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och Berlinmurens fall 
2013. Detta och mycket 
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JESSIKA NORD är frilansskribent med 23 års erfarenhet av 
reklamproduktion och red aktionellt arbete, framförallt med 
inriktning på nyhetsbrev samt kund- och intressenttidningar. 
Sedan 2001 arbetar hon även med webbaserad kommunikation 
i samverkan med art directors, fotografer, internetstrateger 
och videoproducenter. I det här numret av Tidpunkt bidrar hon 
med ett reportage om kvinnors åldrande.
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INGRID HYNYNEN är en fotograf som skriver för att sätta 
sina bilder i ett större sammanhang och drömmer om att ge 
ut en bok.  Vid sidan om studierna i kulturjournalistik arbetar 
hon som museiassistent. Med ett pågående projektarbete om 
Hjälmare kanal och ett stort intresse av historia och dokumen-
tation blev valet naturligt att skriva om Hjälmare docka i Väst-
manland.

MATHILDA GUSTAVSSON har en kandidatexamen i jour-
nalistik från Linnéuniversitetet i Kalmar. Hon har arbetat med 
nyheter i både lokalpress och radio. I det här numret av Tid-
punkt skildrar hon arbetsförhållandena på Sveriges Radio  
i reportaget “När dagarna är räknade”.

INGEMAR PETTERSSON har arbetat som frilansjournalist 
på Ystads Allehandas sportredaktion. Han har studerat svenska 
och litteraturvetenskap på Lunds universitet. Just nu är han 
skrivmentor i Studieverkstaden på Malmö högskola. I reportag-
et ”Små ord som speglar tiden” besöker han Dialekt- och ortn-
amnsarkivet i Lund för att undersöka våra skånska ortnamn. 

ELLEN SKÄRSTRAND är journalist och har 
arbetat både som reporter, redigerare, fotograf samt 
redaktör för olika nyhetstidningar i Skåne. Hon har 
även en examen i Mänskliga Rättigheter och skriver 
helst om samhälle, politik och kultur. I detta nummer 
bidrar hon med en text om ett alternativ till Sveriges hårt 
drivna arbetslinje – nämligen fritidslinjen.

MOLLY UHLMANN LINDBERG läser Skrivarlinjen vid 
Skurups folkhögskola. Hennes reportage “Good Bye, Berlin-
muren” kretsar kring minnet av DDR-tiden och utspelar sig i 
Berlin, där hon även tidigare har studerat vid Humboldtuniver-
sitetet. Hon har också bland annat studerat litteraturvetenskap 
samt arbetat som biblioteksassistent och skrivpedagog.

26 Kvinnor i tiden om 
konsten att åldras

Välkommen till premiärnumret av 
Tidpunkt – ett fullmatat magasin för dig 
som har ett brinnande intresse för kultur-
frågor och söker någon form av fördjup-
ning. Tidpunkt utgör en tydlig kontrast 
till dagens omfattande men flyktiga flöde 
av information. Här får du möjlighet att 
stanna upp, stressa av och ta dig tid att re-
flektera kring viktiga frågeställningar med 
koppling till kultur, historia och samhälle. 

Läs om reportrarnas utsatta situation 
på Sveriges radio, våra ortnamns betydelse 
och det viktiga arbetet med att bevara 
dem för efter-
världen. Upplev det 
skiftande ljuset vid 
Hjälmare docka i 
gryningen en vack-
er vårmorgon när vat-
tnet fylls på och båtarna 
flyter ut i kanalen. Sluss-
Janne är på plats den 
här dagen, men var finns 
nästa generations slus-
sare? Få inblick i Sverig-
es hårt drivna arbetslinje 
och dess baksidor. Vi har 
träffat några som tror på 
en annan linje. 

Ta del av några kvinnors syn på tidens 
verkningar och det egna åldrandet. Vad 
får dem att acceptera kroppens successiva 
förfall – eller kämpar de för att konservera 
sin ungdom ända till slutet? Följ med till 
Berlin där muren faller en andra gång. Här 
lever minnet av det delade Tyskland kvar 
i skuggan av moderna skyskrapor. Flera 
spännande reportage som kan ge dig nya 
perspektiv på tillvaron. l

En TIDning som  
dröjer sig kvar

Omslagsbild: Mathilda Gustavsson
Layout: Ellen Skärstrand

Här får du 
möjlighet 
att stanna 
upp, stres-
sa  av och 
reflektera.

“
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i jobbar skiten ur oss eller får inte job-
ba alls. Så löd rubriken på en kröni-
ka som publicerades i Aftonbladet i 
början av året och som var skriven 
av journalisten Fredrik Virtanen. 

Krönikan fick stor spridning i sociala medier 
och kommentarerna öste in på sidan. Hög igen-
känningsfaktor, så skulle man kunna samman-
fatta majoriteten av kommentarerna. Virtanen 
beskrev hur han var stressad och pressad, och att 
han varje morgon helst skulle vilja ligga kvar i 
sängen. Men en god medborgare ska arbeta, göra 
rätt för sig och vara lönsam. Och därför masar 
man sig upp, gör sin plikt och jobbar – samtidigt 
som man hoppas att man lever tills man är 65 år 
då man kan njuta av frukten av sitt arbete. 

I dagens Sverige dominerar arbetslinjen och 
politiker tycks tävla i vem som kan säga ”jobb” 
flest gånger i en debatt. Målet är full syssel-
sättning, och den som inte har ett jobb ska man 
därför skapa ett jobb till, även om det jobbet är 
att slicka frimärken åtta timmar om dagen. 

Den växande tjänstesektorn visar på hur sys-
slor som tidigare betraktats som ”vardagsliv” 
nu införlivas i lönearbetet. Om du inte hinner  
handla mat kan du beställa en matkasse direkt 
hem till dörren. Hinner du inte städa kan du an-
lita städhjälp. Hinner du inte förbereda inför fes-
ten kan du hyra en bartender som mixar mojitos 
till gästerna. Du kan till och med köpa läxhjälp 
till barnen om du själv inte har tid att hjälpa till. 

Dessa tjänster är inte längre endast över-

Den svajande arbetslinjen

Alla talar om att skapa jobb. Samtidigt håller vi 
på att jobba ihjäl oss. Men medan politiker talar 
om höjd pensionsålder och full sysselsättning 
vaknar nu en annan rörelse. Den som driver  
en annan linje – fritidslinjen. 

Text och foto: Ellen Skärstrand

En god medborgare ska 
arbeta, göra rätt för sig 
och vara lönsam.

“
klassen förunnat utan blir allt vanligare i medel-
svenssons hem. Och kanske behöver vi dem. För 
vi hinner inte städa, hinner inte handla, hinner 
inte umgås med barnen – eftersom vi måste  
jobba.

Sociologen Roland Paulsen har de senaste 
åren synts och hörts mycket i arbetskritiska sam-
manhang. 2010 kom han ut med boken ”Arbets-
samhället” där han bland annat ifrågasätter idén 
om att skapa jobb. 

Han menar att arbetet i många fall har tappat 
sin mening och ibland är rent ut sagt onödigt. Det 
viktiga är inte längre vad vi arbetar med, utan 
att vi har ett arbete överhuvudtaget. Arbetet har 
blivit ett självändamål, enligt honom. Att allt fler 
nu börjar ifrågasätta vad meningen med denna 
arbetshets tycker han inte är så konstigt.

