårt land att man riskerar att 
glömma bort att det inte alltid har varit så. Kaffets väg till de svenska bönderna 
har gått genom adel och borgerskap. Kaffedrickande och kaffehus i Sverige hör 
ihop med de nya franska sederna i vårt land enligt Sigfrid Svensson. På 1730-
talet har kaffedrickandet etablerats i det borgerliga Stockholm. 

I bondehemmen började kaffets frammarsch från slutet av 1700-talet. Från 
1820-talet finns ett flertal belägg från olika håll i Sverige för hur bönder dricker 
sin första kopp kaffe. Landshövdingeberättelserna tyder på att året 1855, då 
husbehovsbränningen avskaffades, innebar kaffets definitiva genombrott i Sve-
rige.625 När började man då dricka kaffe i Västerbotten? En exakt datering går 
knappast att göra men i olika källor ges dock några ledtrådar som kan ge en 
allmän bild av kaffedrickandets genombrott i länet.

Vid vårtinget i Burträsk 1791 åtalades bokbindaren Gustav Hasselgren från 
Piteå för att vid Burträsk vintermarknad 1790 den 9:e december ”sålt kokat 
kaffe”. Ett förbud ”att sälja kaffe vid marknaderna i landsort” hade nämligen 
utfärdats av landshövdingen nio dagar tidigare. Den åtalade anförde till sitt 
försvar att landshövdingen i augusti samma år tillåtit kaffeförsäljning vid mark-
naden i Piteå och att kaffeförsäljning tidigare skett vid sockenmarknaderna utan 
ingripande från myndigheterna. Men rätten menade att kaffeförsäljning i Piteå 
var ”en stadsnäring som ej borde dragas till landet och därigenom en öfver-

622 Västerbottens-Kuriren den 18 oktober 1986, s. 30
623 Edin N., ”Nykterhetsrörelsen i Västerbotten 100 år”. I: Bergling, Birger (red.), Efter femtio år, 
IOGT:s minnesskrift 188�-193�, Umeå 1932, s. 14
624 Acc. 3664, Sorsele, Ammarnäs, DAUM, Umeå
625 Svensson Sigfrid, ”När kaffet blev svensk nationaldryck”. I: Bringéus, Nils-Arvid, Mat och 
miljö: en bok om svenska kostvanor, Lund 1970, s. 182-188
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flödsvara för allmogen införas.” Hasselgren befriades dock från åtalet eftersom 
han inte känt till förbudet förrän efter marknaden.626 

Händelsen visar att det förekom kaffeförsäljning på sockenmarknaderna i 
Västerbotten vid denna tid. Det visar också hur myndigheterna såg på kaffet 
som en lyxvara vars spridning hos allmogen borde förhindras. Myndigheternas 
agerande ska ses mot bakgrund av de s.k. överflödsförordningarna och de åter-
kommande perioderna av kaffeförbud i vårt land från 1756 och fram till 1822. 

Kaffets lyxstatus har också påverkat hur man i religiösa kretsar inledningsvis 
såg på den nya drycken. Den kände predikanten C.O. Rosenius besökte under 
studieåren en gång sin farmor i Piteå. Året var 1838 och gumman bjöd på kaffe. 
Han förklarade då att hans far (som var präst i Burträsk) förbjudit honom att 
dricka sådana drycker. Det visar att man länge var misstänksam mot kaffet som 
dryck.627

Bonden Abraham Hæggström, som bodde i Johannestorp utanför Skellefteå 
skriver regelbundet i sin dagbok 1836-39 om kaffeinköp, ofta i mindre kvan-
titeter i Skellefteå eller Kåge. Någon gång gör han en större kaffebeställning 
direkt från Stockholm där ”Broder Zackris”, boktryckaren Zacharias Hægg-
ström ombesörjer rekvisitionen.628 

Den starka ställning som kaffet uppnått vid mitten av 1800-talet framgår av 
landshövdingens femårsberättelse 1856-60:

Yppighet i klädedrägt, bättre ordnad mathållning, samt i synnerhet ett öfverflö-
digt förbrukande af kaffe är rådande bland allmogen och den arbetande klassen, 
hvaremot förbrukandet af spritdrycker, åtminstone på landsbygden, aftagit. 629

På bröllopen var kaffet en självklarhet under den period som min studie omfat-
tar. Vid ankomsten till bröllopsgården bjöds gästerna på kaffe med dopp.630 
Männen kunde dricka kaffekaskar i väntan på middagen och kaffe hölls i stän-
dig beredskap under bröllopsdagarna för den som önskade. Och som tidigare 
nämnts började andra bröllopsdagen med att gästerna bjöds på frukost med 
kaffe och tilltugg.

626 Gipe, Jonas, Burträsk – en sockenkrönika fram till omkring 1870, Uppsala 1955, s. 476-477
627 Lodin, Sven, C.O. Rosenius i unga år, Stockholm 1933, s. 254
628 Hæggström, Abraham, Arbetsliv i Skelleftebygden: �ournal skriven 1836-1839, Uppsala 1944, 
s. 21, 29, 81 m.fl.
629 Landshöfdinge-embetets uti Västerbottens underdåniga berättelse för åren 1856-1860, mikro-
fiche, Forskningsarkivet, Umeå, s. 2
630 Westerlund, Ernst, ”Seder och bruk, saga och sägen”. I: Westin, Gunnar (red.), Västerbottens 
bygd och folk: en skildring i ord och bild av Västerbottens bebyggelse, Stockholm 1952, s. 41; 
Acc. 1522, Bygdeå, allmänt, DAUM, Umeå
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Festkringlor och färdmat som uppvisning
De bakverk som bröllopsgästerna bjöds på har på ett särskilt sätt markerat fes-
tens lyx och överdåd. Mycket av dessa bakverk togs hem som ”fählmat”- färd-
mat. Det förekom att man bakade upp 250 kg vetemjöl för ett bröllop.631

Storkringlan
Den s.k. ”storkringlan” har på ett speciellt sätt varit betydelsefull: ”Ju större 
storkringla, dess styvare bröllop” ansåg man.632 Kringlorna bakades av vetemjöl 
och smaksattes med saffran. Dessa kringlor var kolossala. Ernst Westerlund 
skriver att de kunde ha en största längd av 40 cm och att de förekom vid bröllop 
och gravöl.633 En informant anger att de var 30 x 30 cm och 10 cm tjocka. 

Kringlorna träddes på käppar och bars på ryggen när gästerna gick hem.634 
Degen till en kringla av största format skulle väga ett kilo och två och ett halvt 
hekto, berättar kalaskokerskan Alice Granberg. Hon nämner också att de gräd-
dades i bagarstugans bakugn på särskilda plåtar. I en stor ugn kunde sex plåtar 
med vardera två kringlor få plats samtidigt. När plåtarna satts in stängdes luckan 
och spjället så att ugnen skulle hålla värmen under bakningen. Någon gång fick 
man öppna och flytta på kringlorna så att gräddningen blev jämn och fin.635 
Symbolvärdet hos de allt större kalaskringlorna tvingade alltså fram tekniska 
innovationer som möjliggjorde tidseffektiv bakning av kringlorna.

Halvmånarna
Halvmånarna har beskrivits tidigare i avsnittet om efterrätterna. De förekom-
mer ofta i traditionsmaterialet och bakades av smördeg med plommonfyllning.

Tebröd
Tebröd beskrivs som ett vetebröd med russin i som bakades i långpannor och 
skars i trekanter efter gräddningen.636

”Fählmatspåse”
Innan gästernas hemfärd brukade påsar med färdmat delas ut. Påsarnas inne-

631 Bandad intervju med Alice Granberg, Norrfors Umeå den 26/1 1996, hos författaren
632 Brännström L. och Jirlow R., ”Gamla dagars bröllop i Burträsk”. I: Västerbotten 1920, Väs-
terbottens museum, Umeå, s. 32
633 Westerlund, Ernst, Byar och folk: ett bidrag till kännedom om byarnas uppkomst, bebyggelse 
och utveckling samt arbetsliv, seder och bruk. Del 1, Ersmark: ett bidrag till kännedomen om 
byns uppkomst, bebyggelse och utveckling samt om arbetsliv, seder och bruk, Skellefteå 1982, 
s. 80
634 Band 1080, Umeå landsförsamling, Blomåker, DAUM, Umeå
635 Bandad intervju med Alice Granberg, Norrfors Umeå den 26/1 1996, hos författaren
636 Studieförbundet Vuxenskolan, I Rickleå, Rickleå 1978, s. 60
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håll var de tre här nämnda typerna av bröd enligt en muntlig uppgift av David 
Jonzén (f.1914), son till kalaskokerskan Anna Jonzén i Brännland. En flaska 
brännvin som kallades ”vägaflaska” kunde också ingå i färdmaten.637 

Vid det bröllop i Gumboda som tidigare skildrats bars färdmaten hem i med-
havda spannar. Även i umeåtrakten berättas att det i de flesta gårdar fanns en 
s.k. ”spann” särskilt för att bära hem färdmaten i. ”Spannen var så stor att en 
storkringla passade i botten.” 638 Det blev då lite kalas också för de hemmava-
rande som inte varit med på bröllopet, kanske framförallt för barnen.

Matsedlar i förvandling
”Oftast var det både soppa, fiskrätt, kötträtt och efterrätt”, berättar kalaskoker-
skan Alice Granberg när hon sammanfattar matsedlarna vid de bröllop där hon 
ansvarat för maten.639 Här följer några exempel på bröllopsmiddagsmenyer ur 
traditionsmaterialet:

Burträskbygden, 1800-tal

Beskrivning:

Vid ankomst till bröllopsgården: Kaffe med dopp i vilket ingick ”esset” 
och ”storkringlan”. 

Middag: bröd, smör, ost. 

 lutfisk utan potatis

 vattsoppan (en grynsoppa med sviskon 
och russin)

 kalv- eller ungnötstek

 nyponkräm med vispad grädde

 smörbakelser i halvmåneform (”halv-
månar” eller ”bakelser”) 

Dryck:  hembryggd dricka och brännvin 640

637 Acc. 2800, Övre Norrland, allmänt, DAUM, Umeå; Band 725 b, Nordmaling, Mullsjö, 
DAUM, Umeå
638 Granberg, Alice, ”Om kalasen i äldre tider”. I: Löfqvist, Gun-Mari och Löfqvist, Martin (red.) 
Sörfors – en förändringens bygd, Umeå 1987, s. 119
639 Bandad intervju med Alice Granberg, Norrfors Umeå den 26/1 1996, hos författaren
640 Brännström L. och Jirlow R., ”Gamla dagars bröllop i Burträsk”. I: Västerbotten 1920, Väs-
terbottens museum, Umeå, s. 31
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Bygdeå socken, mitten av 1800-talet

Beskrivning: 

Vid ankomsten till bröllopsgården: kaffe med särskilt bakat bröd ”Väl-
komm”

Middag: kokt kött, fläsk och potatis (”stek före-
kom aldrig”)

Efterrätt:  risgrynsgröt med kanel

Dryck: brännvin, dricka 641

Vilhelmina 1895

Beskrivning:

Maten dukades upp på ett långbord. På det fanns smör, bröd, kalvsylta, rull-
sylta, skinka, rökt får- och griskött, hemlagad basturökt korv, köttbullar, fisk, 
potatis, ost, mesost och sötost. Mjölk, hembryggd dricka och brännvin. 642

Umeå landsförsamling, början av 1900-talet

Beskrivning:

smörgåsar (sötstöpt bröd) med kött, kalvsylta m.m.

buljong eller grönsakssoppa

fisk

kött

kräm

halvmånar med plommonkräm

stora saffranskringlor (20 x 20 cm och tjocka) 643

Umeå landsförsamling, Klabböle, 1905

Beskrivning:

smörgåsrätter, syltor

soppa

fisk

kött

641 Acc 1522, Bygdeå, allmänt, DAUM, Umeå
642 Acc 1351, Vilhelmina allmänt, DAUM, Umeå
643 Band 1693, Umeå, Baggböle, DAUM, UmeåBand 1693, Umeå, Baggböle, DAUM, Umeå Baggböle, DAUM, Umeå, DAUM, Umeå
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glass ”Det var första gången jag åt glass”.

Storkringlor och smördegsbakelser med plommon 644

Nysätra, Gumboda 1907

Beskrivning:

smörgåsar med kalvkött m.m.

buljong

sill och potatis

pepparrotskött med potatis och grönsaker

plommonkräm

halvmånar

kalaskringlor

Dryck: Öl, mjölk, svagdricka, brännvin, konjak, punsch 645

Frostkåge, 1928-30

Beskrivning:

smörgåsbord

soppa

lutfisk

stek

fruktsoppa eller rabarberkräm 646

Kommentarer: Vid mitten av 1800-talet dominerade det franska måltidssche-
mat i de flesta europeiska länder och då även i Sverige. En stor middag var 
uppdelad enligt följande:
 * Soppor (Potages)

 * Hors-d’oeuvre

 * Förrätter (Relevés)

 * Entréer (Entrées)

 * Stekar (Rôtis)

 * Mellanrätter (Entremets)

 * Dessert

644 Band 1471, Umeå, Klabböle, DAUM, UmeåBand 1471, Umeå, Klabböle, DAUM, Umeå
645 Band 2222, Nysätra, Gumboda, DAUM, UmeåBand 2222, Nysätra, Gumboda, DAUM, Umeå
646 Edit Wikberg, Frostkåge, Skellefteå museums studiecirkelarkiv 1982-83Edit Wikberg, Frostkåge, Skellefteå museums studiecirkelarkiv 1982-83 Wikberg, Frostkåge, Skellefteå museums studiecirkelarkiv 1982-83, Frostkåge, Skellefteå museums studiecirkelarkiv 1982-83 Skellefteå museums studiecirkelarkiv 1982-83 1982-83
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Efter mellanrätterna och 
före desserten serverades 
därtill ost och osträtter. 
Stora variationer av detta 
schema kunde förekomma, 
vanligen i form av förenk-
lingar.

I Sverige har t.ex. hors-
d´oeuvren ofta varit ersatt 
med ett smörgåsbord före 
den egentliga måltiden.647

Det är inte svårt att 
känna igen detta schema 
i de västerbottniska bröl-
lopsmatsedlarna. I matse-
deln från Burträskbygden 
kan man t.ex. lägga märke 
till den söta soppan före 
steken. Det upplevs som 
främmande för oss idag 
men överensstämmer väl 
med det franska schemat. 
Mönstret med en fiskrätt 
som förrätt är ett annat 
typiskt kännetecken för denna kulturpåverkan. Fiskrätten har i äldre tid ofta 
bestått av lutfisk, en praktisk lösning för den som inte hade tillgång till stora 
mängder färsk fisk. 

Anrättningen av kötträtten moderniserades under 1890-talet och början av 
1900-talet då äldre tiders kokning ersattes av stekning i takt med järnspisarnas 
genombrott. Från slutet av 1920-talet började elspisarnas intåg i de västerbott-
niska hemmen i takt med elektrifieringen och moderniseringen av hemmen. 
Den basala moderniteten inom köksteknologin accelererade under hela 1900-
talet.

Efterrätterna vid bröllopen har successivt förändrats under 1800- och 1900-
talet. Följande moderniseringsteg kan observeras: gröt (risgrynsgröt) → frukt-
kräm av plommon → glass → puddingar, parfaiter m.m.