– Jag tror att det är just det här med arbetslin-
jen, något som visserligen funnits länge men inte 
alls lika artikulerat som i dag, som gör att folk nu 
reagerar. Politiker håller så hårt fast i den att de 
har bäddat för den här situationen. Alla politiker 

V
I januari 2004 dog en finsk skatterevisor vid sitt skrivbord. Ett hundratal anställda arbetade på  
samma våning, trots det tog det två dygn innan en kollega noterade att han var död.

sluter upp kring att skapa jobb, och vi hör det år 
efter år efter år. Det har blivit självparodi. Det är 
inte konstigt att det då kommer en motreaktion, 
säger Roland Paulsen.

Begrepp som ”downshifting”, det vill säga 
att gå ner i arbetstid för att få mer tid till annat, 
dyker upp allt oftare i bloggar och livsstilsma-
gasin. Författare och debattörer så som Nina 
Björk och Birger Schlaug lyfter ofta frågan i 
olika paneldiskussioner. En morgon hör jag till 
och med frågan diskuteras i ring P1 när någon 
föreslår arbetstidsförkortning som en lösning på 
det svåra så kallade livspusslet. 

Roland Paulsen uttrycker det som att ar-
betskritiken nu har börjat bli rumsren. Person-
er som man i vanliga fall inte skulle förknippa 
med dessa frågor närmar sig försiktigt ämnet. 
Paulsen nämner Fredrik Virtanens krönika som 
ett exempel, men även Sveriges före detta stats-

minister Göran Persson som i sitt första maj- 
tal tog upp frågan om arbetstidsförkortning.

Paulsen menar även att frågan är samman-
kopplad med den växande arbetslösheten. 

– Det är i arbetslösheten som man märker 
av arbetstvånget hårdast. Det är då det blir som 
tyd ligast att man har hamnat utanför.

Men trots att arbetskritiken vinner mark i 
morgonsoffor och tidningskolumner så lyser den 
fortfarande med sin frånvaro i partipolitiken. 
Den diskuteras dock flitigt på gräsrotsnivå. 

Några som engagerat sig i frågan är en grupp 
som kallar sig Prekariatet. Gruppen består av 15-
20 personer, de flesta med bas i Stockholm, som 
anordnar bland annat debatter, filmvisningar 
och demonstrationer. 

– Osäkerhet är kanske det bästa sättet att 
förklara det. Osäkerhet – inte bara när det gäller 
arbete utan den osäkerhet som genomsyrar hela 

Illustration: M
athilda G

ustavsson
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vårt samhälle i dag. På bostadsmarknaden, till-
gång till sjukvård och så vidare. Den framtid-
slöshet som många, framförallt unga människor, 
känner idag, säger Karin Bähler Lavér som är en-
gagerad i Prekariatet. 

Gruppen bildades sommaren 2011 under en 
läsecirkel där de plöjde teoretiska texter och 
politiska ideologier. De kände då att de gamla 
teorierna inte längre räcker till för att förklara 
samhället. Världen har förändrats och det be-
hövs någonting nytt, något öppnare. 

Det var den brittiska ekonomen Guy Stand-
ing som först började tala om Prekariatet som en 
ny samhällsklass. I sin bok ”The Precariat: The 
New Dangerous Class” från 2011 beskriver han 
hur tillfälliga jobb såsom projektanställningar, 
vikariat och bemanningsanställningar leder till 
att fler och fler människor hamnar i en otrygg 
livssituation. En situation där man varken har 
möjlighet att göra karriär eller kan utnyttja sam-
hällets trygghetssystem. Ett nytt proletariat.

oavsett om man väljer att jobba heltid, deltid eller 
inte alls. Skeptiker pekar dock på att en sådan 
summa skulle leda till att människor blir lata.

– Det är ju ett cyniskt sätt att se på männi-
skan, att vi är egoistiska och skulle lägga oss på 
soffan om vi fick en basinkomst. Jag tror att män-
niskan är aktiv och vill verka för sitt samhälle, vi 
dras ju till sociala sammanhang. I Sverige har vi 
till exempel ett enormt föreningsliv där folk ar-
betar ideellt. Om vi lönearbetade mindre skulle 
det finnas mer tid att engagera sig i det man är 
intresserad av, säger Emma Rydin.

Hur basinkomsten ska finansieras och 
fungera i praktiken finns det många olika förslag 
på. Högre skatt är såklart en lösning, men inte 
den enda.

– För vår del handlar det inte så mycket om 
att ta pengar från individer utan snarare från till 
exempel företag. Vi ser gärna basinkomsten som 
ett sätt att omfördela pengar, för pengar finns 
det, säger Emma Rydin.

– I Tyskland är frågan om moms stor. Till ex-
empel att ha lägre moms på basala grejer och 
högre moms på konsumtionsvaror som kan ses 
som miljöförstörande eller helt enkelt onödiga, 
säger Alex Veitch.

– Egentligen är det inte pengarna som är prob-
lemet. Vårt samhälle blir bara rikare och rikare, 

men vart vill man att pengar ska hamna? Hur ska 
de fördelas?  

För många som är engagerade inom basin-
komströrelsen går frågan hand i hand med till-
växtkritik, miljöansvar och kritik av konsum-
tionssamhället. Man kommer också snabbt in på 
frågan om onödigt arbete och arbetsplatser där 
man mest sitter av tiden.

– Allt handlar ju om hur man definierar ar-
bete. Är det arbete att odla och laga sin egen mat? 
Är det arbete att ta hand om sina barn och en-
gagera sig politiskt eller för sitt samhälle? Vad är 
egentligen mest samhällsnyttigt? säger Emma 
Rydin.

Än så länge är kanske basinkomst svårt att 
se som ett realiserbart alternativ, och få politiker 
vågar lyfta frågor som anses radikalt avvika från 
den så omhuldade arbetslinjen. Men när de-
pression håller på att bli vår tids vanligaste folk-
sjukdom och var och varannan människa tycks 
ha drabbats av utbrändhet eller har gått in i den 
ökända väggen, så blir det tydligt att något är fel. 
Ändå fortsätter vi att tala om lönearbetet som 
räddningen för både vår personliga utveckling 
och vårt samhälles ekonomiska kris. 

Frågan vi alla i slutändan borde ställa oss är 
kanske: jobbar vi för att kunna leva eller lever vi 
för att jobba? l

– Gränsen mellan vad som är arbete och vad 
som är liv suddas ut. Nu ställs krav på ständig 
flexibilitet och tillgänglighet. Du ska vara en sälj-
bar person, en produkt på en konkurrensutsatt 
marknad, berättar Maral Shafeie från gruppen 
Prekariatet.

Hon vill hellre se ett samhälle där man pratar 
om meningsfulla sysslor snarare än lönearbete.

– Vi är inte emot arbete i sig. Men man kan 
bidra till samhället på andra sätt. Mindre lönear-
bete tror vi snarare skulle leda till en större 
delaktighet i samhället. Ett samhälle där vi finns 
där för varandra, säger Karin Bählér Lavér.

Det kan tyckas enkelt att vara arbetskritisk, 
men få kritiker erbjuder en lösning. Att ställa sig 
utanför arbetsmarknaden är för de flesta inte 
ett alternativ. Hyra och räkningar måste betalas 
varje månad, och att gå ner i arbetstid är ekono-
miskt ohållbart för många. 

Det enda egentliga alternativet som fått gehör 
även utanför arbetskritiska sammanhang är den 

Samira Ariadad, 
Karin Bählér 
Lavér och Maral 
Shafeie från 
gruppen Prekari-
atet.

Gränsen mellan vad som är arbete och vad som 
är liv suddas ut. Nu ställs krav på ständig flexi-
bilitet och tillgänglighet.

“

så kallade medborgar-
lönen. En idé som funnits 
länge och som föreslagits 
av både vänsterradikaler 
och liberala national-
ekonomer. Många talar 
om att medborgarlönen 
nu upplever en renäs-
sans – dock under ett nytt 
namn.

– Medborgarlön inne-
håller två problematiska 
ord. Man ska inte behöva 
vara medborgare, utan det räcker med att vara 
bosatt i landet. Ordet lön är så pass sammankop-
plat med lönearbete så inkomst blev en bättre 
benämning. På engelska talar man dessutom om 
Basic Income, så på svenska blev det basinkomst, 
berättar Alex Veitch.

Han och Emma Rydin är aktiva i gruppen 
Bas inkomst Malmö som bildades 2010. Något år 

senare bildades en grupp även i Stockholm, och 
nu håller nya grupper på att starta upp i bland 
annat Göteborg, Jönköping, och Trollhättan. 

– Idén har funnits länge på många olika platser 
i världen och har formulerats på flera olika sätt. 
Den är absolut inte ny, men man kan väl tala om 
en ny våg, säger Alex Veitch.

Även han tror att det är på grund av det hård-
nande arbetsmarknadsklimatet och den höga ar-
betslösheten som frågan väckts till liv på nytt.

– Jobben minskar, vilket egentligen borde vara 
någonting positivt. De flesta vill ju vara mer le-
diga. Men det finns ett strukturellt problem eft-
ersom lönearbete har finansierat det trygghets-
system och de åtgärder som vi alla ska kunna ta 
del av. Nu när det är brist på arbete håller syste-
met inte längre. Det är därför alla pratar om att 
skapa jobb. Man hittar på jobb vars enda uppgift 
är att hålla systemet igång, säger Alex Veitch. 

I Basinkomst Malmö talar man om en summa 
runt 9 000 kronor i månaden som grund för en 
basinkomst. Ett belopp som alla ska ha rätt till, 

Roland Paulsen har 
skrivit boken Arbets-
samhället.
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Små ord som 
speglar tiden

Text och foto: Ingemar Pettersson

Forskningsarkivarien Berit Sandnes tittar på ett av cirka 3,5 miljoner belägg som finns arkiverade  
i kartoteken på DAL. Ungefär en miljon av dessa är ortnamnsbelägg.

I

mot fönstret och den soliga gatan därnere medan 
hon pratar. 

– Jag tänker på all lycka och alla minnen 
namnet skänker. Det här är vårt ”lilla” i världen. 
Det säger mycket om tidsandan.  

Namnforskare tittar alltid på de äldsta 
beläggen från de äldsta källorna för att kunna 
förstå ett namn.

– Det vi gör som namnforskare är att vi tol-
kar namnen och ser vad de betyder på gamla 
dagar. Den vanligaste frågan vi får är ”Vad be-
tyder namnet?”. De flesta namn säger något om 
naturen, hur det såg ut, förklarar Berit Sandnes.

Vilka källorna är varierar. 
– De äldsta har vi aldrig i original. Väldigt 

många är avskrifter från 1400-talet, påpekar 
Sandnes.  

När man har hittat en källa skrivs namnet 
först ner på ett belägg som arkiveras i träaskar 
i kartoteket. Därefter digitaliserar man beläg-
get så att det också blir tillgängligt i Skånsk ort-
namnsdatabas på DAL:s hemsida. I det digitala 
arkivet letar Sandnes upp Malmö. 

– Malmö är ett väldigt gott exempel. Helt 
klart det bästa belägget. Det finns en stor stilis-
tisk variation, menar Sandnes. 

– På ett belägg står det Malmøghe 1303. Pre-
cis som de flesta bebyggelsenamn är namnet 
tvådelat. Förleden malm och efterleden -hög vis-
ar att Malmö betyder ′malmhög′ – det vill säga 
′grushög′. På det äldsta belägget från år 1145 står 
det å andra sidan Malmøi. 

– Varför har du en äldre form 1303 än 1145? 
Det är ett skriftspråkligt standard vid sidan av 
en muntlig form, säger Sandnes.

slutet av 1800-talet satte urbaniserin-
gen fart på intresset för språket. Folket 
förstod att de inte bara behövde lösa ord 
utan hela kontexten för att förstå orden. 
Studenter skickades ut i landskapen på 

somrarna med papper och penna i sina händer. 
De började samla in ord och folkmusik. Så stifta-
des Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL) 
år 1930 – eller Landsmålsarkivet i Lund som det 
hette på den tiden.

Det var då det. Det är arkivets ursprung. Över 
åttio år senare blomstrar fortfarande arkivet där 
det ligger på Gerdagatan 9. På arkivets andra 
våning ligger forskningsarkivarie Berit Sandnes 
ljusa och luftiga arbetsrum. Sandnes sitter vid 
datorn denna onsdagsförmiddag och med hjälp 
av en PowerPoint sammanfattar hon de gångna 
tiderna.

– Vi har två ”ben”. Jag har ansvar för ortn-
amnen. Jag svarar på frågor om ortnamn, håller 
föreläsningar, och är med i gatunamnsbered-
ningen i Lund. Vi är en kommunalnämnd som 
föreslår gatunamn, berättar Berit Sandnes entu-
siastiskt.

Ortnamnsavdelningen arkiverar ortnamn i 
Skåne. Ortnamn är namn på geografiska loka-
liteter. Hit räknas både bebyggelsenamn (namn 
på byar och hus för att ta några exempel) och 
naturnamn (namn på bland annat sjöar och 
åkrar). Alla skånska ortnamn från medeltiden 
och framåt finns bevarade – och även namn från 
äldre tidsperioder finns. 

Det andra ”benet” eller inriktningen Sandnes 
talar om är dialektavdelningen som samlar di-
alekter från Skåne, Blekinge, Halland, Småland 
och Öland.

I sju år har Berit Sandnes arbetat här. Hon 
kommer ursprungligen från Norge, vilket hennes 
dialekt avslöjar. Hon doktorerade i namnforsk-
ning i Trondheim om de skotska Orkneyöarnas 
ortnamn. Öarnas namn påverkades i stor ut-
sträckning av de norska vikingarnas framfart. 
Efter sin avhandling arbetade hon på Köpen-
hamns universitet, innan hon kom till Lund 
2006. 

Vad är det då med ortnamnen som fascinerar 
henne mest?      

– Ortnamn är ett slags minne från tiden det 
bildades. Ofta tänker man på de äldsta namnen, 
vad de betyder. Men när jag går härute ser jag 
namn på villor som Fridhem, Annehem och 
Mariehem från 1700- och 1800-talet, säger Berit 
Sandnes efter en stunds betänketid. Hon pekar 

En grushög, en idegran, en rackare. Vi använder våra 
ortnamn dagligen för att orientera oss, men vet vi  

alltid vad de betyder? Och hur kan ortnamnen spegla 
tiden? Följ med på ett besök till Dialekt- och ortnamns-

arkivet i Lund. 

Ortnamn är ett slags 
minne från tiden det bil-
dades. Ofta tänker man 
på de äldsta namnen, 
vad de betyder.

“
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Under vikingatiden ökade befolkningen kraftigt och många orter uppkom i närheten av åarna kring 
Lund. De lila markörerna visar vikingatidens nya orter med efterleder som -åker, -by och -torp. 
Framförallt -by var populärt, som i Dalby och Sandby (på senare tid: Södra Sandby). Då betydde by 
′gård′ och inte ′samling av gårdar′ som det i senare namn kan betyda. De rosa markörerna visar de 
äldsta namnen som fanns ännu tidigare än vikingatiden. Dessa hade ofta efterlederna -löv, -inge, 
-lösa och -hög.  