647 Berg, Gösta, ”Vardagskost och gästabud under fem århundraden”. I: Engnes, Margit, Tunber-
ger, Pernilla & Wretman, Tore, Bonniers kokbok, Stockholm 1960, s. 22

Bröllop 19�6. Brudparet Eva Höglander, Bockträsk 
och Anselm �ohansson, Ytterberg.
Foto: Harald Österberg, Västerbottens museum
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De tidigare så överdådiga bröllopsmåltiderna började från första världskriget 
och framåt att ersättas med enklare varianter som t.ex. en liten smörgåsbuffé 
med bröd och olika sorters smörgåsmat. Dryckerna vid bröllopen som i äldre 
tid var hembryggd dricka och brännvin i tunnor och kaggar ersattes sedan med 
svagdricka, öl och ”finare” spritsorter (t.ex. konjak) på flaska. Hemgjord dryck 
ersattes med köpt dryck.

Bordsskick i civilisationsprocessen
Det tillgängliga traditionsmaterialet är otillräckligt för att kunna ge en mera 
fullständig bild av bordsskicket och uppträdandet vid bordet. Men några saker 
kan ändå konstateras beträffande bordsvanorna vid de västerbottniska bröllo-
pen. Om äldre tiders bröllop i Burträsk sägs bland annat: 

Man åt på trätallrikar som dock icke ombyttes, utan man fick behålla samma tall-
rik hela tiden. Kniv förde gästerna själva med sig, med gaffel var det ej så noga, 
utan man använde de naturliga fem.648 

I bouppteckningar och domboksprotokoll ges upplysningar om den matutrust-
ning som fanns i bondehemmen på 1700- och 1800-talen. Vid en utmätning hos 
en bonde i Bodbyn i Burträsk socken 1789 upptar förteckningen 2 porslinstall-
rikar, 5 trätallrikar och 10 mjölktråg. 649 En bouppteckning, förrättad i Selsfors 
i Bygdeå socken 1860 upptar 1½ dussin porslinstallrikar, 7 par tekäril, 1 dussin 
bordsknivar och 1 dussin matskedar. Dessutom fanns ett stort antal träpersed-
lar som byttor, mjölktråg m.m.650 Att bordsknivar och skedar finns med medan 
gafflar saknas är typiskt. 

På en av de fåtaliga måltidsbilderna från bröllop i Västerbotten, taget vid ett 
bröllop i Fatmomakke 1894, kan man se hur gästerna med fingrarna tar mat från 
sin tallrik. Någon har tagit fram sin egen kniv för att skära till maten på tallri-
ken. Dessa detaljer antyder något om det allmänna bordsskicket. 

Drygt 100 år senare har mycket hänt när det gäller bordsvanorna och vi 
skulle säkert känna obehag inför 1890-talets bordsskick om det användes idag. 
Det är denna ”civilisationsprocess” som Norbert Elias har försökt klarlägga i 
sin forskning. Som ett exempel nämner han bruket av gaffel vid matbordet som 
först spreds i en mindre krets. I början förmåddes vuxna inom överklassen att 
”av artighet” mot andra äta med gaffel i stället för att smutsa ner fingrarna. I 

648 Brännström L. och Jirlow R., ”Gamla dagars bröllop i Burträsk”. I: Västerbotten 1920, Väs-
terbottens museum, Umeå, s. 33
649 Gipe, Jonas, Burträsk – en sockenkrönika fram till omkring 1870, Uppsala 1955, s. 268-269
650 Fahlgren Karl, ”Hantverk och industri”. I: Fahlgren, Karl (red.), Bygdeå Sockens historia, 
Umeå 1963, s. 352-353
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nästa generation utvecklades vanan genom att barnen såg de vuxna äta med 
gaffel och genom att de själva tillrättavisades om de använde fingrarna. Det 
yttre tvånget förvandlas genom socialisering till en ”inre automatik” som gör 
att vi själva kan känna äckel vid tanken att ta med fingrarna i kladdig mat.651 
Denna process brukar benämnas internalisering, ett psykologiskt begrepp som 
beskriver hur andras tankar, värderingar och reaktionssätt införlivas i den egna 
personen. 

Den rikliga alkoholförtäringen påverkade helt naturligt uppträdandet vid 
bordet. En del kunde vara berusade redan när måltiden började. En informant 
berättar att umgänget med kaffekaskar innan middagen gjorde att många var 
”duktigt i ordningen” när man skulle sätta sig vid bordet.652 Illamående matgäs-
ter var ingen ovanlighet: ”Den som fått sig för mycket till bästa fick gå utom 
knuten för en stund”, som det står i en uppteckning från Bygdeå.

Om någon bar sig illa åt fick man dock lov att ingripa. Som när man vid ett 
bröllop i Tavelsjö utanför Umeå band en bröllopsgäst på grund av hans dåliga 
ölsinne.653

Normerna för uppträdandet vid den offentliga festen var olika för män och 
kvinnor. Kvinnor förväntades t.ex. vara mera återhållsamma med alkoholför-
täringen. Det samlade intrycket som traditionsmaterialet från Västerbotten ger 
är att kvinnorna ofta drack alkohol vid bröllopen men att det dels rörde sig om 
alkoholsvagare drycker, dels om betydligt mindre kvantiteter än vad som var 
fallet bland männen.

Fattigbröllop
Den som var fattig kunde inte själv bekosta ett stort och överdådigt bröllop. 
Men då kunde byn hjälpa till så att det ändå blev ett bröllopskalas: ”De fingo 
ju det som fattades då så att de kunde hava det som de som hade det bättre.” 
654 I bygemenskapen var det naturligt att ”ge ett handtag” åt den granne som 
behövde det. Genom de tidigare i kapitlet nämnda bjudlagen i byarna fanns det 
dessutom en organisation för att klara av sådana situationer.

Medan de mer välbesuttna kunde åka med finare hästskjuts finns det också 
många uppgifter om att brud och brudgum ensamma har gått till fots till prästen 
för att vigas. Prästfrun och en piga kan ha fungerat som vittnen vid vigseln och 
de nygifta har därefter fått promenera hem igen utan ytterligare ceremonier.655

651 Elias, Norbert, Sedernas historia del 1, Stockholm 1989, s. 222-225
652 Band 460, , Dorotea, Högland Långsele, DAUM, UmeåBand 460, , Dorotea, Högland Långsele, DAUM, Umeå Högland Långsele, DAUM, Umeå, DAUM, Umeå
653 Acc. 1986, Umeå landsförsamling, Tavelsjö, DAUM, Umeå
654 Acc. 386, Byske, Källbomark, DAUM, Umeå
655 Westerlund, Ernst, ”Från Finnsele till Dragnäs”. I: Västerbotten 1961, Västerbottens museum, 
Umeå, s. 30
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5.6  Individens betydelse i kollektivet –  
 bröllopsfunktionärerna

Kalaskokerskan – den viktigaste funktionären
Kalaskokerskan har benämnts på olika sätt: ”Kockmora”/”Kokmora”, ”Kocka”, 
”Matraiersk” och ”Rajdajdersk” är några av de uttryck som förekommer i Väs-
terbotten. Utan tvekan vill jag utnämna kalaskokerskan till den viktigaste funk-
tionären vid bröllopen. Hon anlitades dessutom vid dopfester, bröllop, begrav-
ningar och andra kalas i bygden. Inom varje socken fanns några ”kockmoror” 
som var erkänt duktiga och som ofta fick ställa upp när det var gästabud.656 Hon 
skulle förbereda kalaset med brödbak, tillagning av kött till stekar, smörgåsmat, 
buljong m.m. samt eventuella inköp av övriga matvaror. Dessutom var det hon 
som såg till att dukar, tallrikar, bestick och uppläggningsfat fanns tillhands och 
instruerade medhjälparna om hur arbetet skulle gå till. 

Kalaskokerskan var en suverän auktoritet inom det område som hon anlitats 
för. Jag tycker därför inte att man kan se bröllopsfunktionärerna som en hie-
rarkiskt uppbyggd stab på det sätt som John Granlund beskriver det.657 Bilden 
av bröllopsvärden som gästabudets högste styresman och kalaskokerskan i en 
viktig men dock underordnad roll överensstämmer åtminstone dåligt med det 
västerbottniska materialet. 

656 Acc. 1351, Vilhelmina, allmänt, DAUM, Umeå
657 Granlund, John, ”Bröllopsfunktionärer”. I: Fataburen, Stockholm 1969, s. 140-141

Kristina Sundström på tröskeln till sin stuga på Backen omkring år 1910. Hon hade 
tjänstgjort som kokerska på Stenfors egendom och hos kronolänsman Grundberg. 
Sedan blev hon socknens finaste kockmor. Foto: C. J. Tyrén, Västerbottens museum
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Inte bara bröllopsdagarna
Under självhushållets tid var förberedelserna av mat och dryck inför ett bröllop 
omfattande och arbetskrävande. Kockmoran kom därför till bröllopsgården ett 
antal dagar före bröllopet.

När det tidigare skildrade bröllopet i Gumboda 1907 förbereddes hade kalas-
kokerskan med medhjälpare arbetat sju dagar med förberedelserna. 

I en äldre källa, bonden Abraham Hæggströms dagbok 1836-38, framgår det 
hur hustrun Anna Margareta (f.1787) som under många år var kalaskokerska 
vid ett bröllop reser iväg till bröllopsgården ungefär fem dagar före första bröl-
lopsdagen. Hon kommer hem efter nio dagars bortavaro och har då varit kvar 
någon dag efter bröllopets avslutning.658

Kalaskokerskan ställde vissa krav på förberedelserna i bröllopsgården innan 
hennes ankomst. Informanten David Jonzén berättar att hans mor, kalaskoker-
skan Anna Jonzén (f. 1884) brukade ha en kravlista till bröllopsgården. I den 
ingick bl.a. att ”ett ungdjur, helst en 14-dagars kalv, skulle vara slaktat och att 
bakugnen skulle vara uppvärmd.” 659 Kalaskokerskan kunde ha med en med-
arbetare och bröllopsgården fick naturligtvis avdela några personer för att gå 
henne till handa med matförberedelser och brödbak. Matlagningen på de stora 
kalasen krävde en noggrann timing eftersom möjligheterna att bevara färsk mat 
var begränsade. Användningen av kylskåp och frysboxar slog ju igenom på 
allvar i hushållen först under 1950-talet trots att teknologin hade funnits på 
marknaden i flera decennier.660

Intensiva festdagar
Det blev långa arbetsdagar för kalaskokerskan och hennes medarbetare under 
ett bröllop. Maten skulle lagas, läggas upp och dekoreras på ett festligt och tillta-
lande sätt. Efter förberedelserna och serveringen av ”stormålet” som kalasmid-
dagen ofta kallades skulle det dukas av och diskas. Och sedan skulle ett nattmål 
serveras vid två-tre tiden på natten efter några timmars dans. När det var klart var 
en arbetsdag på nära ett dygn avklarad och ytterligare en till två dagar återstod. 
På 1920-talet kunde en kalaskokerska avlönas med två kronor per dag, vilket 
var något lägre än de samtida manliga dagslönerna bland arbetare som ofta låg 
mellan två och tre kronor i början av decenniet.

658 Hæggström, Abraham, Arbetsliv i Skelleftebygden: �ournal skriven 1836-1839, Uppsala 1944, 
s. 33-34 m.fl.
659 Muntlig uppgift om kalaskokerskan Anna Jonzén av David Jonzén (f.1914), Brännland den 7 
april 1996
660 Rydberg, Sven (red.), Svensk teknikhistoria, Hedemora 1989, s. 330-332
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Kalaskokerskan från Himlaberg
Jag har haft möjligheten att våren 1996 intervjua en kalaskokerska med mång-
årig erfarenhet av kalasen i de västerbottniska byarna. På ett levande och kun-
nigt sätt berättar hon om sina erfarenheter från gravöl, bröllop och andra fester 
och jag vill helt kort presentera henne som en representant för alla de ”kock-
moror” som har varit verksamma i Västerbotten. 

Alice Granberg föddes 1910 i Sörfors, en by vid Umeälven en och en halv 
mil från Umeå.

Föräldrarna bodde på en plats i byn som kallas Himlaberg och är vackert 
belägen med en fin utsikt över älven och odlingslandskapet. När Alice växte 
upp ville hennes mamma att hon skulle komma ut och gärna gå i en hushålls-
skola, t.ex. i Umeå eller Vindeln. Alice själv tyckte att det var alldeles för nära 
utan ville gärna resa lite längre. I en tidning fann hon en annons om ”Väst-
kustens ungdomsskola” i Gläborg, Ljungskile. Där fanns både folkhögskola 
och husmodersskola och dit ville hon åka. Alice deltog som 16-åring i en fyra 
månaders kurs på skolan med start i januari 1927. Där fick hon studera både all-
männa ämnen och hushållsämnen. Eleverna fick grundliga kunskaper i matlag-
ning och Alice betonar att det naturligtvis var mer avancerade kunskaper än vad 
en flicka normalt fick lära sig i ett bondehem. Hon nämner t.ex. olika soppor, 
stuvningar, omeletter och desserter. Dessutom fick eleverna lära sig dukning, 
dekorationer, servettbrytningar och servering. 

Sommaren efter kursen blev hon ombedd att laga mat på ett mindre bröllop 
hos en morbror. Hon var då 17 år och det blev starten på hennes verksamhet 
som kalaskokerska. Nu fick hon också ett större ansvar för maten vid de kalas 
som ordnades i hemmet och kunde börja öva på sina nyvunna kunskaper. En 
äldre etablerad ”kockmora” i bygden erbjöd Alice att hjälpa till med ett grav-
ölskalas. Då lärde hon sig också att baka de ”storkringlor” som var obligato-
riska vid gravöl och bröllop. 

Därefter fick hon fortsätta samarbetet med denna rutinerade kalaskokerska på 
fler kalas. Alice uttrycker sin beundran för sin läromästare: 

Fru Jonzén var väldigt sparsam och rädd om kundernas pengar. Hon tog vara på 
allt så bra och det har jag fått lära mig både av henne och min mamma. Mycket 
praktisk och mycket duktig på att jobba var hon.

Alice blev snart själv en rutinerad kalaskokerska och kunde kombinera kun-
skaper från sin moderna utbildning med de kunskaper och erfarenheter som 
hon fått i samarbetet med den äldre kokerskan. Hon åtog sig nu själv stora 
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kalas i bygden. På min fråga om hur maten vid ett bröllop bestämdes svarar 
Alice: ”Det fick man fundera ihop. Vi fick i samråd komma överens om det 
där.” Mycket handlade om hur mycket det fick kosta och hur ”hedersamt” det 
skulle vara. Kalaskokerskan kunde presentera olika förslag för beställaren där 
det fanns möjlighet att välja dyrare eller billigare alternativ. Årstiden påverkade 
också vilka alternativ som kunde passa.