Om inte det första skriftspråkliga belägget 
hade funnits hade namnets betydelse inte gått 
att tolka. Varför efterleden -hög fallit bort från 
Malmö är en av de svåraste ortnamnsfrågorna. 
Att det i sydvästra Skåne finns flera ortnamn på 
-hög som förändrats till -ie är en annan obes-
varad fråga forskarna grubblar över. Oxie är ett 
exempel. Staden benämns år 1123 som Oshoegu. 
Förleden os betyder ′åmynning′ och hela namnet 
betyder alltså ′högen vid mynningen′. 

  
Det finns såklart en mängd intressanta ortn-
amn sett till betydelsen. Några har knappt förän-
drats överhuvudtaget; Ystad är ett av dem. Det 
skrivs Ystath år 1285. Förleden y är troligtvis en 
gammal beteckning för trädet ′idegran′ medan 

efterleden -stad kommer från danskans sted, i 
betydelsen ′ställe′. Sandnes berättar att forskare 
haft på förslag att y:et skulle stå för ′ytterst′, men 
att en stad som Skanör i så fall är ”mer” ytterst. 

Medan de äldsta ortnamnen för det mesta 
beskriver naturen eller ett ägandeförhållande, är 
våra nyare namn ofta ännu svårare att tolka.

– De unga namnen som till exempel Rack-
arehusen är mer problematiska. Varför fick per-
sonen detta namn? Det är svårt med tillnamn. 
De nyare namnen kan man inte helt förstå om 
man inte bott där, menar Berit Sandnes.      

Rackarehusen dyker upp första gången år 
1865 i sin nuvarande form. En rackare hjälpte 
bödeln, flådde hästar och utförde andra smutsiga 
jobb. Folket avskydde honom. Vad personen som 

K
arta: D

ialekt- och ortnam
nsarkivet i Lund

bodde i ett av husen gjort för att förtjäna detta 
tillnamn är därför en spännande fråga.

Nya namn tillkommer ständigt i form av nya 
gatunamn, kvartersnamn och bostadsområdesn-
amn. Det var till exempel bara enstaka år sedan 
Trelleborg blev klara med gatunamnen på lands-
bygden. Däremot ändras ortnamn inte nuför-
tiden. Under främst två perioder långt tillbaka 
i tiden skedde de största ortnamnsförändring-
arna. Första perioden var när fornspråket blev 
modernare på 1300- och 1400-talet. Andra peri-
oden var när övergången från dansk till svensk 
tid ägde rum efter år 1658. Då förändrades mån-
ga efterleder.       

– Den betyder mycket. Till exempel är -rup 
en utveckling av svenskans -torp eller -arp. 
Danskan skrev Aaugerup som blev Åkarp, säger 
Sandnes som leende försöker uttala ”Åkarp” en 
gång till, fast nu på bredd skånska.

Berit Sandnes berättar många små historier 
om charmen med den mänskliga aspekten inom 
forskningen. Någon person råkade till exempel  
i samband med övergången, med bakgrund av att 
danskan skriver d där svenskan har t, skriva fel  
i ett belägg och ändra Sjudaretorpet till Skjutare-
torpet.  

– Det var folk som bildade namnen, folk som 
brukade namnen. Då säger det mycket om folket, 
tycker Sandnes.

Förr i tiden hjälpte privatpersoner till att sam-
la in oarkiverade namn genom att skicka in brev. 
Det går fortfarande, men det finns också andra 
sätt. Huvudarkivet för alla fem arkiven runt om i 
Sverige som tillhör Institutet för språk och folk-
minnen – det vill säga Uppsalas arkiv – har ett 
nystartat projekt där vem som helst kan fylla i ett 
formulär på webben. Än så länge har DAL inte 
något liknande projekt, men det finns planer. Om 
ekonomin tillåter blir nästa steg i DAL:s digital-
iseringsprocess: 

– En insamlingsapp! Vi har tänkt det är lät-
tare att uppge när man går runt. Och sen har 
man GPS i telefonerna, menar Berit Sandnes. 

När Sandnes visar runt i arkivet är det 
helt tyst. Utmed ena väggen på den andra 
våningen finns dialektkartoteket med träas-
kar fulla av belägg. I mitten av det långsmala 
arkivrummet står långa hyllor fyllda av böcker.  
I hörnorna ligger några tomma arbetsrum. Varför 
rummen är obefolkade får man svar på när man 
träder in i ett annat rum, vars väggar är fulla av 
vita hyllor med oräkneliga inspelningsband. 

Jag tänker på all  
lycka och alla minnen 
namnet skänker. Det 
här är vårt ”lilla”  
i världen. Det säger 
mycket om tidsandan.

“

– Det här är digitaliseringsrummet, förklarar 
Sandnes.

Vid datorer arbetar tre av hennes kollegor 
flitigt. Mycket av arkivariemedarbetarnas upp-
gifter går numera ut på att digitalisera samling-
arna. Det visar sig att två av kollegorna lägger 
in naturnamn från trakterna kring Veberöd och 
Lund i databaserna. Den tredje transkriberar 
inspelningar från en man på gammelskånska. 
Dessvärre fungerar inte uppspelningen, men 
Sandnes försäkrar skrattande att även för en 
skåning är dialekten minst sagt svårförstådd.  

En svängd trätrappa leder ner till den första 
våningen. Utformningen är likadan som ovan-
våningen, med skillnaden att här finns ort-
namnskartoteket. Efter att ha visat några belägg 
från Ystadtrakten bläddrar Sandnes i några av 
böckerna på de välfyllda hyllorna. Flera av dem 
är källorna till beläggen.  

Innan Berit Sandnes drar sig tillbaka till sitt 
arbetsrum och sin egen forskning, visar hon en 
stor röd bok. Den innehåller avskrifter från gam-
la gåvobrev till biskopen i Lund år 1085. Trots 
att breven är skrivna på latin går det att utläsa 
en hel del ortnamn, bland annat Seuestathum, 
Sövestad. En titt i databasen visar att detta är 
den tidigaste källan på namnet. Förleden tros 
vara sæwi, ett forndanskt ord för ′fuktighet′. 
Fuktigheten syftar på sankmarker som tidigare 
fanns i närheten av tätorten. 

Således är det ännu ett litet ord, som blickar 
tillbaka till en svunnen tid. l
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När dagarna är räknade
I radiohusen runt om i landet kommer och går vikarierna.  
När visstidsdagarna tagit slut för en står nästa på tur att ta 
vid arbetet.  Sveriges Radios personalpolitik har skapat en 
vikariekarusell där alla är utbytbara och ingen är oumbärlig.  
Det är ett system som får svåra konsekvenser framförallt för  
individerna, men i förlängningen även för journalistiken. 

Text och illustration: Mathilda Gustavsson

R adiohuset är anrikt och respektin-
givande. Dess ärjade klocktorn syns 
över hela staden. Ett användbart rik-
tmärke för en vikarie som behöver 
lokalisera sig i den nya hemstaden. 

Om du promenerar norrut i en halvtimme kom-
mer du snart till en snårig trädgård där det lig-
ger en liten enplansvilla. Redaktionsledningen 
kallar det för vikariehuset. Under de senaste två 
åren har fyra olika vikarier bott här. Nu är det 
bara Olivia kvar.      

– Vi får se om det kanske kommer nån och 
bor här i sommar, säger Olivia.

Hon sitter i kökssoffan. Huset är mormorsin-
rett med loppismöbler, uppstoppade djur och en 
liten, liten tv i vardagsrummet. Olivia flyttade hit 
från Stockholm i september 2011, då hon först 
började sin programanställning på radion. 

– Jag fick fyra månader först. Sen fick jag 
förlängt under våren. Sen året ut, tror jag. Vad 
var jag då, då? Jo, då var det snack om pro-
gramanställd istället för någon annan. Ja, jag 
fattade inte riktigt. Sen från december fick jag 
förlängt fram till augusti i år. Men just nu vet i 
sjutton. Jag är programanställd och ska inte job-
ba med nyheter, men det är det jag gör.

Bortsett från innehållet i matlådorna sägs in-
get annat ämne vara en lika effektiv isbrytare i 
lunchrummet som lagen om anställningsskydd 
(las). I februari 2012 publicerades ett klipp på 
Youtube med titeln ”LAS-låten”. Melodin är Eu-
rovison song contest-vinnande Euphoria, men 
texten går ”Sveriges Raaaadioo, forever to the 
end of time. Now I know that you and I – we’re 
going las, las, las, las, laaas”. 

Las säger att om en arbetstagare haft tidsbe-
gränsade anställningar hos samma arbetsgivare 
totalt två år under en femårsperiod så övergår 
anställningen till en tillsvidareanställning. Det 
kallas att bli inlasad. Då sätts arbetstagaren 
upp på en lista och har förtur när tjänster blir 
lediga. Syftet med las är att en inte ska kunna 
vara vikarie i all evinnerlighet. Att varje dag en 
arbetar ska vara en dag närmare trygghet. Men 
ett överskott av journalister kombinerat med ett 
anställningsstopp gör att varje dag en arbetar på 
Sveriges Radio är en dag närmare arbetslöshet. 

De otrygga jobben är inget som är unikt för 
Sveriges Radio, eller för mediebranschen. Inom 
barnomsorgen har jag en vän som går upp klock-
an sex varje morgon. Hon duschar, klär på sig, 
äter frukost, gör sig i ordning. Så att hon är redo 
om det där sms:et om arbete kommer. I antolog-
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olika sätt att räkna las-dagar på. Radion hävdade 
att de hade räknat rätt, medan förbundet menade 
att de inte räknade så som lagen föreskrev att de 
skulle räkna. Det blev förhandling. 

– Till slut sa arbetsgivaren att ”jo ja det kanske 
inte har gått riktigt, riktigt till här”. Så då ringde 
kanalchefen och erbjöd mig fast jobb. 

Att stapla tidsbegränsningar på varandra 
bryter mot EU:s direktiv. När arbetsgivaren hit-
tar sätt att kringgå tidsbegränsningarna leder det 
till ett system som möjliggör att visstidsanställn-
ingar drar ut i det oändliga. Alltså raka motsatsen 
till det lagen är till för att förhindra. Tidigare i 
vår krävde EU-kommissionen en förändring och 
ett svar från den svenska regeringen om vad den 
tänker göra för att uppfylla EU-rättens krav. Re-
geringen svarade att de tillfälliga jobben är en 
viktig väg in på arbetsmarknaden. Flexibiliteten 
är nödvändig för att framförallt unga ska få ar-
bete. De fem fackförbunden Fastighets, Elektrik-
erna, Målarna, Byggnads och Seko motsatte sig 

in Skitliv finns en sjuksköterska som måste jobba 
varje sommar, som aldrig får ta semester. Hon 
vill ha barn, men vågar inte, eftersom hon inte 
vet om hon har råd att ta hand om dem. Där finns 
en telefonförsäljare som i förväg bara känner till 
två, tre arbetspass åt gången. Han vet aldrig hur 
mycket pengar den här månaden ger och därför 
kan han inte flytta hemifrån. Jämför deras situa-
tion med hamnsjåarnas situation i Stockholm på 
1800-talet genom att läsa Mina drömmars stad 
av Per Anders Fogelström.  

Bredvid Olivia i kökssoffan sitter Therese, 
som brukade bo här i huset. Hon började som 
nyhetsreporter sommaren 2009. Vikariatet blev 
förlängt till årsskiftet. Efter det blev hon pro-
gramanställd i ett år. Sedan ett år till. När pro-
gramanställningstiden tog slut lyckades radion 
ha kvar henne genom en tillfällig anställning och 
vanligt vikariat. Men i augusti förra året fanns 
inga fler sätt ha kvar henne på. Hennes dagar var 
slut och hon skulle lasas ut.  

– Då kände jag mig arg och tänkte att så här 

lära känna människorna och området. För att 
veta vad redaktionen gjort innan och veta vad 
den bör ta upp. Man blir inte lika engagerad i 
arbetsplatsen. Det är ingen idé att bry sig om en 
tablåomläggning till exempel eftersom man ändå 
inte kommer vara där när den väl genomförs. 
Journalistiken blir sämre av att det är så här.

”Den som är tillräckligt duktig blir inlasad 
till slut”, sa Sveriges Radios vd, Cilla Benkö, vid 
ett seminarium på journalisthögskolan i Göte-
borg. Uttalandet rörde upp känslor, vilket fick 
henne att skriva ett förtydligande på sin blogg på 
Sveriges Radios webb. De måste bli färre, skriver 
hon, och då är gränsen för att bli inlasad extremt 
hög. De måste varje vecka tacka nej till ett antal 
riktigt duktiga reportrar och bara låta dem som 
har en alldeles speciell kompetens bli kvar. Men 
den som inte blir anställd vid första försöket ska 
inte ge upp, skriver hon. ”Vi har personer an-
ställda hos oss idag som blivit utlasade både en 
och två gånger. Återigen – är det en idealisk sit-
uation? Nej!” 

– Jag undrar hur man ska lösa situationen på 
nåt bra sätt, säger Therese. 

– Om man bara skulle fastanställa alla… Det 
blir ju svårt för nya att komma in då. Då kan man 
få sommarjobb, men inte mer. Om de inte hade 
haft det så här hade jag kanske aldrig kommit in 
på radion från första början.

– Jag ångrar inte att jag har jobbat här bara 
för att jag inte får fast anställning. Det har varit 
kul och lärorikt, säger Olivia.

Nu ska hennes anställning ändras. Eftersom 
SR behöver en ny nyhetssändare har de förhand-
lat om hennes kontrakt. Sett till antalet las-dagar 
kan hon vara kvar på stationen i nästan ett år till, 
men hon har tröttnat på att bara tacksamt ta 
emot de dagar som ges till henne. 

– Jag drar efter sommaren. Jag hoppas i alla 

ska det inte få gå till. Jag hade jobbat där i över 
tre år och alla de här konstiga kontrakten jag 
hade haft var bara en skenmanöver. Jag hade 
gjort exakt samma arbetsuppgifter hela tiden, 
de försökte bara fiffla sig runt alla lagar, säger 
Therese. 

I mars 2012 vann Journalistförbundet mot 
Sveriges Radio i Arbetsdomstolen i det så kallade 
Linn Ohlsson-fallet. Linn Ohlsson hade arbetat på 
Sveriges Radio i tio år som så kallad fastlans, hon 
var frilans fast hon arbetade som en vanlig fastan-
ställd. I samband med att Journalistförbundet 
vann målet bad de sina medlemmar att höra av 
sig om de hade konstiga kontrakt. Thereses sista 
dag på radion närmade sig och hon bestämde sig 
för att skicka in sina kontrakt. Det visade sig då 
att hon inte alls var utlasad. Tvärtom. 