Som kalaskokerska hade Alice möjlighet att införa helt nya rätter på bröl-
lopskalasen. Nya rätter med nya namn bidrog till att höja festmåltidens status. 
Om hon presenterade ett ”finare namn” på en rätt kunde hon få beskriva för 
beställaren vad det betydde och vad rätten innehöll. Under många år lagade 
Alice mat på olika kalas i bygden. Hon representerar en nu i stort sett försvun-
nen yrkesgrupp som med stort kunnande, innovativ förmåga och hårt arbete har 
skapat fest och gemenskap vid livets högtider. 661

Bröllopsvärden
En bröllopsvärd anlitades för bröllopet. Ernst Westerlund uppger att soldater 
ofta fungerat som bröllopsvärdar. Med sin uniform kunde de sprida glans åt 
festen och ansågs dessutom vara goda dansörer.662 När gästerna kom till bröl-
lopsgården togs de emot av bröllopsvärden som stående på trappan hälsade 
dem välkomna.663 Det var bröllopsvärden som placerade gästerna vid bordet.664 
Han ansvarade också för spritserveringen. En informant från Dorotea berättar 
att värden kallades ”bonne”. ”Det skulle vara en släkting som var bonne på 
kalase.” Han stod för flaskan under hela kalaset.665 

Värden kunde ”gå med frukost” till de gäster som inkvarterats i bröllopsgår-
den och i granngårdarna andra bröllopsdagens förmiddag.666 I övrigt har värden 
sett till att bröllopskalaset fullföljts enligt planerna och att den allmänna ord-
ningen i möjligaste mån upprätthållits. Det västerbottniska traditionsmaterialet 
framställer dock inte bröllopsvärden som en totalansvarig arbetsledare för bröl-
lopet och bröllopsförberedelserna.

661 Bandad intervju med Alice Granberg, Norrfors Umeå den 26/1 1996, hos författaren 
662 Westerlund, Ernst, Byar och folk: ett bidrag till kännedom om byarnas uppkomst, bebyggelse 
och utveckling samt arbetsliv, seder och bruk. Del 1, Ersmark: ett bidrag till kännedomen om 
byns uppkomst, bebyggelse och utveckling samt om arbetsliv, seder och bruk, Skellefteå 1982, 
s. 77
663 Brännström L. och Jirlow R., ”Gamla dagars bröllop i Burträsk”. I: Västerbotten 1920, Väs-
terbottens museum, Umeå, s. 32
664 Acc. 2762, Umeå, Ön, DAUM, UmeåAcc. 2762, Umeå, Ön, DAUM, Umeå
665 Band 460, Dorotea, Högland Långsele, DAUM, UmeåBand 460, Dorotea, Högland Långsele, DAUM, Umeå Högland Långsele, DAUM, Umeå, DAUM, Umeå
666 Westerlund, Ernst, ”Seder och bruk, saga och sägen”. I: Westin, Gunnar (red.), Västerbottens 
bygd och folk: en skildring i ord och bild av Västerbottens bebyggelse, Stockholm 1952, s. 41
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Brudfrämman
Brudfrämman nämns som bröllopsfunktionär redan i de gamla landskapsla-
garna. I Dalalagen talas om brudfrämman som en av de sju ”heliga” personerna 
i brudföljet. Brudfrämman var alltså fridlyst och straffet för den som missfir-
made henne under utövandet av denna uppgift var fördubblat. 

Brudfrämma betyder ”brudens medhjelperska, ledsagarinna; en som klär 
bruden.” 667 Ordet är vanligt förekommande i Västerbotten och i DAUM:s 
dialektordssamling där ”brurframma” och ”brurfram” är de vanligaste varian-
terna. I bröllopsskildringarna återkommer också ”brudflamma” flera gånger.668 
Brudfrämmans viktigaste uppgift var att ansvara för brudens klädsel, att ”kle 
brura”.669 Hon lånade ofta ut krona, slöja och andra tillbehör t.ex. pappersblom-
mor mot ersättning.670 Brudfrämman brukade sitta bredvid bruden vid kalasbor-
det och i någon uppteckning sägs det också att hon skulle servera brudparet.671

På samma sätt som kalaskokerskan kunde brudfrämman introducera nyheter 
inom sitt område. Brudklädseln har befunnit sig i en ständig förändring och 
modernisering. Tillskärning, material och färg har följt modet. Det internatio-
nella inflytandet är påtagligt. Från Frankrike infördes seden med brudbukett i 
slutet av 1800-talet och vit klänning en bit in på 1900-talet. En förutsättning för 
denna förnyelse är att de personer och funktionärer som ansvarat för brudens 
kläder har varit förändringsbenägna.

Övriga funktionärer
Som tidigare nämnts kunde tärnor och marskalkar ibland sköta inbjudan till 
bröllopet. I brudföljet var deras plats efter brudparet.672 I de fall brudpäll använ-
des vid vigseln kunde den hållas av tärnor och marskalkar.673 De hjälpte också 
till med serveringen: ”Tärnor och marskalkar, ’brudsvenner’ och ’brudpigor’  
tjänade vid borden. Marskalkarna buro maten på brickor från kockstugan, och 
tärnorna satte fram maten på borden.”674

667 Rietz, Johan Ernst, Svenskt dialektlexikon, Lund 1962, s. 56
668 Acc. 1522, Bygdeå, allmänt, DAUM, Umeå; Studieförbundet Vuxenskolan, I Rickleå, Rickleå 
1978 s. 60
669 Acc. 693, Lycksele, Björksele, DAUM, Umeå
670 Band 890, Sorsele, Västanås, DAUM, Umeå; Band 725 b, Nordmaling, Mullsjö, DAUM, 
Umeå; Band 1473, Umeå, Överboda, DAUM, Umeå
671 Acc. 629, Umeå landsförsamling, allmänt, DAUM, Umeå
672 Acc. 1664, Burträsk, Bygdeträsk, DAUM, Umeå; Acc. 1351, Vilhelmina, allmänt, DAUM, 
Umeå
673 Band 1473-74, Umeå, Överboda, DAUM, Umeå
674 Acc. 629, Umeå landsförsamling, allmänt, DAUM, Umeå
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När brudparet skulle visa upp sig för brudskådarna var det vanligt att tärnor 
och marskalkar följde med ut på visningen.675 Tärnor och marskalkar ansvarade 
ibland för att traktera bröllopsgästerna med frukost på andra bröllopsdagen.676 
Fyra tärnor och fyra marskalkar var ett vanligt antal enligt en informant från 
Lövångers socken.677

Spelmännen hade bl.a. till uppgift att beledsaga brudföljet det sista vägstycket 
fram till bröllopsgården med musik. När de fick syn på brudparet lyfte de strå-
ken till en marsch. Och man spelade ”tills brudpar och tjänare kom in i bröl-
lopssalen.” 678 Under bröllopsmåltiden förefaller de inte ha haft någon speciell 
uppgift. Ernst Westerlund uppger att de placerades långt från prästen under 
bröllopsmåltiden, ja helst i kammaren! De brukade dessutom hålla sina instru-
ment utom synhåll för kyrkans representant.679

Men efter middagen var det dags att spela upp till dans. Ofta inleddes den 
med en brudvals och sedan fortsatte dansen hela natten. ”Först dansade endast 
brud och brudgum; den andra dansen dansades av brudpar och brudtjänare; 
först i den tredje dansen deltog alla.” 680

Dansmusik skulle det sedan också vara under de kommande bröllopsdagarna. 
Fioler och senare också dragspel var de vanligaste instrumenten. Bortsett från 
de mera traditionella inslagen som marschmusik på väg till bröllopsgården och 
den obligatoriska brudvalsen har spelmännen haft möjlighet att i samband med 
dansen också spela dansmusik av modernare typ.

Ritualer vid festbordet
Innan man satte sig till bords var det vanligt att ”dricka brudskål” och lyck-
önska brudparet.681 Prästen läste bordsbönen innan måltiden började.682 Det  
förekom också att bordsbönen före och efter måltiden lästes av ett barn. Då 

675 Gerda Boström, Lövånger, Förlovning, bröllop – förr, Skellefteå museums studiecirkelarkiv
676 Band 96, Vilhelmina, Skansholm, DAUM, Umeå
677 Band 1334:2, Lövånger, Hökmark, DAUM, Umeå
678 Acc. 693:20, Lycksele, Björksele, DAUM, Umeå
679 Westerlund, Ernst, Byar och folk: ett bidrag till kännedom om byarnas uppkomst, bebyggelse 
och utveckling samt arbetsliv, seder och bruk. Del 1, Ersmark: ett bidrag till kännedomen om 
byns uppkomst, bebyggelse och utveckling samt om arbetsliv, seder och bruk, Skellefteå 1982, 
s. 78-79
680 Johansson, Berta, ”Minnen från en Lyckseleby”. I: Västerbotten 1965, Västerbottens museum, 
Umeå, s. 180
681 Band 460, Dorotea, Högland Långsele, DAUM, Umeå; Band 2222, Nysätra, Gumboda,Band 460, Dorotea, Högland Långsele, DAUM, Umeå; Band 2222, Nysätra, Gumboda, Högland Långsele, DAUM, Umeå; Band 2222, Nysätra, Gumboda,, DAUM, Umeå; Band 2222, Nysätra, Gumboda, 
DAUM, Umeå
682 Acc. 629, Umeå landsförsamling, allmänt, DAUM, Umeå
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kunde man skramla ihop en summa pengar till barnet innan man reste sig från 
bordet.683 Under bröllopsmiddagen kunde prästen hålla ett tal till brudparet.684 
Övriga talare har också förekommit, t.ex. brudparets fäder men traditionsmate-
rialet är fåordigt om detta. 

Under bröllopsmåltiden fick brudparet då och då lämna bordet för att visa 
upp sig för ”siarna” eller ”koxarna” (brudskådarna) som fanns utanför stugan.685 
Det förefaller ha varit en avspänd och spontan gemenskap kring festborden 
vid bröllopen med prat, skämt och skratt. I en skildring från Lycksele sägs: 
”Stämningen var alltså fri och långt ifrån tillgjord”.686 Om en bröllopsmiddag 
på 1870-talet i Bygdeå socken) berättas: ”Det blev ett väldigt ätande och drick-
ande och icke ens prästens närvaro förmådde hindra, att stämningen snart blev 
nog så hög.” 687 Hyllningsvisor till brudparet har förekommit i nyare tid men det 
har varit svårt att hitta belägg för detta från äldre tid.

5.7 Bröllopet i borgerlig Västerbottensmiljö

En moderniseringens uppvisning av klass
Tillgängliga skildringar av bröllop i borgerlig miljö i Västerbotten ger en bild 
av allmänsvensk överklasskultur med få regionala särdrag. Med stor nyfikenhet 
följde man med i vad som hände på andra håll i Sverige, inte minst i Stockholm 
och ute i världen. Det skedde både genom tidningar och genom personliga kon-
takter. Och man tog med förtjusning till sig de kulturmönster som odlades hos 
överklassen i storstäderna söderut.

Prästen J.A. Linder ger genom sina dagböcker en god inblick i 1800-talets 
sociala liv i de högre samhällsskikten i Västerbotten. Han skildrar bl.a. ett pam-
pigt bröllop i Skellefteå prästgård 1815 när kyrkoherden Nils Ströms dotter 
Lena ingick äktenskap med kapten Johan Ulric Schildt. Den 10 december åkte 
Linder, som då var präst i Norsjö, till Skellefteå där han tillsammans med hus-
trun som redan var på plats deltog i förberedelserna för bröllopet. Och i dag-
boken skriver han: ”Under förberedelse dagarne sökte äfven jag bereda några 

683 Brännström L. och Jirlow R., ”Gamla dagars bröllop i Burträsk”. I: Västerbotten 1920, Väs-
terbottens museum, Umeå, s. 31
684 Studieförbundet Vuxenskolan, Överklinten i äldre och nyare tid, Överklinten 1980, s.119
685 Westerlund, Ernst, ”Seder och bruk, saga och sägen”. I: Westin, Gunnar (red.), Västerbottens 
bygd och folk: en skildring i ord och bild av Västerbottens bebyggelse, Stockholm 1952, s. 41
686 Johansson, Berta, ”Minnen från en Lyckseleby”. I: Västerbotten 1965, Västerbottens museum, 
Umeå, s. 179
687 ”Tante Nanna”, ”Ett bondbröllop i Bygdeå för 50 år sedan”. I: Västerbotten 1929, Västerbot-
tens museum, Umeå, s. 137
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bidrag till festens glans. – – – Wi öfverlade tillsammans. Mamma skref verser 
och jag ordnade musiken, samt inöfvade sångare och sångerskor af personer 
som jag visste skulle bjudas, bestyrde om Cortänell, o.s.v.”

Linder berättar vidare att 80 inbjudna gäster infann sig på bröllopsdagen 
den 14 december och att vigseln hölls i övre salen i prästgården av kyrkoher-
den Ström. Lokalen var ”väl eclaiserad” och ”decorerad af det festligt klädda 
sällskapet.” Bruden beskrivs som ”ungdomsgudinnan Hebe sjelf” och hennes 
påkostade klänning och smycken beskrivs detaljerat. Efter vigseln serverades te 
till gästerna som grupperade sig i de olika rummen för att konversera. Te som 
modern sällskapsdryck i den borgerliga miljön är typisk.

Då är det dags för en överraskning! Regementsmusiken som i all hemlighet 
hade förts in i huset spelar upp en marsch från ett sidorum medan en märklig 
procession, ”klädde såsom framtidens poeter”, tågar genom rummen. I fotsida 
vita dräkter, vita diadem, långa skägg och med ljus i händerna skrider sångarna 
in i förmaket till brudparet. Prästen Linder ”såsom Öfverste prest” sjunger ack-
ompanjerad av klaver en hyllningssång till kyrkoherden Ström och till brud-
paret. Mellan solosångsavsnitten faller kören in i hyllningssången innan man 
avtågar ackompanjerade av regementsmusiken. Musikkåren återkommer, nu 
med en officersgrupp ”i full uniform och väpning” som med ett specialskrivet 
verk för orkester och manskör fortsätter hyllningarna. Och Linder konstaterar 
nöjt i dagboken: ”Sällskapets surprise var ej liten.” 

Medan bröllopsmiddagen förbereddes fortsatte konversationen och hyllning-
arna till brudparet och Linder försäkrar att ”alla voro animerade”, d.v.s. glada 
och upprymda. Ett festbord i hästskoform dukades i salen, gästerna intog de 
anvisade platserna. Middagen pågick från kl. 23 till kl. 4 på morgonen. Under 
måltiden underhölls gästerna med taffelmusik av regementsmusiken som pla-
cerats i förmaket. De ackompanjerade även skålarna som sjöngs i kvartett. Efter 
desserten bröt man upp från bordet och drack bål i de angränsande rummen. 
Samtidigt dukades borden av och bars undan för att ge plats åt dansen. Dansen 
inleddes med att de ogifta kvinnorna sjöng en avskedssång till bruden och dan-
sade med henne. Därefter hälsades hon välkommen ”bland sälla makars tal” av 
de gifta kvinnorna som också dansade med henne. Man dansade en stund innan 
sällskapet upplöstes för några timmars sömn. Påföljande dag fortsatte festlighe-
terna med mat, dryck och dans.688

Hela bröllopet framstår i skildringen som ett välregisserat arrangemang. Och 
det känns kulturanalytiskt adekvat att använda kulturantropologen Matti Sar-
melas bild av bröllopet som ett skådespel som manifesterar social struktur. 

688 J. A. Linders dagbok, J. A. Linders familjearkiv band 3, Forskningsarkivet i Umeå, s. 97-105
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De som arrangerar bröllopet får prestige och deras position i lokalsamhället 
förtydligas och stärks.689 

Bröllopsgästerna är medvetna om sin plats på den inbördes sociala rangska-
lan. Kapellpredikanten från Norsjö blir hedrad när överstelöjtnanten Schildt, 
brudgummens far, mitt under festligheterna ”proponerar brorsskål” med den 
unge prästen. Sångarnas hyllning till brudparet vänder sig allra först till bru-
dens far och försäkrar: ”Än dygd och vishet samfäldt throna i patriarchaliskt 
Tjäll.” Kyrkoherden ska ha den respekt och aktning som hans ämbete kräver. 
Vid bordet placerades gästerna och man kan väl förmoda att den sociala värde-
skalan återspeglades i placeringen. Bröllopet manifesterar avgränsningar både 
mot de lägre samhällsklasserna och inbördes mellan de olika skikten av den 
egna klassen.