– Du har ju gjort fyra dagar för mycket på dina 
programanställningar, sa dem. Så du borde vara 
inlasad. Det var ju bra, tänkte jag. 

Sveriges Radio och Journalistförbundet hade 

svaret i en artikel på SVT Debatt. De skäms över 
regeringens olagliga anställningspolitik som 
gjort flexibilitet och otrygghet till en hel genera-
tions livsvillkor. 

– Det går inte att planera sitt liv när du får ett 
kontrakt på kanske fyra månader, sex månader, 
ett år i taget. Du vet aldrig vad som ska hända, 
säger Therese. 

– De säger alltid ”ja vi hoppas att det går men 
vi vet inte än”. Jag har tänkt hela tiden att det blir 
nog förlängt, men jag har aldrig vetat. Om det inte 
vore för att så mycket i samhället hänger på att du 
har fast jobb så hade det inte gjort mig så mycket 
att ha det så här. Men tänk bostad, försäkringar, 
tandläkarbesök – allt det blir svårare utan ett fast 
jobb. Och lån är i princip omöjligt, säger Olivia.

– SR:s personalpolitik är helt knäpp, säger 
Therese. 

Både Therese och Olivia tror att den journal-
istiska produkten blir lidande på grund av de 
otrygga anställningarna. 

– Man måste vara på ett ställe i flera år för att 

Det går inte att planera sitt liv när du får ett 
kontrakt på kanske fyra månader, sex månader, 
ett år i taget. Du vet aldrig vad som ska hända.

“

Fotnot: Olivia och 
Therese heter egentligen 

någonting annat.

fall att jag säger nej om de ger mig förlängt. Jag 
har ingen lust att bara vara till lags längre. Jag är 
trött på att bara göra det som passar. l
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Utdockningen  
– ett vårtecken

I väntan på vattnet som snart forsar runt fotografens fötter nere i torrdockan.

Text och foto: Ingrid Hynynen

K lockan är bara fem men det börjar 
redan ljusna ordentligt. På himlen 
syns några lätta moln som färgas 
orange av den uppgående solen. Det 
utlovade regnet har lyckligtvis tagit 

en annan väg. I kanten av den ödsliga parkering-
splatsen vid Hjälmare docka står redan fem bilar 
parkerade i den tidiga morgontimmen. Lampor-
na som lyser i passagerarbåten Tors fönster ger 
en varm och välkomnande känsla, extra mysigt 
när termometern visar på någon minusgrad. 

Den sista veckan har fritids- och passagerar-
båtarnas ägare haft bråda dagar med att få allt 
färdigt inför årets första resa, genom dockportar-
na och ut i kanalen. Extra körigt har det varit den 
här våren, med snön som låg kvar ända in i april 
och isen som gav sig för bara en vecka sedan.

I torrdockan har tretton båtar legat uppallade 
i vinter. Sex stycken går ut och en ska in i dockan 
för renovering under sommaren. Eftersläntrar-
na som inte hann med den här gången får en ny 
chans i början av juni när vattnet fylls på nästa 
gång. 

Jan Eriksson, även kallad ”Sluss-Janne”, öp-
pnar luckorna och vattnet forsar snabbt in i tor-
rdockan. Ett speciellt ögonblick som måste före-
vigas, en kamera blixtrar till. Nu tar det några 
timmar innan det är så fullt att portarna kan öp-
pnas. 

– Jag är inne på mitt 32:a år som anställd 
berättar Sluss-Janne, boende vid kanalen, slus-
sansvarig och ensam helårsanställd av Kanalbo-
laget. Till sin hjälp den här morgonen har han 
Urban Beijmo, pensionär. En trygg norrlänning, 
med enorma röstresurser, en tillgång när det 
skall ges order till båtarna. Även Sluss-Jannes 
son André Eriksson, 20 år, en av de sällsynta från 
nästa generation, är på plats för att hjälpa till.

– Nej, utbrister André Eriksson bestämt, när 
han får frågan om han i framtiden vill ta över eft-
er pappa som slussansvarig. Sedan 16 års ålder 
har han på somrarna jobbat som slussvakt, men 
nu siktar han istället på att bli snickare.

Vid ett bord några meter bort sitter ett sällskap 
från Eskilstuna med sin hund. De har bestämt sig 
för att stanna hela dagen och dukar nu upp för den 
första av många måltider. Varför lämnar man den 
varma sköna sängen och åker till kanalen klockan 
fem en lördagsmorgon? Familjen från Eskilstuna 
hade läst en notis i tidningen och blivit nyfikna. 
En man bland besökarna, har problem med pros-
tatan och när han ändå var uppe kunde han lika 
gärna åka hit. Ett vårtecken eller en ”fest för de 

Hjälmare kanal, Västmanland: Ett kulturarv väl värt 
ett besök. Några gånger om året kan man här upple-

va hur det med gamla metoder går till då vattnet fylls 
på och båtarna flyter ut i kanalen. En ny säsong har 
startat. Men var finns nästa generations slussare? 

Är det en bomb, frågar någon i fikakön. Men det är 
bara Mackes hemmabyggda kamera.

annorlunda” (de som gillar kultur oavsett väder 
och tid på dygnet), anledningarna är många. 

– Det känns som min dag säger Sluss-Janne 
och tillägger att det är något speciellt med ut-
dockningen, den har sin charm och markerar 
något nytt.

En smältdegel av människor från olika platser, 
här träffas man, har trevligt och många historier 
sprids vidare. En kort paus i arbetet och Sluss-
Janne börjar berätta, en riktig fiskarhistoria om 
den enorma gäddan Melvin, som kunde bli en 
turistmagnet vid Hjälmare kanal och om oron att 
han skulle fastna i avloppet när man släppte ut 
vattnet ur dockan. 

Varför återkommer man då år från år? 
– Det är samma människor och samma båtar, 

funderar Stig Johansson, skeppare på Luctor, en 
holländsk kanalpråm, numera ombyggd till hus-
båt och en av de båtar som stannar kvar i dockan. 
Stig Johansson tycker det är lika trevligt att ligga 
säkert i dockan, som att ge sig ut på djupare vat-
ten. Kanske är det gemenskapen vid dockan som 
är det viktigaste.

Det är samma 
människor och 
samma båtar.

“
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Utdockningen är en speciell dag för Sluss-Janne och skepparna.

l Sveriges nu äldsta kanal som fort-
farande är i bruk. Kanalen som ligger i 
Sörmland och Västmanland, förbinder 
Hjälmaren med Arbogaån och vidare ut 
i Mälaren. Den började byggas 1629 och 
var färdig 1639. 
l Nya delen av kanalen byggdes mellan 
1819 och 1829. Farledens längd är 13,7 
km varav 8,5 km är grävd kanal. Kana-
len har en nivåskillnad på 22 m. Längs 
den finns 9 st slussar som fortfarande 
drivs med handkraft. 
l Hjälmare docka är kanalens torr-
docka och ett centrum i verksamheten. 
Tidigare fungerade den som varvs- och 
reparationsdocka, men är numera mest 
uppläggsplats för fritidsbåtar under vin-
terhalvåret.

Fakta: Hjälmare kanal

En annan som har problem med det här med 
vatten, är den drygt 100-åriga bogserbåten Hera. 
Hon sjunker i djupaste laget och börjar dessutom 
luta. Hera är en av de båtar som räknas till de 
hopplösa långtidsprojekten. Båtar som förfaller 
istället för att renoveras och med seglingsförbud 
kommer hon troligen att lämna dockan uppsty-
ckad som skrot. Det finns redan spekulanter i den 
branschen som visat intresse. Den här gången går 
det bra och det blir inte mer dramatiskt. 

Plötsligt blir det dramatik på annat håll. En lit-
en vattensalamander har blivit så nedkyld i det 
kalla vattnet att livhanken hänger på en skör tråd. 
Två män, en gren och trygga händer som värmer 
tills livskraften återvänt. Sakta lämnar salaman-
dern den tillfälliga tryggheten och slinker in un-
der en hög med brädor.

Den gamla klaffbron, från mitten av förra 
seklet, som går över kanalen, skall nu öppnas 
första gången den här säsongen. 

– Brobanan väger 9,5 ton och motvikten 20 
ton, berättar Sluss-Janne. 

Bommarna går ner och spärrarna lossas. 
Maskineriet startar, men slår av direkt. Ett klick-
ande ljud är allt som hörs. Träbron har sugit åt 
sig för mycket vatten under vintern och motvik-
ten orkar inte lyfta den. Ett försök med spett ger 
inget resultat så det blir att hämta traktorn. En 
kätting fästs och efter några försök går bron änt-
ligen till väders. Ett lättat sus hörs genom åskå-
darskaran. Nu kan båtarna passera bron, genom 
slussarna och vidare ner mot Arbogaån.        

Vattnet i dockan är nu fyllt till bredden och det 
läggs tjocka trossar om de tudelade portarna för 
att dra isär dem, nästan som en dragkamp och 
alla är välkomna att hjälpa till. Den första båten 
glider med hjälp av rep och lite knuffande av fri-
villiga, smidigt ut ur dockan. Arbetet fortskrider 
sedan sakta och metodiskt utan större problem.

Samtidigt anländer den efterlängtade sjö-
frukosten. Kvällen innan har Hjälmare kanals 

vänner med ideella krafter förberett 80-talet 
smörgåsar. Detta är morgonens höjdpunkt för 
sjöfarare, slusspersonal och de besökare som 
glömt fikakorgen hemma. 

– Det är roligt att kunna erbjuda frukost och 
det har blivit en tradition under de drygt 15 år 
som föreningen funnits, säger Dan Mårtensson, 
ordförande i föreningen. 

Det är ett allmänt känt problem att skapa en-
gagemang inom föreningslivet och detta gäller i 
högsta grad den yngre generationen.     

– I HKV finns 230 medlemmar och medelål-
dern är ganska hög, berättar Dan Mårtensson, 
själv nybliven pensionär. Det är för närvarande 
en grupp med 25 aktiva i föreningen, styrelsen 
inräknad.

I frukostkön befinner sig 89-årige Bernt 
”Macke” Edin. Han berättar mer än gärna om den 
makalösa manick han håller i handen, en träa-
trapp med en monterad bult, glödlampa, sladdar 
som hänger ner och ett batteripack. 

– Är det en bomb, frågar en i kaffekön. 
– En kamera, säger Macke klurigt, samtidigt 

som han kopplar till batteriet och visar hur den 
fungerar. När den väl dolda digitalkameran ladd-
as så lyser den lilla lampan, monterad på sladdar-
na, förklarar han. Hemligheten om det blev några 
bilder den här morgonen tar Macke med sig när 
han hoppar in i sin gamla Volvo PV och försvin-
ner bort längs grusvägen.

När utdockningen är avslutad skall vattnet 
släppas ut igen genom ett hål i dockans bortre 
ände, genom en kulvert som går under kanalen 
och ut i ett dike som slutligen mynnar ut i den 
gamla kanalen. Det är nu nästa fas börjar med att 
placera de kvarvarande båtarna i dockan, säkert 
uppstagade på sina ställningar. Ett tidsödande 
arbete som blir lite uppskjutet då en sten ham-
nat mot sockeln som skall täta portarna. Efter 
försök med brädor och båthakar blir det till slut 
grävmaskinen, en stock och Sluss-Janne som fix-
ar problemet med fingertoppskänsla. 

Under tiden vattnet sakta rinner ut är det dags 
för tagning av en historisk bild. 

– Det finns en tanke att placera de tre passag-
erarbåtarna Tor, Lagerbjälke och Liden i var sin 
sluss, med personalen uppställd precis som förr i 
tiden, berättar Sluss-Janne. 

Bilden skall tas från en skylift uppställd en bit 
ner längs kanalen och ge känslan av en flygbild. 
Ett våghalsigt företag att åka upp i en liten korg, 
högt upp bland ekarna som kantar kanalen och 
halvvägs ut över vattnet. En svindlande känsla 

att se Sluss-Janne högt där uppe med sin kamera, 
men det går även att få hyfsade bilder nere på den 
säkrare kanalbanken. 

Arbetet vid dockan kommer att fortsätta mån-
ga timmar till och folk kommer och går hela tiden. 
De passar på att köpa en kopp kaffe med dopp på 
Kanalkaféet, ta en paus, stressa av och bara njuta 
av denna underbara historiska miljö.

I slutet av oktober är det dags för indockning 
igen. ”Samma båtar, samma människor”, bara 
lite mer dramatiskt när Sluss-Janne i det kompa-
kta höstmörkret släpper på vattnet redan klock-
an fyra på morgonen. Med stjärnklar himmel och 
minusgrader, väl värt att kliva ur sängen för. l
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ag står vid en motorväg. Till vänster 
bilar som rusar förbi i en hårt trafikerad 
korsning. Då och då det lite skarpare 
ljudet av en motorcykel som passerar 
och sedan tonar bort. Till höger ett av 

Berlins mest berömda historiska minnesmärken 
och konstgallerier, East Side Gallery. På den 
trånga trottoaren trängs turister i sommarhettan.

East Side Gallery har inte alltid varit ett 
sightseeing-stopp. 1961 byggdes muren som 
nu pryds av målningar i bjärta färger med 
fredsbudskap, när allt fler invånare i dåvarande 
kommunistiska Östtyskland försökte fly till 
västra sidan av den delade staden. Muren, som 
omgärdade i princip hela det lilla Västberlin, blev 
en effektiv barriär mellan det kommunistiska 
och det kapitalistiska Tyskland, och kanske den 
starkaste symbolen för den järnridå som fram 
till 90-talet delade inte bara Berlin utan världen 
i två. Bilden dröjer sig kvar än idag. När muren 
revs behölls den dryga kilometer jag nu står 
invid.  Att de 105 konstverk den då målades över 
med behåller sin kultstatus märks: besökarna 
flockas vid vykortsstånden.

Den verkliga gränsen mellan öst och väst 
gick vid floden Spree, som flyter strax bakom. 

Good Bye, Berlinmuren!

Berlinmuren rivs - igen. Tjugofyra år 
efter murens fall väcker minnet av den  
fortfarande starka känslor.

Text och foto: Molly Uhlmann Lindberg

Muren faller. Det 
är april 2013.

“
Den korta biten strand och hamn blev ett 
sorts ingenmansland. Nu finns där glasstånd, 
souveniraffärer, en båt som fungerar som ett 
vandrarhem. Och en byggarbetsplats. Bakom 
muren, där tidigare bara trädkronor gick att 
skymta för de som satt fast på östsidan, sticker 
nu grävskopornas långa gula armar upp. Muren 

faller. Det är april 2013.
I husvagnen är bullret från motorvägen 

dämpat. Spetsgardiner i vagnens lilla fönster 
silar intrycken från omvärlden: turisternas sorl, 
murens starka graffitifärger. Rubert Muschinski 
tuggar på en hemrullad cigarett utan att tända 
den. Han är medlem i gruppen ”Bündnis East 
Side Gallery Retten”, som fått tillstånd att 
ställa en liten husvagn vid muren och den hårt 
trafikerade Mühlenstrasse. Här turas ett 20-
tal aktivister om att samla underskrifter och 
dela ut flygblad med protestbudskap mot det 
byggföretag, Living Bauhaus, som river bort 

J Rubert Muschinski brukar få besök av ett tiotal intresserade per dag i sin husvagn.

bitar av muren några meter bort för att ge plats 
åt nya höghus. Nein Danke är gruppens budskap 
mot företagets projekt.