Ett annat bröllop inom den västerbottniska överklassen hölls den 27 juni 1855 
på länsresidenset i Umeå. Då gifte sig landshövdingens dotter Louise Montgo-
mery med kamreraren Fredrik Bernhard Beskow. Vigseln hölls i kyrkan där 
stadsborna kunde ta del av en pampig vigselceremoni. Altarrunden var smyckad 
med blommor ”från många hus i staden” och elegant broderade mattor och 
dynor hade också placerats framme i kyrkan. Ceremonins huvudpersoner med 
anhöriga gjorde effektfull entré till kyrkan och ”utvalda sångare” inramade vig-
selakten. För de som var med i kyrkan och det var ju både ”bjudna och objudna 
gäster” blev det något att berätta om efteråt. Efter vigseln promenerade man 
till residenset där de inbjudna gästerna fortsatte festfirandet.690 Det är tydligt att 
mönstren för borgerskapets bröllop hämtats från de högsta samhällsklasserna, 
från aristokratins och hovets bröllopsbanketter.

Måltiden i moderna borgerliga termer
Assessor Carl Johan Fredrik Plagemann skildrar i ett detaljerat brev bröllops-
måltiden hos landshövdingen. Omkring 100 personer var inbjudna och bjöds på 
middag ”á la fourchette”, som Plagemann, med ett tveksamt begrepp kallar den. 
I brevet redogörs för innehållet i matsedeln:

hvit glass med marengtortbotten
Gris á la daube
Bouillon med sparrisknopp och macaroner
fina morötter 
kalfstek med grönsalad och söta inlagde gurkor, sparris med smörgås 

689 Sarmela, Matti, ”Bröllopet som samhällelig skådespel. Teori och metode inden for nyere fol-
kloristik med saerlig henblick på fester”. I: Unifol 1978, Köpenhamn, s. 126 ff
690 Lamm, Carl Johan, ”Från 1850-talets Umeå – utdrag ur Plagemann-brev”. I: Västerbotten 
1947, Västerbottens museum, s. 16-19
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bakelser med vingelé 
Confect, fikon, valnötter, Russin & mandel 
Drycker: Vin, sherry, port, madera, Rhenskt R�desheimer och Champagne 
”Efter måltiden serverades Caffe.” 691

Här är det steken som är huvudrätten. Den serveras med grönsallad, inte med 
potatis som förmodligen här på samma sätt som i bondemiljön sågs som olämp-
lig festmat. Benämningen på de olika rätterna visar tydligt på det franska infly-
tandet. Mönstret med förrätt, soppa, huvudrätt och efterrätt är också franskt, 
likaså användandet av sparris. Däremot saknas en fiskrätt i menyn. 

Dryckerna är importerade och likaså de godsaker som serveras i slutet av 
måltiden som fikon, valnötter och russin. Den egna klassens distansering från 
bönderna kommuniceras genom användandet av importviner och andra lyx-
varor. Matsedeln har mycket gemensamt med bondbröllopens matsedlar men 
rätterna går under andra och finare benämningar. Efter måltiden framfördes 
pianomusik och solosång.

Språket som distinktion
Skildringarna från Skellefteå och Umeå visar på språkets betydelse som ett 
verktyg för distinktion. Här markeras genom ordval och språklig nivå en tydlig 
gräns mot de lägre samhällsklasserna. J.A. Linder ”surprenerar” (överraskar) 
sin hustru när han anländer en dag tidigare till Skellefteå. Den tidigare skildrade 
processionen hade en ”theatralisk gout” (gillades av åskådarna). Bröllopsgäs-
terna var ”animerade” (glada/upplivade). Plagemann berättar i sitt brev om hur 
en av damerna på bröllopet hos landshövdingen ”obligerades att regalera säll-
skapet med sin sång” (tillfrågades om att sjunga). I konversationen följdes den 
belevade etikett som präglade överklass och högre medelklass vid denna tid.

Kultursociologen Bourdieu har i sin forskning analyserat de reproduktions-
strategier som de högre samhällsklasserna använder för att slå vakt om eller för-
bättra sin samhällsposition. Dessa strategier går ut på att olika plan framhäva 
och avgränsa sin grupp.692 I La distinction. Critique sociale du jugement (1979) 
beskriver Bourdieu de metoder som olika samhällsklasser och grupper nyttjar för 
att markera sin egen nuvarande eller eftersträvade klasstillhörighet. Här är distink-
tionen, avgränsandet, ett viktigt strategiskt vapen för den dominerande klassen, 
d.v.s. borgerligheten. Införlivandet av nya moderna inslag i den sociala kulturen 
är ett sätt att behålla initiativet och att ständigt ligga före andra samhällsklasser.

691 Lamm, Carl Johan, ”Från 1850-talets Umeå – utdrag ur Plagemann-brev”. I: Västerbotten 
1947, Västerbottens museum, s. 18
692 Borda, Beatriz/Lundin, Susanne, ”Vem får grädden på tårtan? Om samhällets subtila makt-
strukturer i Pierre Bourdieus sociologi”. I: Rig nr. 3 1986, Stockholm, s. 68-69
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Språk, matvanor, konst och musik är exempel på områden där den domi-
nerande klassen kan forma en legitim kultur som de andra klasserna tvingas 
domineras av och det är inte svårt att hitta exempel på denna kulturdominans 
också i Västerbotten. Att delta vid en festmåltid, t.ex. vid ett bröllop, i borger-
lig västerbottensmiljö krävde en kulturell kompetens som man knappast kunde 
tillägna sig på annat sätt än att komma från ”rätt familj”.693 

En modern idealbild av bröllopen formas
Har då bröllopen i denna miljö på något sätt fungerat som en idealbild för bon-
debröllopen? Kan man se ett mönster av ”gesunkenes Kulturgut” i de väster-
bottniska festmåltiderna?

Ett sätt att få svar på dessa frågor är att undersöka kontakterna mellan stads-
kultur och bondekultur. I denna undersökning vill jag peka på ett par kontaktvä-
gar mellan högre samhällsklasser och bönderna när det gäller bröllopsmåltiden 
och andra festmåltider.

Kalaskokerskan har ofta förmedlat matnyheter till bondbröllopen. Inte sällan 
har hon förvärvat sig kunskaper för sin uppgift genom arbete i borgerlig miljö 
eller i senare tid genom utbildning, i en del fall i andra delar av landet. 

En av de flitiga kalaskokerskorna på bröllopen i Skellefteåbygden var Anna 
Margareta Hæggström f. Renhorn (1787-1868). Hon fick som ung flicka anställ-
ning i prostgården där hon lärde sig matlagning och allt som hörde till hushållet 
i en förnämlig prästgård. Under kriget 1808-1809 skötte hon prästgårdens hus-
håll medan svenskar och ryssar växelvis använde den som högkvarter. Under 
dessa år fick Anna Margareta bl.a. samarbeta med en rysk kock. Efter kriget 
gifte hon sig med bonden Abraham Hæggström och började laga mat på kala-
sen i Skellefteå och dess omgivningar.694

I Ånäset bodde Kristina Sundström, född 1838. Hon kom i början av 1860-
talet i tjänst som kokerska hos bröderna Hjalmar och Oscar Palm, som då ägde 
Stenfors egendom med sågverk, kvarn och jordbruk. På Stenfors ordnades ofta 
stora fina middagar med inbjudna gäster och Kristina lärde sig snabbt att leva 
upp till förväntningarna på festmåltider med hög kvalitet. Senare tjänstgjorde 
hon en tid hos kronolänsman J A Grundberg innan hon gifte sig. Hennes goda 
rykte som kokerska ledde också till att hon blev oerhört efterfrågad som kalas-
kokerska vid bröllop och andra kalas i både i Ånäset och i omgivande byar där 
hon skapade kulinariska maträtter med nya impulser från borgerlig miljö.695

693 Bourdieu, Pierre, La distinction. Critique sociale du jugement, Paris 1979, s. 145-157
694 Hæggström, Abraham, Arbetsliv i Skelleftebygden: �ournal skriven 1836-1839, Uppsala 1944, 
s.120-122
695 Eriksson, Stig Axel och Öhlund, Gösta, Ånäset genom tiderna, Bonässund 1997, s. 26, 68-69
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På Teg i Umeå bodde kalaskokerskan fru Kröger. Hon drev en matservering 
men åkte dessutom ut till byarna utanför Umeå och lagade mat på kalasen. 
En av hennes innovationer var att introducera glass på bondbröllopen.696 Den 
tidigare presenterade Alice Granberg är ett exempel på hur hushållsskolorna 
bidrog till att föra ut kost- och måltidsvanor från mera borgerlig miljö till lands-
bygdens bondebefolkning. Dessutom framgår det av hennes skildring att man 
kunde ”gå i lära” hos de äldre kalaskokerskor som ofta hade erfarenheter från 
borgerlig miljö.

Prästgårdarna har för västerbottensbönderna varit den närmaste kontakten 
med en annan samhällsklass. Om livet i prästgården kunde man höra berät-
tas. Någon fick kanske plats som piga eller dräng i prästgården och kunde den 
vägen få glimtar av ett liv som i fest och vardag gestaltade sig på ett annat sätt 
än i bondehemmet. Den piga som passat upp vid ett kalas eller bröllop i präst-
gården berättade säkert för sina släktingar och vänner om hur det gick till.

När ståndspersoner gästade bygden fick oftast prästen vara värd. Det inne-
bar spännande möten med människor från andra landsändar och ibland andra 
länder. Prästfamiljens medlemmar uppehöll också ofta en flitig korrespondens 
med släktingar, vänner och prästerliga kollegor i andra delar av landet. Ett 
litet bibliotek kunde också finnas. Nya kulturella impulser nådde därför präst-
gårdarna och kunde därifrån nå sockenborna. Livet i prästgården fanns inom 
räckhåll medan adel, godsägare och annan överklass ofta fanns långt ifrån den 
vanlige västerbottensbonden.

5.8 Begravning och gravöl i förändring

Begravningssederna 
Seder och traditioner i samband med döden har genomgått stora förändringar 
från 1850-talet och fram till idag. Moderniseringen av Sverige har påverkat 
människors livssyn och deras sätt att leva sina liv. Så länge som flertalet av 
befolkningen levde av jordbruk och bodde på landsbygden, behöll de äldre sed-
vänjorna kring död och begravning ett relativt stort utrymme i den sociala kul-
turen. När agrarsamhället omvandlades till industrisamhälle ledde det till nya 
produktionsformer och en genomgripande omstrukturering av de sociala och 
ekonomiska systemen. Denna basala modernisering som tog stark fart från slutet 
av 1800-talet fick stor i sin tur betydelse för begravningssedernas förändring. 

696 Muntlig uppgift om kalaskokerskan ”fru Kröger” den 17 april 1996 av Margit Wieståhl f. 
Kröger, Holmsund, f. 1904
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Begravningssederna i Västerbotten under 1800-talet, som de beskrivs i 
arkivmaterial och litteratur, följer i stort de mönster som vi känner igen från 
andra delar av Sverige. Traditionerna gällande likvaka, svepning, utsjungning, 
likskjuts, jordfästning och gravöl uppvisar inga anmärkningsvärda skillnader 
från förhållandena i Syd- och Mellansverige även om det framträder regionala 
särdrag.

En intressant företeelse i Västerbottens begravningstraditioner är de av bya-
stämmorna organiserade begravningslagen, som innebar att de större och mer 
folkrika byarna av praktiska och ekonomiska skäl delades upp i flera bjudlag. 
Som exempel kan nämnas att Bygdeträsk by våren 1812 organiserades i två 
gravölslag som direkt följd av att mer än hälften av byns män kort dessförinnan 
hade drunknat vid en fiskefärd. Så sent som 1940 utökades samma by från tre 
till fyra gravölslag. Arrangemanget med bjudlag tillämpades, som jag tidigare 
har beskrivit, även vid bröllop.697

697 Westerlund, Ernst, ”Gravöls- och bröllopslag”. I: Västerbotten 1955, Västerbottens museum, 
Umeå, s. 180-184

Begravningsfölje i Skellefteå, tidigt 1900-tal
okänd fotograf/Skellefteå museum
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Begravningsmåltiden
Matsedeln vid ett gravöl var oftast densamma som vid bröllop, enligt de belägg 
i arkiv och litteratur som jag har tagit del av. Museimannen Ernst Westerlund 
bekräftar detta förhållande i Skelleftebygdens historia:

I sorgehuset bjöds på gravöl efter ungefär samma matsedel som vid bröllop. Stor-
kringla förekom allmänt och in på 1900-talet särskild begravningskonfekt i svart-
vitt och guldtryckt papper.698

På samma sätt som vid bröllopen hade kalaskokerskan en viktig uppgift. Min 
främsta informant om bröllopsmåltiderna, Alice Granberg i Norrfors, har också 
beskrivit likheterna mellan de båda typerna av gästabud från sin första tid som 
kalaskokerska under 1920- och 1930-talet.699 En skillnad att notera är dock att 
man vid gravölen, namnet till trots, vanligtvis var betydligt mera återhållsam 
med servering av alkoholdrycker, åtminstone med brännvin. Från sekelskif-
tet 1900 förefaller de flesta begravningsmåltiderna ha hållits utan att brännvin 
bjöds till gästerna. ”Efter återkomsten från kyrkan ätes middag med de vanliga 
högtidssrätterna, brännvinet undantaget”, skriver Ellen Vleugel 1905 i en folk-
livsskildring från Skellefteå.700

Bakverken hade på samma sätt som vid bröllopen en framträdande plats vid 
begravningsmåltiderna. I ett frågelistsvar hos ULMA beskriver ortsmeddela-
ren Almar Nilsson från Fredrika de speciella bakverken vid gravölen med ”en 
mängd kakor, en stor så kallad begravningskringla samt en thékaka som fyllde 
en stor bricka”.701

Modernisering av begravningssederna
Förändringarna och moderniseringen av begravningssederna under tidsperio-
den från 1890-talet och fram till 1940 kan beskrivas och analyseras med de 
tidigare i avhandlingen diskuterade begreppen basal och variabel modernitet. 
Jag vill här framhålla några viktiga basala modernitetsfaktorer. 

En ökande folkomflyttning och urbanisering till följd av industrialise-
ring och tilltagande mobilitet innebar att allt fler människor ”omplanterades” 
från renodlat agrara miljöer till ett nytt liv i städer eller industriorter. I den 

698 Westerlund, Ernst, Kolonisation, uppodling och utveckling. Seder och bruk, skrock, sägner 
och folktro, Skelleftebygdens historia del 1, Skellefteå 1973, s. 165
699 Bandad intervju med Alice Granberg, Norrfors Umeå den 26/1 1996, hos författaren
700 Vleugel, Ellen, ”Några drag ur folkets lif i Skellefteådalen”. I: Svenska turistföreningens års-
skrift 1905, Stockholm 1905, s. 111
701 Acc 8518, Almar Nilsson, Fredrika, svar på Landsmålsarkivets frågelista M 198 (Traditioner 
om död och begravning: begravningen), kopia av ULMA 31070, DAUM, Umeå
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nya miljön var det helt naturligt svårt att tillämpa de gamla bytraditionerna 
och att få samma kollektiva uppslutning kring livshögtiderna som i byns sedan 
generationer invanda sammanhang. Dessutom framtvingade den fysiskt mer 
begränsade boendemiljön i hemmet andra former för social samvaro. Gravölet 
som tidigare ofta hållits i den avlidnes hemgård i byn, där parstugans stora 
sal kunde inrymma många gäster, började från 1930-talet allt oftare förläggas 
till något café. Samtidigt blev den tidigare så överflödande förplägnaden mera 
anspråkslös.

Sjukvårdens utbyggnad innebar att döendet började flyttas från hemmiljön 
till sjukhusen. Under 1890-talet tog utbyggnaden av sjukvården i Västerbot-
tens län fart och en rad sjukstugor togs i bruk i olika kommuner. Sjukvårdens 
expansion fortsatte sedan under 1900-talets första decennier och 1930 fanns 16 
sjukstugor vid sidan av lasaretten i Umeå och Skellefteå.702 Familjens, släktens 
och grannarnas ansvar för omsorgen i livets slutskede och det praktiska omhän-
dertagandet av kroppen efter dödsögonblicket överläts i ökande utsträckning 
till den medicinska expertisen. Döden blev därmed mera osynlig och separerad 
från den lokala offentligheten. 

Kommersialiseringen av begravningstraditionerna skedde successivt och 
innebar att familj och grannskap friställdes från allt fler av de praktiska arrang-
emangen efter ett dödsfall. Det började med tillverkning och försäljning av 
kistor och svepningar och utökades efterhand med andra tjänster som svepning 
av den avlidne, transporter med likvagn samt dekoration av kistan med blom-
mor. På 1930-talet började likbilar komma i användning och från mitten av 
1940-talet lämnade kisttillverkningen hantverksstadiet när de svängda kistorna 
fick en rak design för att bli mer anpassade för industriell produktion.

Som ett exempel på förändringar kan nämnas att i Byskeområdet började 
svepningar och kistor köpas mellan 1910 och 1920. Dessförinnan var tillverk-
ning av likkistor och svepningar en angelägenhet för gårdshushållet eller möj-
ligen en uppgift för någon lokal hantverkare.703

Begravningsbyråer blev allt vanligare i början av 1900-talet och antalet 
byråer beräknades 1930 till omkring 500. De stora genombrottsdecennierna 
för denna verksamhet var dock 1930- och framförallt 1940-talet. Tillkomsten 
av branschorganisationen SBF – Sveriges Begravningsentreprenörers förbund 
ledde till att de lokala skillnaderna i begravningarnas utformning tenderade att 

702 Olofsson, Sven Ingemar, ”Landstinget och byggnaderna”. I: Västerbotten 1985:3-4, Väster-
bottens museum, Umeå, s. 169-175
703 Anteckningar från hembygdskurs för byarna Skogfors, Selet, Selsmoran, Åfors och Tvärån 
förda av Tommy Olsson. På webbsidan www.selet.se den 12 januari 2006
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jämnas ut och, som en följd av gemensamma avtal mellan entreprenörer och 
fabrikanter, att de varor som erbjöds kom att bli desamma över hela landet.704

Förändringarna och moderniseringen av begravningssederna och av gravölet 
som festmåltid präglas dock inte enbart av basala och yttre förändringsfaktorer 
som griper in i människors liv. De kan också förstås som variabel moderni-
tet där individer och grupper själva är delaktiga i modernitetsprocesserna som 
aktörer och tolkare.

Generellt framträder några tydliga förändringstendenser beträffande begrav-
ningssederna från 1800-talet och fram till 1900-talets mitt. Döden privatiseras 
och individualiseras när de kollektiva, omständligare passageriterna börjar 
vika för de privata och enklare ceremonierna, först i borgerlig miljö och senare 
också i bondesamhället. Denna förändring kan delvis ses som en följd av basala 
modernitetsfaktorer som industrialisering, ökad mobilitet och ändrade bostads-
förhållanden men den betingades också av faktorer i den variabla moderniteten. 
I takt med att det individualistiska tänkandet växte sig starkare blev döden en 
mera privat angelägenhet än tidigare. De enklare och privata ceremonierna var 
också lättare att styra och anpassa till de närmast anhörigas behov. 

Det sker en professionalisering, när specialisterna tar över det som tidigare 
skötts av familjen och det lokala kollektivet. Själva döendet överlåts åt läkar-
nas expertkunskaper. Psykiatrin gör anspråk på sorgebearbetningen som en 
del av sitt kompetensområde. Begravningsbyråerna tar hand om det praktiska 
omhändertagandet av den döda kroppen och de praktiska arrangemangen kring 
begravningen. 1900-talets nya specialister representerar och introducerar de nya 
och moderna tankesätten gällande hygien, estetik och tekniska lösningar. Som 
ett exempel på denna utveckling kan nämnas introduktionen av eldbegängelse 
och vågen av krematoriebyggen som inleddes under 1930-talet.705 Också i detta 
avseende har såväl basala som variabla modernitetsfaktorer spelat in. Läkarve-
tenskapens och psykiatrins utveckling och specialisering och de ekonomiska 
marknadskrafternas inmutning av dödens fält är exempel på basala faktorer. 
Men de förstärktes otvivelaktigt av människors egen vilja och fria val att lämna 
ifrån sig uppgifter och ansvar förenade med dödsfall och begravning. 

Samhällets sekularisering sätter också sin prägel på begravningssederna och 
de specifikt kristna ritualerna får i ökad utsträckning ge vika för mera religiöst 
neutrala och allmänt humanistiska seder. I Västerbotten, där den inomkyrkliga 
läsarväckelsen präglat många generationer, skulle det dock dröja länge innan 
denna tendens blev mera märkbar. 

704 Åhrén Snickare, Eva, Döden, kroppen och moderniteten, Stockholm 2002, s. 141-143
705 Åhrén Snickare, Eva, Döden, kroppen och moderniteten, Stockholm 2002, s. 220-221
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Folkhemtanken, som fick sitt genombrott under 1930-talet fick också bety-
delse för människors värderingar och tankesätt gällande begravningssederna. 
Likheten inför döden blev nu något som gärna framhölls av både kyrkan och 
begravningsentreprenörerna. I svaret på en frågelista utsänd till begravnings-
entreprenörer från Nordiska museet på 1950-talet framhåller en informant från 
Norsjö att de fattigbegravningar som förekom i äldre tider var på väg bort och 
att begravningarna nu inte skilde sig åt för olika socialgrupper eller mellan land 
och stad.706

5.9 Diskussion och sammanfattning

Med matkultur som ingång kan etnologin ge förståelse för olika sociala och 
kulturella processer i ett samhälle. Maten och måltiderna fungerade i det för-
industriella samhället som sociala, ekonomiska och kulturella gränsmarkörer 
och hade stark symbolisk betydelse. Vid de fester som hölls vid böndernas års-
fester och livshögtider uttrycktes sociala och kulturella gränser genom vilka 
som bjöds, genom krusning och bordsplacering, genom dukningen och upp-
läggningen, genom måltidsschemat och de enskilda rätterna o.s.v.

Kulturvetenskapligt har matens symboliska betydelse bl.a. behandlats av 
Pierre Bourdieu som i sitt klassiska studium av kabyliska bönder i Algeriet 
visat hur matgåvor och fester ingår i ett socialt spel mellan familjerna i en by. 
Syftet med detta är bibehålla och utöka familjens heder och sociala anseende. 
Hedersbegreppet utvecklade Bourdieu i sin senare forskning till det välkända 
begreppet ”symboliskt kapital”.707

Matkulturen speglar också modernitet och förändringar i samhället. Trots de 
starka traditioner och sega strukturer som ibland framträder sker hela tiden ett 
flöde innovationer inom matområdet. Detta fenomen har tidigare bl.a. under-
sökts av etnologen Kurt Genrup, som har studerat innovationer inom det got-
ländska kosthållet under 1700- och 1800-talen. I studien framhålls prästernas 
och prästgårdarnas betydelse som innovationsförmedlare men också betydelsen 
av handelskontakter med Stockholm och utlandet genom vilka matnyheterna 
nådde ön.708

Jag har riktat intresset mot mat- och festkulturen ur både ett kulturgräns- och 
moderniseringsperspektiv. Ulrich Tolksdorfs strukturalistiska modell för kost-

706 Åhrén Snickare, Eva, Döden, kroppen och moderniteten, Stockholm 2002, s. 152
707 Bourdieu, Pierre,”The Sentiment of Honour in Kabyle Society”. I: Peristiany, J. G.,Bourdieu, Pierre,”The Sentiment of Honour in Kabyle Society”. I: Peristiany, J. G., Honour 
and Shame. The Values of Mediterranean Society, London 1965 samt Bourdieu, Pierre, samt Bourdieu, Pierre, Bourdieu, Pierre, Algeria 
1960, London 1979, s. 95-132 
708 Genrup, Kurt, Mat och måltidsseder på Gotland, Visby 1992
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forskning, som har beskrivits i kapitlet, visar på den tolkningsmässiga bredd 
måltiden erbjuder den etnologiska forskningen.

Kulturgränser
Jag har valt att använda det mångtydiga begreppet kulturgränser för att beskriva 
skillnader mellan ”vi” och ”dom” som uttryck för den sociala identifikationen 
och grupptillhörigheten. Som jag har påpekat i avhandlingens inledning använ-
der jag ”kulturgränser” i meningen subjektivt upplevda icke-territoriella sociala 
eller mentala gränser. 

I min undersökning framträder en gränsdynamik där festkulturen kan vara 
socialt inkluderande men ibland också exkluderande och gränsskapande. Det 
västerbottniska bondesamhällets egalitära karaktär går att avläsa på flera sätt 
i bröllopsmåltiden. Trugning och placering har t.ex. varit mera sparsam och i 
måltidsritualerna har klasskillnader sällan markerats på det sätt som har varit 
så vanligt i Syd- och Mellansveriges slättbygder. Festmåltiden har mera haft 
funktionen att markera skillnaden mellan vardag och fest än att markera sociala 
gränser. Bondbröllopen har haft en socialt öppen prägel. Det egalitära draget 
innebär också att bröllopsfunktionärernas roller har varit något annorlunda än i 
mera klasspräglade bondebygder. Att t.ex. vara bröllopsvärd är lättare när alla 
gäster ska behandlas lika än när en social värdeskala måste vidmakthållas under 
festligheterna. 

Det skulle dock vara fel att enbart framhålla den sociala jämställdheten i 
samband med fester och kalas. I traditionsmaterialets uppteckningar och inter-
vjuer framhålls ofta betydelsen av att bröllopet eller gravölet upplevdes som 
”hedersamt”, och således gav inbjudarna/familjen status och anseende. På mot-
svarande sätt kan man förmoda att ett kalas kunde bli ett misslyckande och 
innebära en hedersförlust för arrangören om det inte motsvarade de högt ställda 
förväntningarna. Den hedersaspekt som på detta sätt lades på kalasen har själv-
fallet bidragit till att skapa och upprätthålla olikheter eller gränser baserade 
på social status. Ett hedersamt bröllop bidrog till att stärka det som Bourdieu 
benämner det symboliska kapitalet. Kalasets status som hedersamt bröllop eller 
gravöl har i Västerbotten kunnat markeras med hjälp av ett överflöd av mat och 
dryck. Vissa inslag i festmåltiden har också haft ett speciellt symbolvärde. Det 
gäller t.ex. vetebrödet och då speciellt de kolossala kalaskringlorna, samt i varje 
fall i äldre tid, överflödet av alkoholdrycker. 

När det gäller de västerbottniska festmåltiderna i borgerlig miljö framträder 
de sociala och mentala gränserna tydligare. Här kommuniceras en allmänsvensk 
borgerlig kultur. Man vill följa med sin tid och tar ivrigt till sig impulser från 
”stora världen” som inplanteras i de egna kretsarna. De välregisserade bröllop 
i borgerlig miljö som de framträder i traditionsmaterialet kan, med Matti Sar-
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melas terminologi beskrivas som ett skådespel som manifesterar social struk-
tur. Vid dessa bröllop markerades gränser både mot de lägre samhällsklasserna 
och mellan olika skikt inom den egna klassen. Bordplaceringen, musikinslagen, 
talen, skålarna och konversationen vid bröllopet skedde med medvetenhet om 
den rådande sociala värdeskalan. Uppvisningen av klass karakteriserade också 
själva maten som fick en exklusiv prägel av importerade matvaror och drycker 
och av rätternas franska benämningar.

Modernisering
Kalasen vid de stora livshögtiderna bröllop och begravning har inte varit sta-
tiska över tid, varken när det gäller praktisk utformning eller kulturell funk-
tion. De västerbottniska gästabuden återspeglar ett samhälle i förändring och 
en fortgående modernisering. Jag har tidigare i kapitlet visat på några föränd-
ringstendenser för drycker och maträtter. Dryckernas förändring från brännvin 
och hembryggd dricka till vin, öl, svagdricka och kaffe är ett exempel. Efterrät-
ternas moderniseringslinje gröt → fruktkräm → glass → puddingar och parfaiter 
är ett annat.

En del av de förändringar som framträder kan, med Sven-Eric Liedmans 
begrepp, benämnas som basal modernitet. Hit hör strukturella omställningar av 
livsmedelsproduktionen, t.ex. ökad potatisodling, och införande av ny matlag-
ningsteknologi (järnspisar och nya konserveringsmetoder). Förändringen från 
kokt kött till stek är ett exempel på utslag av järnspisens genombrott vid 1800-
talets slut. 

Den gradvisa förändringen av privatekonomin från självhushållning till pen-
ningshushållning innebar en breddning av kosthållet som tidigast gjorde sig 
märkbar vid festmåltiderna. Då kompletterades det hembakade ojästa tunnbrö-
det med köpt råg- och vetebröd. Den hembryggda drickan från den egna gården 
ersattes från 1850-talet av öl och svagdricka som inhandlats från de bryggerier 
som anlades i länet vid denna tid. Importvaror som kaffe, torkad frukt, risgryn 
och vin fick större betydelse när de ekonomiska grundstrukturerna förändrades 
i samhället.

Tillkomsten av nya utbildningar med inriktning på mat, kost och hushåll 
under 1900-talet bör också ses som en basal modernisering. Hushållsutbild-
ningarna bidrog till en professionalisering inom matens område men också till 
en viss enhetlighet och likriktning när det gäller hur den svenska fest- och var-
dagsmaten moderniserades.

Andra förändringar av festmåltiderna är mera att betrakta som utslag av 
variabel modernitet. Det handlar om förändringar av värderingar och ideal som 
vuxit fram på det kulturella och idémässiga planet. Det franska köket med sina 
idéer om ”Nouvelle cuisine” hade blivit den dominerande förebilden för kok-
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konsten i Europa i början av 1800-talet, vilket också visar sig i de nya svenska 
kokböckerna vid samma tid. Det karakteristiska franska måltidsschemat fram-
träder överraskande tydligt hos bröllops- och begravningsmåltiderna i Väster-
botten under 1800-talets andra hälft även om vissa förenklingar har fått göras 
av praktiska skäl. Det franska kulturinflytande som finns belagt i Umeå redan 
vid 1700-talets slut förstärktes ytterligare när de första Bernadotterna senare 
tillträdde det svenska hovet. Samma tendenser är märkbara i Skellefteå under 
de första decennierna efter stadsbildandet 1845.

En tydlig påverkan i matkulturellt hänseende och ett flöde av matinnovatio-
ner från borgerlig miljö till böndernas festmåltider är märkbar. Här har kalasko-
kerskorna, ofta med erfarenheter från tjänstgöring i borgerlig miljö, haft en tyd-
ligt förmedlande roll. Introduktionen av glass på bondebröllopen är ett exempel 
på denna kulturella överföring. 

Jag har i kapitlet anknutit till Norbert Elias civilisationsteori och de mera 
långfristiga förändringsprocesserna beträffande måltidsvanorna. Gaffelns 
introduktion, som hos den västerbottniska bondebefolkningen har skett under 
1900-talet, och en successiv förändring av bordsskicket är ett par exempel på 
de mera långsamma modernitetstendenserna.

Under undersökningsperiodens senare del framträder en ny enkelhet beträf-
fande bröllop och gravöl. Det stora kalaset med flera dagars firande och många 
gäster ersätts från 1930-talet och framåt allt oftare av en betydligt mera spar-
smakad fest både beträffande festens överdåd och gästernas antal. Också detta 
är ett modernt drag som först utvecklats i borgerlig miljö för att sedan nå bre-
dare befolkningsgrupper.

Den basala och variabla moderniteten påverkar de äldre mönstren och sam-
hörigheterna i lokalsamhället och fungerar därmed samtidigt både som gräns-
utplånare och gränsskapare i den sociala kulturen.
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6.  Avslutning – tradition, moderniteter,  
 kulturgränser och framtidstro

Att vara människa innebär att hela tiden leva med förändringar. Vi lever i en 
ständig omvälvning av livsvillkoren som gör att vi måste ställa om oss till 
nya förutsättningar. Mina egna livserfarenheter under ett halvt sekel präglas 
av denna permanenta revolution. Dagens livsvillkor är radikalt annorlunda än 
under min uppväxt på 1950- och 60-talet. Ibland har jag fått känslan att min 
generations erfarenheter av omdaning är något unikt i förhållande till tidigare 
generationer – ja, att vi nästan har klippt banden till historien.

Samtidigt inser jag att min far och hans generationskamrater som var födda 
strax efter sekelskiftet 1900 måste ha upplevt samma sak. Under 1900-talets 
första hälft skedde i vissa avseenden till och med större förändringar än under 
de följande 50 åren. Under denna period växte en helt ny samhällstyp fram, 
betraktat från ett teknologiskt, ekonomiskt, politiskt och kulturellt perspektiv. 
Erfarenheten av genomgripande modernisering är dock äldre än så, och det 
måste understrykas att även tidigare generationer på olika sätt har fått uppleva 
att ”allt som är fast förflyktigas”, som Karl Marx uttryckte det.

I arbetet med avhandlingen har det övergripande syftet varit att analysera 
hur modernisering påverkar och påverkas av lokala kulturer och identiteter. 
Inom ramen för detta syfte diskuteras i mina undersökningar också begreppet 
kulturgränser, främst i betydelsen sociala och temporala gränser så som de har 
upplevs och beskrivits från tidigt 1800-tal och fram till idag. Undersökningarna 
visar och exemplifierar hur modernisering och modernitet bryter upp, skapar 
och omskapar dessa gränser.

6.1 Övergripande diskussion

Genom mitt avhandlingsarbete har jag burit med mig frågan om vad som 
händer med människorna och kulturen i ett visst område, t.ex. en by, stad eller 
kommun, under en period av stark modernisering. Hur går det med de befintliga 
invanda kulturmönstren och den lokala identiteten när det nya ”drabbar” ett 
regionalt område eller ett lokalt samhälle? Bör moderniseringen enbart betrak-
tas som betingad av utifrån verkande krafter eller styrs den också delvis av 
lokala aktörer och grupper?

Jag har med hjälp av mitt källmaterial försökt bedöma i vilken utsträckning 
människorna i lokalsamhället har varit handlande subjekt respektive påverkat 
objekt i dessa processer. Många av 1900-talets förändringar i norra Sverige 
har jag själv upplevt, och genom mina undersökningar har jag styrkts i upp-
fattningen att människorna inte bara bör betraktas som passiva objekt för en 
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modernisering utifrån utan också som aktiva medskapare av sin version av det 
moderna. Den modernisering som jag själv har upplevt under 1900-talets andra 
hälft har formats både genom ett tryck utifrån (uppifrånmodernisering) och en 
aktiv verksamhet från individer och grupper för att förändra samhället och sitt 
eget liv (underifrånmodernisering). Det finns, som jag ser det, en risk för att det 
senare perspektivet inte beaktats i tillräckligt hög grad i studier av modernise-
ringen av Sverige. Flera av delstudierna i min avhandling visar hur det sker en 
modernisering underifrån när individer och grupper på olika sätt är med och 
påverkar olika modernitetsföreteelser. Här vill jag anknyta till det som Marshall 
Berman skriver om moderniseringsprocessen:

Samtidigt som moderniseringsprocessen utnyttjar och plågar oss, blåser den liv i 
våra krafter och vår fantasi, driver oss till att begripa och ta itu med den värld som 
moderniseringen skapar, och strävar efter att göra den till vår.709

Modernitet
Modernitet är ett centralt begrepp i min avhandling. Ordet modernisering 
används också frekvent i de olika kapitlen, och det har inte varit min avsikt att 
göra en generell skillnad mellan orden modernitet och modernisering. Orden 
”modernitet” och ”tradition” används ofta tillsammans som varandras motsats-
ord. Jag har dock kunnat konstatera att det finns ett inbördes beroendeförhål-
lande mellan modernitet och tradition. Själva idén om folkkulturen och tradi-
tionen skapades ju av ett samhälle på väg in i det moderna. Jag ansluter mig 
här till det perspektiv på modernitet och tradition som framförts av den norska 
etnologen Anne Eriksen, nämligen att ”utan det moderna som bakgrund, som 
kontext, kunde inte det traditionella uppstå som text” och vice versa.710 Det 
innebär också att det förflutna ständigt befinner sig i en pågående skapelsepro-
cess i vår samtid. Exempel på detta är hur lokalhistoriska dokumentationer och 
”byaböcker” samt lokala museer utformas. Beskrivningarna av tidigare genera-
tioners historia och kultur formas utifrån de behov som finns idag. Det för våra 
museer så grundläggande begreppet kulturarv är, som jag har påpekat i min 
delstudie om 1930-talet, en modern social konstruktion. 

Basal och variabel modernitet 
I avhandlingsarbetet har jag velat peka på den komplexitet som visar sig i 
relationen mellan å ena sidan samhällets ekonomiska, tekniska och produk-

709 Berman, Marshall, Allt som är fast förflyktigas, Lund 1988, s. 385
710 Erikssen, Anne, ”Den nasjonale kulturarven – en del av det moderne”. I: Kulturella Perspektiv 
nr. 1 1993, Umeå 1993
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tionsmässiga förändringsstrukturer och å andra sidan förändringar gällande de 
sociala och kulturella formerna i samhället. Begreppen basal modernitet res-
pektive variabel modernitet, som utvecklas närmare i avhandlingens inled-
ning, har varit viktiga verktyg för min förståelse av människan i ett snabbt för-
änderligt samhälle. I alla delar av min avhandling, men kanske tydligast i de två 
första delarna, visas hur det i en pågående modernisering finns stort utrymme 
för den variabla moderniteten. Det handlar både om människors motstånd och 
om deras acceptans och hänförelse inför det nya. 

En viktig aspekt på den variabla moderniteten är också människors skapande 
av egna alternativa moderniseringsformer. Gymnasieungdomarnas sätt att 
förhålla sig till och använda Internet för sociala syften, som beskrivs i kapit-
let ”Cybersocknen” är ett tydligt exempel på detta. De har snabbt tagit till sig 
den nya tekniken och det har skett utan nämnvärda betänkligheter. Men deras 
version av den moderna kommunikationsteknologin ser annorlunda ut än vad 
IT:s tidiga entreprenörer och visionärer tänkt sig. I stället för att formas som 
kommunikation i icke-territoriella nätverk sker den sociala interaktionen över 
Internet i hög utsträckning i en geografiskt avgränsad gemenskap. Min under-
sökning pekar därmed i en annan riktning än de sen- och postmoderna teorier 
som hävdar att den lokala gemenskapen får ge vika för globala cybernätverk.

Under vissa perioder framträder den basala moderniteten särskilt tydligt. 
Det gäller bland annat 1930-talet som jag har behandlat i avhandlingskapitlet 
”Modernitetens nya gränser – kulturell förändring återspeglad i tidningen Norra 
Västerbotten under 1930-talet”. Vid denna tid utmärks Skellefteåområdet näm-
ligen av en stark befolkningstillväxt och strukturell modernisering gynnad av 
nya företag och en snabb industriexpansion i alla delar av Skellefteå kommun 
och dess kranskommuner. Perioden har betecknats som ”den andra industriella 
expansionsfasen” av ekonomihistorikerna Sven Gaunitz och Torbjörn Danell, 
som tillsammans med lokalhistorikern Ulf Lundström har tecknat industrins 
historia och utveckling i Skellefteåområdet i studien Industrialismens Skellef-
teå. 1930-talet innebar också det definitiva genombrottet för innovationer som 
bilismen, radion och telefonen i detta område.

Den variabla moderniteten under samma tidsperiod tar sig uttryck som sinse-
mellan divergerande förhållningssätt till olika modernitetsföreteelser. De olika 
vägval som grupper och enskilda gjorde i detta avseende satte avtryck i sam-
hället som kan beskrivas som kulturgränser. Ett tydligt exempel är bilismens 
genombrott som å ena sidan togs emot med acceptans och inte sällan hänförelse 
av många i Skellefteåområdet, men å andra sidan möttes av hätskt motstånd 
från småbrukare med hästkörslor som biinkomster samt från organisationen 
RLF. Ett liknande mönster visar sig beträffande hur olika individer och grupper 
förhöll sig till telefonen eller till nya företeelser inom nöjesliv och fritid. Kring 
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de flesta modernitetsföreteelserna ställdes framstegstankar och civilisationskri-
tik mot varandra i en ideologisk brottning mellan alternativa tolkningar, ideolo-
gier och praktiska strategier. I vissa fall ledde det till en stark polarisering och 
ideologisk gränsdragning mellan olika grupper.

Jag har kunnat jämföra den retorik som åtföljde telefonens spridning under 
1930-talet med lanseringen av datorkommunikationen under 1990-talet som jag 
berör i avhandlingens första del. Den förmåga att ”förkorta och förinta avstån-
den” som tillskrivs telefonen i 1930-talets tidningsannonser och framhålls som 
en särskild möjlighet för just Norrland påminner starkt om de förväntningar som 
utbasunerades av IT:s entreprenörer under 1990-talet. Internet skulle upphäva 
det gamla tänkandet med centrum och periferi och öppna gränslösa möjligheter 
att utveckla nätbaserat företagande också i glesbygden. Det likartade mönster 
som framträder vid telefonens respektive datorkommunikationens införande är 
iögonfallande. 

Etnologen Orvar Löfgren har observerat samma fenomen och ger en träffsä-
ker beskrivning i manuskriptet till ett föredrag på den nordiska bibliotekskon-
ferensen i Halmstad 1998. 

Det finns ofta ett mönster i de sätt på vilka nya teknologier introduceras, definie-
ras och omformas. I den första fasen står pionjärerna och entusiasterna i fokus. 
Varje nytt medium omges av ”over-sell”: det är ingen ände på de positiva effekter 
den nya teknologin ska ha för samhället, demokratin, den internationella förbröd-
ringen, jämställdhet, skola, arbetsliv och fritid. Här skapas en speciell retorik, en 
teknikdyrkande genre med stark historisk kontinuitet. Vi möter den inte minst i 
dagens stora IT-mässor, som ibland kan få karaktären av väckelsemöten för att 
frälsa de ännu oinvigda. I en senare fas möter vi så besvikelsens retorik: kritik 
av radiosjukan, den fördummande TV-hysterin, telefonterrorn eller datormiss-
bruket. Här kan vi iaktta pendelslagens förbannelse, lika översvallande som den 
första entusiasm, lika nedsablande kan kritiken bli. Det finns även en skepsis och 
rädsla som kan ta sig olika former.711 

Också i de två avhandlingskapitel som behandlar 1800-tal och tidigt 1900-tal 
har jag kopplat begreppen basal och variabel modernitet till konkreta exem-
pel. Kapitlet ”Stadsbildande och modernitet i Skellefteå” visar hur den basala 
moderniteten i Skellefteå accelererade från mitten av 1800-talet, då nya ekono-
miska och tekniska förutsättningar för företagandet hade utvecklats samtidigt 
som stadsbildandet 1845 bidrog till moderniseringen. De nya kommunallagar 
och stadsstadgar som kom till under 1800-talets andra hälft dikterade en rad 
förändringar i den lokala administrationen. Sågverksindustrins expansion i 

711 Citerat från Löfgren, Orvar, Att höra hemma – om livet mellan det lokala och det globala, 
manuskript till föredrag på Halmstadskonferensen (Nordisk bibliotekskonferens) 1998.
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området från 1860-talet ledde till att nya industrisamhällen växte fram i Skel-
lefteåområdet.

I samma kapitel beskriver jag den variabla modernitet som formades bland 
de nyblivna stadsborna efter stadens tillkomst 1845. Borgerskapet manifeste-
rade sin nyvunna identitet genom fester och sociala aktiviteter som markerade 
distinktion i förhållande till andra samhällsklasser i och utanför staden. Det 
snabba förborgerligandet av Skellefteå skapade därmed nya och skarpa kultur- 
och klassgränser. 

I kapitlet ”festmåltidernas modernisering i Västerbotten” framhålls hur 
matkulturen har påverkats av basala modernitetsfaktorer som förändrad livs-
medelsproduktion och ny matlagningsteknologi samt av hushållsekonomins 
övergång från självhushållning till penninghushållning. Matlagningen över 
elden i öppna spisen blev omodern när järnspisen kom och ännu senare skulle 
elspisarna ta över. Separatorn förändrade mjölkhanteringen och fabriksjästen 
påverkade brödkulturen. Förrådshushållningen reformerades av nya konserve-
ringsmetoder och så småningom av uppfinningarna kylskåp och frysbox. Allt 
fler matvaror och drycker inhandlades när de privatekonomiska strukturerna 
gradvis förändrades och hushållen började röra sig med mer likvida medel.

I samma kapitel framträder också den variabla moderniteten. Då handlar det 
om de nya idéer och ideal gällande mat, måltid och fest som utvecklats under 
1800-talet och det tidiga 1900-talet. Impulser för moderniseringen kan härledas 
från borgerliga förebilder i Sverige men också i utlandet. Det franska köket har 
exempelvis satt sin prägel på måltidsschemat vid de västerbottniska bondbröl-
lopen. Kalaskokerskorna, som under 1900-talet allt oftare hade genomgått hus-
hållsutbildningar, förmedlade inte bara nya matinnovationer till kalasen utan 
också moderna synsätt gällande hygien och hemteknik. Många av dem hade 
dessutom erfarenheter från tjänstgöring i borgerlig miljö och fungerade därmed 
som en förmedlande länk mellan stad och land. 

Modernitet och framtidstro
I mina undersökningar från olika tidsperioder har jag kunnat se uttryck för 
såväl utvecklingsoptimism som oro för samhällsutvecklingen och framtiden. 
Civilisationskritiken har alltid varit närvarande i någon form, även om fram-
tidsutsikterna under vissa perioder har tett sig mera ljusa. 

När Skellefteå stad fick sina stadsrättigheter 1845 markerade det en ny start 
för invånarna. Skellefteåborna fick både en ökad självständighet och flera nya 
viktiga institutioner under de följande åren. Den första generationen stadsbor, 
som till övervägande delen kom från de omgivande byarna, kunde snabbt stärka 
sin nya borgerliga identitet och bygga upp sin tillvaro med optimistisk entu-
siasm. Det mest konkreta uttrycket för utvecklingsoptimismen under stadens 
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första decennier är byggandet av det stora och dyra stadshuset, som blev klart 
1862. Stadshuset fick en imponerande storlek och anknöt i sin arkitektur till de 
modernaste idealen. Inom kort inrymdes telegraf, skola och nöjesrestaurang i 
det stora fashionabla huset tillsammans med stadens juridiska och administra-
tiva funktioner. 

Det skulle dock inte dröja länge innan framtidsutsikterna mörknade. Kombi-
nationen av ogynnsamma skogskonjunkturer och en hel rad av missväxtår mellan 
1862 och 1867 ledde till en ekonomisk och försörjningsmässig kris i området. 
Svälten i byarna förde med sig kreditförluster och konkurser för köpmän och 
hantverkare i staden och skapade starka sociala spänningar mellan landsbygds-
befolkningen och stadsborna. När köpmännen i Skellefteå 1867 valde att eva-
kuera sina familjer inför en hotande väpnad stormning av den svältande och 
desperata landsbygdsbefolkningen hade optimismen förbytts i framtidsrädsla.

1930-talets starka modernisering i Skellefteåområdet präglades av den nya 
lokala industriexpansionen och återverkningarna av det svenska välfärdsbyg-
get. Folkhemstanken förenade moderniteten med den sociala tryggheten på ett 
i internationellt perspektiv unikt sätt. Sverige fann lösningar på både den eko-
nomiska krisen och demokratins kris, men utan att överge demokratin och utan 
att förfalla till kommunism eller fascism/nazism. Som jag har påpekat tidigare i 
avhandlingen visar den amerikanske journalisten Marquis Childs bok Sweden, 
the Middle Way från 1936 att moderniteten i svensk tappning också uppmärk-
sammades i andra länder. 1930-talet förde med sig bättre boendestandard och 
hygien, förbättrad sjukvård, nya reformer på arbetsmarknaden och utveckling 
av nya trygghets- och pensionssystem. Det var också en period då många nya 
innovationer fick sitt genombrott och signalerade att en ny tid var i antågande. 
Allt detta gav onekligen anledning till en optimistisk framtidssyn i Skellefteå.

Men trots framstegen och de efterlängtade reformerna var framtidstankarna 
inte odelat positiva. Den pågående moderniseringen kunde hota vissa grup-
pers försörjning, som när bilismen förändrade förutsättningarna för transport-
näringen i grunden. De nya strömningarna inom nöjesliv och fritid utmanade 
de befintliga sociala mönstren och lojaliteterna och angreps därför samfällt av 
kyrkan, skolan och delar av föreningslivet. Nya tekniska innovationer betrakta-
des inte nödvändigtvis som något positivt när de invaderade lokalsamhället och 
därmed trängde undan äldre materiell kultur. Omställningen till det nya var inte 
oproblematisk när så många förändringar inträdde på en gång.

De starkaste anledningarna till oro för framtiden upplevdes dock finnas utan-
för Sverige. Kommunpolitikern John Olofssons har beskrivit de pessimistiska 
internationella utblickarna i nazismens och fascismens 30-tal. Det stod också 
klart att det sovjetiska kommunistiska modernitetsprojektet trots vissa fram-
gångar hade ett skrämmande högt humanitärt pris. Oron för framtiden i det 
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internationella perspektivet gör sig hela tiden påmind i tidningen Norra Väster-
botten och andra källor från 1930-talet som jag har studerat och kastar mörka 
skuggor över en period som i så många andra avseenden utlovade en bättre 
framtid i det moderna välfärdssamhället. Tidningens internationella rapporte-
ring under dessa år, via redaktionella kontakter, nyhetsbyråer och rapporterande 
resenärer från den egna läsekretsen var också förvånansvärt detaljerad. Ingen 
läsare kan därför ha undgått vad som var i görningen, t.ex. i Hitlers Tyskland 
eller Stalins Sovjetunionen.

Kontrasterna mellan den basala moderniteten och den variabla moderniteten 
framträder särskilt tydligt under 1930-talet. Människorna tog till sig de många 
nya tekniska innovationerna och kulturella nymodigheterna – ibland med stor 
entusiasm – men det ledde inte automatiskt till en optimistisk tro på framti-
den. Civilisationskritiken var påtaglig och fick ständigt nytt bränsle i takt med 
att utvecklingen i Europa och Ryssland under hela 1930-talet pekade på att 
det inte skulle bli bättre i världen utan sämre. De internationella utblickarna i 
Norra Västerbotten under dessa år beskriver en snabb modernisering runt om 
i världen och de positiva möjligheter som detta innebar. Men framtiden ter sig 
ändå inte ljus för dem som kommer till tals i tidningen. Alla de framsteg som 
det dynamiska 30-talet förde med sig innebar inte nödvändigtvis att livet blev 
bättre. En medarbetare i tidningen skrev: ”Se vi inte runt omkring oss överallt 
tydliga tecken på att människan blir allt ondare, ju mer upplysning och teknik 
för utvecklingen framåt.” Det är en dyster och civilisationskritisk modernitet 
som uttrycks.

Modernitet och politik
Moderniseringen får alltid konsekvenser på det politiska planet och föränd-
ringarna öppnar dörren för nya aspiranter till maktpositionerna i samhället. Det 
politiska skeendet kan med Sven-Eric Liedmans begrepp beskrivas både som 
variabel och basal modernitet. De politiska idéerna och debatterna är variabla, 
efter som de handlar om ”världsbilder och ideologier på hög abstraktionsnivå”, 
som Liedman uttrycker det. Här inryms såväl olika arter av demokratin som de 
moderna diktaturerna. När sedan den nya politiken tar konkret form och verk-
ställs genom beslut och reformer av makthavare gör sig den basala moderni-
teten påmind. Den moderna byråkratiska administrationen och ekonomin som 
utvecklas i stat, landsting och kommuner är t.ex. av basal karaktär. Ibland har 
politiska beslut också på olika sätt ökat spelrum för den basala moderniteten 
och påskyndar dess verkningar, som när ”marknaden” får ta över tidigare poli-
tiskt styrda områden. 

I Västerbottens län etablerades det radikala, liberala frisinnet som en modern 
politisk åskådning under 1900-talets första decennier. Därefter skedde under 
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1930-talet en successiv förskjutning från denna speciella version av sociallibe-
ralism till den moderna socialdemokratin i Per Albin Hanssons folkhemstapp-
ning. Drömmen om folkhemmet under mellankrigstiden accentuerar skillnaden 
mellan de som är delaktiga i framtidsbygget och ”de som inte är med sin tid”. 
Nu var det socialdemokratin som stod för de modernaste samhällsperspektiven 
även om det liberala frisinnet skulle behålla en betydande position i Västerbot-
ten under ytterligare flera decennier.

Individen och kollektivet
Många forskare framhåller att relationen mellan individen och kollektivet för-
ändras när samhället moderniseras. Sociologen Ferdinand Tönnies utvecklade 
i sina studier av de nya industrimetropolerna i slutet av 1800-talet begreppen 
”Gemeinschaft” och ”Gesellschaft” för att påvisa skillnader mellan lands-
bygdens och städernas gemenskap. Han såg bl.a. en nedbrytning av nära och 
uthålliga sociala relationer till följd av urbaniseringen. Denna analys ifrågasat-
tes senare av en annan sociolog, nämligen Emile Durkheim, som hävdade att 
stadsbor visst inte saknar nära sociala band men att landsbygdens ”mekaniska 
solidaritet” grundad på ömsesidiga känslor och delade moraliska värderingar 
i stadsmiljön ersattes av ”organisk solidaritet” baserad på specialisering och 
ömsesidigt beroende. 

I mina Skellefteåundersökningar har jag kunnat se en stadsutveckling som 
ligger närmare Durkheims beskrivningar än Tönnies. Visserligen framträder 
de företagarnätverk av ”gesellschaft-typ” som har beskrivits av ekonomihis-
torikern Torbjörn Danell också i mitt källmaterial. Men i det nya framväxande 
associations- och föreningslivet kunde det emellertid också utvecklas en nära 
social samhörighet mellan individer oberoende av kopplingar till gemensamma 
ekonomiska intressen eller släktrelationer. 

En ökad uppdelning mellan privat och offentligt, det som J�rgen Habermas 
kallar ”polarisering av social- och intimsfär” är en annan följd av modernise-
ringen som brukar framhävas. Med hjälp av J�rgen Habermas kulturteoretiska 
modell för ”borgerlig offentlighet” har jag beskrivit de förändringar av indivi-
dens förhållande till kollektivet som skedde i Skellefteå under 1800-talet. Jag 
visar i kapitlet Stadsbildande och modernitet i Skellefteå hur det efter 1850 
skedde en tydlig polarisering mellan socialsfär och intimsfär i takt med att 
staden fick sina offentliga rum i form av privatägda salonger och det pampiga 
stadshuset där en hel rad offentliga verksamheter kunde inrymmas.

Modernitet och kulturgränser
I mina undersökningar har jag översiktligt tecknat den basala modernitetens 
utveckling och påverkan inom det nordsvenska området under 1800- och 1900-
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talen. Det är dock i studierna av den variabla moderniteten som tyngdpunkten 
har lagts och där de etnologiska perspektiven genererar kunskaper om män-
niskorna i samhällsomvandlingen. Moderniseringen bryter upp, skapar och 
omskapar de sociala och temporala gränserna men innebär dessutom att de 
geografiska gränserna kan laddas med ett nytt ideologiskt innehåll och revita-
liseras. Betydelsen av den rumsligt betingade samhörigheten i vår egen tid bör 
därför inte underskattas.

Begreppet kulturgräns har en lång tradition inom den etnologiska forsk-
ningen, men dess innebörd har successivt breddats och under de senaste 30 
åren har betydelsen förändrats i grunden. Den tidigare så framträdande etno-
kartografin har fått träda tillbaka för andra kulturgränsperspektiv och arbetssätt. 
De vetenskapliga paradigmskiften som har skett inom etnologin har dock inte 
förmått att påverka den allmänna tolkning av begreppet kulturgränser som finns 
hos allmänheten och delar av vetenskapssamhället. Fortfarande är det nämligen 
den omfattande diffusionistiska kulturområdesforskning som bedrevs i Sverige 
från 1920-talet och några decennier framåt som präglar den dominerande defi-
nitionen av begreppet kulturgränser. I den senaste versionen av Nationalency-
klopedin återfinns t.ex. följande begreppsförklaring:

Kulturgräns: Gräns vid vilken olika kulturyttringars utbredning hejdas eller för-
svagas. Den tydligaste kulturgränsen i Sverige är fäbodgränsen.712

Som litteraturhänvisning anges bl.a. Svenska kulturgränser och kulturprovinser 
av Sigurd Erixon från 1945. Inga alternativa betydelser av kulturgräns behand-
las i uppslagsverket.

Jag har dock valt att främst behandla kulturgränser i betydelsen av de sociala, 
mentala och temporala gränser som framträder i samhällsomvandlingen utifrån 
etnologiska perspektiv som utvecklats från 1980-talet och framåt. I denna dis-
kussion ligger också ett maktperspektiv om skapande och upprätthållande av 
gränser som med Bourdieus terminologi kan beskrivas som en kamp mellan 
olika intressen och grupperingar på en rad sociala fält, en kamp som förs med 
hjälp av olika former av kapital (kulturellt, socialt, ekonomiskt, symboliskt). 
Maktperspektiven framträder både i de avhandlingskapitel som behandlar 
1800-talet och i studien av 1930-talet.

Formandet av en lokal och regional identitet innebär att människor upplever 
”vi och dom” i förhållande till sin omvärld. Detta kulturgränsperspektiv har 
använts av Anders Häggström i avhandlingen Levda rum och beskrivna platser 
(2000) men berörs också indirekt i mina undersökningar. Häggström anknyter 

712 Nationalencyklopedin, www.ne.se den 13 mars 2006 
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till Benedict Andersons beskrivning av nationer som ”föreställda gemenska-
per” eller kulturellt konstruerade ”medvetanderum”. 

Begreppet gränsdynamik, som jag använder i avhandlingen nyttjas för att 
betona att kulturgränser i hög utsträckning kan beskrivas som subjektiva före-
teelser i den sociala kulturen. Det handlar om av grupper och enskilda personer 
upplevda gränser. Min empiri visar på olika sätt dynamiken kring dessa olika 
gränsdragningar. I en lång rad exempel, inte minst i kapitlet om 1930-talet, 
åskådliggörs kraften bakom såväl förändringar som motstånd och den kamp 
mellan olika synsätt och strukturella förutsättningar som skapar nya sociala och 
kulturella gränser. Så innebar t.ex. bilismens genombrott under 1900-talet att 
nya och stundtals hätska motsättningar snabbt skapades mellan olika grupper i 
samhället. Samtidigt kom de gamla gränserna mellan olika byar, samhällen och 
städer att försvagas och delvis utraderas. Här framträder en variabel modernitet 
där samhörighet och avståndstagande, ”vi” och ”dom” ständigt omförhandlas 
och förändras.

I kapitlet om festmåltidernas modernisering i Västerbotten visar jag hur fest-
måltiderna har kunnat användas för att markera sociala och klassmässiga grän-
ser. Särskilt tydligt framträder det vid bröllopen i borgerlig miljö, där jag finner 
det relevant att använda den finländske kulturantropologen Matti Sarmelas bild 
av bröllopet som ett skådespel som manifesterar social struktur. Gränserna i 
förhållande till andra samhällsklasser och inom den egna klassen förtydligas 
och stärks. Hela arrangemanget utformades så att det uttryckte den rådande 
sociala värdeskalan.

Det västerbottniska bondesamhällets fester ger visserligen uttryck för en mera 
egalitär gemenskap än i den borgerliga miljön. Samtidigt framhålls betydelsen 
av att bröllopet eller gravölet upplevdes som ”hedersamt”. Kalasen kunde alltså 
antingen ge inbjudarna status och ökat anseende eller prestigeförlust och mins-
kat anseende. Den hedersaspekt som lades på kalasen i Västerbotten kan kopp-
las till Pierre Bourdieus resonemang om symboliskt kapital. Jag vill därmed 
hävda att bröllops- och begravningskalasen har bidragit till att skapa och upp-
rätthålla olikheter eller gränser baserade på social status.

6.2 Några generella slutsatser

Jag har genom avhandlingsarbetet blivit medveten om hur det etnologiska 
mikroperspektivet på människan i samhällsomvandlingen kan bidra till en 
mera balanserad bild av modernitet och modernisering. Individerna blir tyvärr 
i de vetenskapliga analyserna av modernisering inte sällan osynliga och ano-
nyma objekt för verkningarna av de strukturella förändringarna. Risken är då 
att kulturen enbart betraktas som en återspegling av övergripande samhälls- och 
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maktstrukturer. Mina undersökningar visar att människorna i norra Sverige har 
varit delaktiga i och inte bara föremål för moderniseringen under 1800- och 
1900-talet.

Jag har använt begreppen basal och variabel modernitet för att skilja de 
mera självgående moderniseringsprocesserna inom teknik, naturvetenskap och 
ekonomi från de kulturellt betingade modernitetsprocesserna inom de poli-
tiska, rättsliga, etiska, religiösa och estetiska sfärerna. En viktig slutsats av 
detta dubbla perspektiv på förändringsprocesserna är att moderniteten inte kan 
sägas vara avslutad med hänvisning till att ”upplysningsprojektet” har förlorat 
sin ideologiska kraft. Modernitet handlar om ständig förändring och är i den 
meningen ett tidlöst fenomen. Moderniseringen d.v.s. den basala moderniteten, 
i den mening som idéhistorikern Sven-Eric Liedman har definierat, pågår för 
fullt och kan inte sägas ha förlorat aktualitet. Den är fortfarande progressiv, 
uniform och kumulativ och följer på det hela taget den teoretisk-teknologiska 
framstegslinje som beskrevs redan av Kant. Den variabla moderniteten kän-
netecknas däremot av en mera obestämd utveckling och har i många avseen-
den inte alls utvecklats som upplysningsfilosoferna tänkte sig. Det irrationella i 
denna process har att göra med människan som kulturvarelse och medverkande 
modernitetsaktör. 

Mina undersökningar, framförallt delstudien ”Cybersocknen”, visar att glo-
baliseringen, mobiliteten och de nya kommunikationsformerna inte har försva-
gat lokalsamhällets betydelse för människors identitetsskapande och livsvärld. 
Kultur tar fortfarande plats, som etnologen Orvar Löfgren har påpekat.713

Etnologiska studier av mat- och festkultur ger en bra ingång till att förstå 
människors tänkande och handlande i ett föränderligt lokalsamhälle. I avhand-
lingens delstudier ”Festmåltidernas modernisering i Västerbotten” och ”Stads-
bildande och modernitet i Skellefteå” diskuteras och exemplifieras hur fest-
måltiderna kommunicerar skillnader mellan ”vi” och ”dom” och uttrycker den 
sociala identifikationen och grupptillhörigheten över tid.

Jag har funnit att moderniteten skapar ”kulturgränser” i meningen sociala 
och mentala gränser, vilka genereras av att människor tänker och agerar olika 
i förhållande till det moderna! Dessa nya gränser är dynamiska och föränd-
ras ständigt. I kapitlet om 1930-talets Skellefteå ges flera exempel på hur det 
moderna ger upphov till både nya samhörigheter och nya motsättningar mellan 
grupper i samhället. På motsvarande sätt innebar det snabba förborgerligandet 
efter Skellefteå stads tillkomst 1845 att nya sociala och mentala gränser växte 
fram mellan stad och land och mellan olika grupper i staden. Hos gymnasie-

713 Löfgren, Orvar, Att höra hemma – om livet mellan det lokala och det globala, manuskript till 
föredrag på Halmstadskonferensen (Nordisk bibliotekskonferens) 1998.
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ungdomar i vår egen samtid har jag kunnat se att de skillnader och gränser 
relaterade till hemort, social och ekonomisk status m.m. som de upplever ute i 
den fysiska verkligheten också på olika sätt framträder i kommunikationen på 
det ”icke-territoriella” Internet. Här har jag kunnat dra en parallell till antro-
pologerna Daniel Millers och Don Slaters forskning om Internets betydelse 
på Trinidad. Deras slutsatser är att Internet som ett globalt fenomen inte har 
lett till en reduktion av nationell identitet och nationalism. Mina egna under-
sökningar visar att den geografiskt betingade regionala och lokala identiteten 
fortfarande är påtaglig i vår tids alltmer globaliserade och gränslöst kommuni-
cerbara värld.
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Summary

Introduction

This doctoral thesis examines how modernisation affects and is affected by 
existing local cultures and identities. It is about the relation between the social 
and mental barriers experienced, expressed and manifested in the social culture 
of local community, and modernisation’s dynamic powers over time. The thesis 
deals with different time periods from the 1800’s until today with regard to 
expressions and consequences of modernity. People during the societal trans-
formation of Sweden in the 19th and 20th centuries are culturally depicted from 
a micro-perspective. 

The various part-studies are based on an extensive examination of written 
records and tape-recordings from museums and archives, newspapers, local 
history books and documentation as well as personal surveys and interviews. 

An overall perspective for the analysis of modernity uses the concepts of 
basal and variable modernity, borrowed from the historian of ideas Sven-Eric 
Liedman. The perspective makes possible the separation between on the one 
hand the structural modernisation within the fields of economy, technology and 
natural sciences, and on the other hand the cultural modernity manifested in 
conceptions of the world, politics, existential viewpoints, aesthetic expressions 
and social culture. Within the first-mentioned fields, where basal modernity 
dominates, a uniform and cumulative developmental pattern emerges as well 
as an almost self-propelled continuity toward the next innovation or stage of 
development. Within the latter fields, however, a non-uniform pattern emerges, 
where modernisation is constantly the object of alternative interpretations and 
attitudes. This variable modernity is characterised by a cultural struggle bet-
ween conflicting ideologies and strategies in relation to ongoing modernisation. 
Different individuals and groups position themselves between acceptance and 
resistance, progressiveness and the critique of civilisation, the preservation of 
traditions and the will to change. In this course of events new affinities and 
identifications, but also new dissociations and antagonisms are created in local 
social contexts. Modernity leads both to the obliteration of boundaries and to 
the emergence of new social and mental boundaries. This process can also lead 
to existing geographical borders being charged with a new ideological content 
so their importance is revitalised.
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Chapter 2. Cyber parish – Internet use by upper 
secondary school youth in northern Sweden

How upper secondary school youth experience their Internet communication 
and their local collectivity is explored in the first part-study. The purpose is 
to examine if the new computer-based communication changes the local col-
lectivity and the formation of identity among upper secondary school pupils in 
northern Sweden, and if so, how. 

One of the existing perspectives on the Internet within social anthropological 
and ethnological research amounts to regarding cyberspace as a sphere sepa-
rate from the real world. The researcher tries, with ethnological concepts, to 
describe how groups of people communicate in this new social arena. Under the 
influence of post-modern reasoning and the sociologist Anthony Giddens’ theo-
ries on disembedding, this line of research tends to emphasise a development 
where the meaning of place for social contacts substantially decreases. 

One of the main questions in the chapter is therefore whether new global 
cyber networks that transcend boundaries replace the earlier geographically 
delimited forms of collectivity, or if information technology also can be consi-
dered an integrated part of the local collectivity.

The investigations carried out in northern Sweden indicate that the local 
space, i.e. the home district and the local municipality, still appears as the domi-
nating arena for seeking contact and for collectivity among young people. The 
new possibilities for cross-boundary and global interactivity that have arisen 
through the Internet have not led to the reduction of local identity and sociality 
that certain scholars of modernity predicted. Instead, the Internet is to a great 
extent used as a tool for local collectivity. Much of the collectivity cultivated 
via the Internet’s various global channels is actually a “parish collectivity”. The 
results of the investigation point in the same direction as Daniel Miller and Don 
Slater’s research on the significance of the Internet on Trinidad, namely that the 
Internet can be described as a medium embedded in a local and spatial social 
context. 

Chapter 3. The new boundaries of modernity – cultural 
change reflected in the newspaper Norra Västerbotten 
during the 1930’s.

This part-study explores, within the framework of the overall aim of the thesis, 
in which ways the innovations and societal changes of the 1930’s affected indi-
vidual lives and collective forms of life. It also investigates how modernity 
was constructed in a mutual causality between basal and variable modernity. 
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The newspaper Norra Västerbotten from the years 1930-1937 was used as the 
primary source material for the research. I regard the newspaper as an arena 
where different views on new and old, modern and outmoded, are pitted against 
one another during a time when many changes occurred in Swedish society. 
The newspaper material is supplemented with official statistics, biographies, 
own interviews as well as tape-recordings and written records from folklore 
archives and museums. The study is concentrated around four different moder-
nity complexes, namely the development of motoring and communications, the 
development of the telephone, the enjoyment of entertainment and leisure time, 
and finally the modern out in the world. 

In the chapter’s analysis of the processes of modernity in the 1930’s, Sven-
Eric Liedman’s concepts of basal and variable modernity are developed and 
applied. Further, Marshall Berman’s pair of concepts, top-down modernisation 
and bottom-up modernisation, from the book All that is Solid Melts into Air is 
used to describe how people at the same time are objects affected by moderni-
sation and active subjects who shape modernisation. 

The studies show that the 1930’s are characterised by a strong basal moder-
nity with population growth and structural modernisation benefited by new 
companies and a rapid industrial expansion in all parts of Skellefteå munici-
pality and its surrounding smaller municipal districts. A string of modernity 
occurrences has its definitive breakthrough during the decade. In relation to all 
the new features divergent attitudes appear among individuals and groups in 
the area. The span is broad – from acceptance and sometimes even rapture on 
the one hand to criticism and resistance on the other. In some cases this led to 
a strong polarisation and establishing ideological boundaries between different 
groups. These boundaries between different organisations, interest groups and 
individuals could be sharp, but have seldom lasted over time. 

The 1930’s brought a better standard of living and hygiene, improved medi-
cal service, new reforms on the labour market, and the development of new 
security and pension systems. Despite all the progress and reforms, the conside-
rations on the future were not entirely positive during the 1930’s. There are con-
stant reminders of the worry about the future from an international perspective 
in the newspaper Norra Västerbotten, and also in other sources from the time. 
Not even in the Welfare State of Sweden and Skellefteå were the considerations 
on the future entirely positive. Modernisation threatened the livelihood of cer-
tain groups, challenged existing social patterns and loyalties and pushed older 
material and social culture aside. During the whole decade the critique of civi-
lisation was a tangible companion to expectations of better living conditions 
and a brighter future. 
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Chapter 4. City formation and modernity in Skellefteå

For the chapter “City formation and modernity in Skellefteå” the purpose is, 
based on a study of festive customs and eating habits in the Skellefteå area, 
to show how different lifestyles are formed, developed and expressed in both 
rural and urban environments during the period 1830-1910. The study shows 
how the interaction between countryside and city has worked and how cultural 
boundaries are created, experienced and reproduced within a geographical area 
of limited size.

The source material used in the part-study has a wide scope. Written records 
in Skellefteå museum, taped interviews, written records from DAUM (The 
Department of Dialectology, Onomastics and Folklore Research) in Umeå, and 
various local historical documentations together with Skellefteå’s newspapers 
from 1849 and forward, all constitute an important part of the source material. 
This has been supplemented with material from the archives of popular move-
ments in Skellefteå and Umeå. 

Changes to material and social culture in the Skellefteå area from the middle 
of the 19th century and approximately six decades forward are discussed using 
Sven-Eric Liedman’s concepts basal and variable modernity. I also refer to 
the sociologist Ferdinand Tönnies, who at the end of the 1800’s described the 
change from the Gemeinschaft of rural culture to the Gesellschaft of modern 
cities – i.e. how the close and axiomatic village collectivity becomes replaced by 
the city’s instrumental, individualistic and more impersonal collegial relations. 
My interpretation of the new city culture in Skellefteå, however, lies closer to 
that of the sociologist Emile Durkheim, who used the concept of organic soli-
darity to describe the new type of social ties based on specialisation and mutual 
dependence generated by urbanisation. Finally, I have used J�rgen Habermas’ 
theories on bourgeois society and on “the bourgeois public sphere”, from his 
classical habilitation work The Structural Transformation of the Public Sphere; 
an Inquiry into a Category of Bourgeois Society.

The investigation shows how the basal modernity in Skellefteå accelerated 
from the middle of the 19th century, when new economic and technical con-
ditions for entrepreneurship had developed, at the same time as the founding 
of the city in 1845 contributed to the modernisation. The newly fledged city-
dwellers quickly became bourgeois. The citizens manifested their new identity 
through parties and social activities that marked their distinction and created 
sharp cultural and class boundaries in relation to other groups in and around 
the city. These boundaries were further accentuated during the 1860’s when 
adverse forest trade conditions and several years of failed crops led to an eco-
nomic and livelihood crisis in the area. The crisis created strong social tensions 
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between the rural population and the city-dwellers and culminated in 1867 with 
the starving and desperate rural population threatening to carry out an armed 
assault on the city of Skellefteå. 

After 1850 a bourgeois public sphere developed in a number of new, pri-
vately owned salons in Skellefteå and in the grand city hall where a number 
of public sector activities could be accommodated. This meant that a distinct 
polarisation occurred between the social sphere and the intimate sphere in the 
young city. 

Chapter 5. The modernisation of banquets in 
Västerbotten

The purpose of this investigation is, through studies of the structure of banquets 
from a historical and cultural perspective, to describe how these have changed 
and become modernised in the county of Västerbotten from the middle of the 
19th century until about 1940. 

A large part of the material in this section of the thesis comes from DAUM 
(The Department of Dialectology, Onomastics and Folklore Research) in Umeå. 
It consists partly of written records and partly of tape-recordings. The material 
from DAUM has been supplemented with other sources from museums, archi-
ves, and local historical documentations as well as with own interviews and 
inquiries. 

Here too Sven-Eric Liedman’s theories are used to analyse how structural 
adjustments in food production and the introduction of new cooking technology 
has contributed to the basal modernisation of banquets, and how new values 
and ideals that developed on the cultural and conceptual plane have affected the 
variable modernity of food culture. 

Ulrich Tolkdorf’s model for structuralist dietary research has been used to 
understand the banquet from a broader ethnological perspective. The material 
as well as the social factors can be traced to a deeper level of values and collec-
tive conscience. Pierre Bourdieu’s methods for analysing class-bound lifesty-
les from a power perspective are touched upon in the study, mainly regarding 
the contrasts between bourgeois weddings and those among the peasantry. It is 
about how social and class-determined boundaries are created and maintained. 
To some extent Norbert Elias’ civilisation theory is also applied in the under-
standing of the more long-term transformation processes that meal habits have 
undergone. 

The study shows that the modernisation of banquets has taken place via 
bourgeois influences in Sweden and abroad. The French kitchen has clearly left 
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its mark on meal patterns at the peasant weddings in Västerbotten. The female 
cooks hired for festive events (kalaskokerskor), who during the 1900’s more 
and more often had home economics educations, served as food innovators at 
the feasts and also conveyed modern approaches to hygiene and home techno-
logy. In bourgeois settings the banquets have been used to indicate social and 
class boundaries. In the peasant society of the 19th century and the first half of 
the 20th century conditions were more egalitarian. On the other hand, material 
on traditions often emphasises the importance of weddings or funeral feasts 
being experienced as “honourable”. 

The honour aspect applied to the feasts in Västerbotten can be illustrated 
with the sociologist Pierre Bourdieu’s discussion on symbolic capital. The wed-
ding and funeral feasts have contributed to creating and maintaining differences 
or boundaries based on social status. 

Final reflection

Our time is characterised by a constant change in living conditions, both locally 
and globally. Life is often about being able to adapt to new circumstances. 
This experience is shared also by earlier generations who have reflected on 
the transformations of their time and modernity and on how “all that is solid 
melts into air”, as Karl Marx wrote. The various investigations in this thesis 
show that people in some respects have been afflicted by modernisation and its 
consequences, while they in other respects to a large degree have been active 
co-creators of the modern. The latter perspective emerges clearly from an eth-
nological micro-perspective where the focus is on the actions and thinking of 
individuals and groups. 

The thesis has been produced within the large interdisciplinary project Kul-
turgräns norr (Cultural boundary north) which has been supported by Riksban-
kens jubileumsfond. One of the points of departure for the project was the eth-
nological “culture room research”. This thesis has therefore been central within 
the project and provided the possibility to introduce more recent ethnological 
perspectives on place, identity, and modernity in the interdisciplinary context. 
The investigations in the thesis show that globalisation, increased mobility, and 
new forms of communication have not weakened the meaning of the local com-
munity for the creation of identity and spatial attachment. 
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