– East Side Gallery är ett viktigt historiskt 
minnesmärke. Men problemet med byggkranarna 
här är inte bara att de river bort delar av muren. 
Det är också vad de senare ska bygga upp. Husen 
som byggs är mycket höga och stora, och de byggs 
utan att de boende i området har haft något att 
säga till om, säger han.

Rubert Muschinski är själv Berlinare och bor 
i den angränsande stadsdelen Treptow, vars 
hustak skymtar fram österut i husvagnsfönstret. 
Också Treptow påverkas av den pågående 
gentrifieringsprocessen, säger han. Hyrorna 
stiger snabbt och fler och fler tvingas flytta ut.

– Vissa av husen kommer att vara bostadshus, 
men antagligen blir det också flera hotell. Och 

det blir naturligtvis inte hyreshus utan dyra 
bostadsrätter, inget för vanliga berlinbor. Vi 
befarar att många av lägenheterna kommer att 
köpas av investerare, människor som låter dem 
stå tomma i väntan på att de går upp i värde.

Bygget är en del i det som har kommit att 
kallas Mediaspree, ett växande område för 
mediaföretags kontor längs stränderna vid den 
östra delen av floden Spree. Rubert visar mig ett 
av sina flygblad. Bilden är densamma som går att 
se om man skulle luta sig ut genom fönstret på 
husvagnen: den breda gatan, muren med dess 
målningar och ett relativt nybyggt hus på andra 
sidan gatan, en gråmulen himmel över Berlin. 
Bilden är densamma, men med en markant 
skillnad: himlen är inte längre där. Istället tornar 
en svart byggnad upp sig. En del av muren finns 
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kvar, men den liksom hukar under höghuset.
På en pall ligger högar med fler flygblad, 

nedtyngda av stora stenblock. Jag frågar om 
stenarna är från muren, men Rubert Muschinski 
slår ifrån sig: nej, de är bara där för att flygbladen 
inte ska blåsa iväg genom husvagnens alltid 
öppna dörr.

En av bänkarna i husvagnen är täckt av en 
tunn madrass med grön- och rosaprickigt lakan. 
Medlemmarna i aktionsgruppen tar skift med 
att hålla vakten. Rubert Muschinski sitter här 
då och då. Egentligen är han konstnär, berättar 
han, men målningarna på muren bakom 
honom ligger ganska långt från det han själv gör 
–installationskonst. Det är praktiskt, säger han, 
att vara frilansare i en sådan här grupp, han 
bestämmer ju själv över sin tid. Men när jag 
frågar om den politiska aktivismen är något som 
inspirerar ler han och skakar på huvudet.

 – Nej. Det tar bara energi, mycket energi. 
Men jag gör det med nöje.

Sverige. Och Berlin blir svårare och svårare att få 
bo i. De stigande hyrorna har skyllts på mycket, 
som på den stora inflyttningen av människor 
från södra Tyskland och andra europeiska 
länder, som Sverige. Arbetslösheten i Berlin är 
större än i övriga Tyskland, och de som har jobb 
tjänar mindre. Men Rubert Muschinski ser ett 
större problem i att det inte byggs tillräckligt 
många billiga hyresrätter, bostäder ”för vanligt 
folk”, säger han.

– Jag har inget problem med försäljarna runt 
East Side Gallery, turism är en viktig inkomst-
källa för Berlin. Men jag är rädd för att om man 
fortsätter med rivningarna kommer turisterna 
inte att komma.

Living Bauhaus, som driver byggprojekten vid 
Spree, verkar vara av en annan mening. Enligt 
deras hemsida är målet att bygga ”exklusiva 
och luxuriösa objekt” i centrala Berlin –av 
omsorg ”inte bara om kvaliteten på huset, utan 
också om kundens livskvalitet”. Bilder visar 
köksöar och takterasser. I den tyska versionen 

Mühlenstrasse, vägen som löper parallellt 
med East Side Gallery, är svårframkomlig. 
Överallt hörs knäppande ljud från kameror och 
den som inte vill hamna mitt i en okänd familjs 
semesterbild får ideligen huka, eller springa ut 
på gatan.

Marlon, en IT-student, extraknäcker som 
gränsvakt i DDR-uniform på fritiden. När jag 
går förbi frågar han om jag vill köpa ett foto. 
För några euro kan man få bildbevis på att man 
träffat en riktig DDR-soldat –även om fotot tas 
mot en bit mur övermålad med antimilitaristiska 
budskap. Här säljs också kylskåpsmagneter, 
vykort och ”visa”, utresetillstånd från DDR där 
man själv kan fylla i sitt namn. 

Marlon har bara arbetat här någon månad, 
säger han, och hittills har affärerna gått 
strålande. Alla vill skicka vykort med hälsningar 
från 70-talet. Men han ser dagligen hur nya bitar 
av mur krossas, och han befarar att affärerna kan 
komma att gå sämre när rivningarna har kommit 
längre. Men samtidigt, för honom gör det inte så 

mycket. Han kommer snart att ha en examen som 
webbmaster. Idag är Marlon generös trots den 
strama soldatfasaden, och jag får ta en bild på 
honom gratis innan jag går vidare. Några meter 
längre bort ligger en souvenirshop som har fått 
göra reklam på själva muren: en skylt berättar att 
man här kan få sitt nyinköpta ”visum” stämplat.

Muschinkski knapprar på sin dator. 
Hans protestgrupp har hållit i flera stora 
demonstrationer, men idag är också nätet 
viktigt och underskrifterna samlas på en lite 
smutsig laptop som då och då ger ifrån sig ett 
missnöjt läte. Gruppen har också haft en viss 
kontakt med stadsdelsnämnden i Treptow, 
men med borgmästaren har kommunikationen 
gått sämre. Rubert Muschinksi fnyser. De är 
vänner, byggherrarna och borgmästaren Klaus 
Wowereit, menar han.

Tysk lagstiftning erbjuder också mindre 
utrymme för att överklaga beslut än exempelvis 

Marlon, en IT-student, extraknäcker som gräns-
vakt i DDR-uniform på fritiden. När jag går för-
bi frågar han om jag vill köpa ett foto.

“

Kylskåpsmagneter 
för fyra euro.
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av hemsidan är deras slogan Lev lugnt mitt i. I 
den engelskspråkiga är den helt enkelt We love 
Berlin.

Ja, alla älskar Berlin. Många reser hit på besök, 
och både historiska museer och minnesmärken 
och ett kultur- och nattliv som exploderade efter 
murens fall är turistmagneter. Men allt fler vill 
också flytta hit. Berlin har sedan 1989 blivit en 
allt mer attraktiv stad, och inflyttningen har varit 
stor. Efter murens fall stod många lägenheter 
tomma men kan nu, i Living Bauhaus regi, komma 
att kosta runt 7800 euro per kvadratmeter.

Mellan S-bahnstationen Ostbahnhof och 
East Side Gallery är ett av miljonprogramshusen 
nymålat i bjärt gult och grönt. Utanför, vid en 
stor parkeringsplats, finns en liten trädgård 
med stolar från 70-talet under ett grällt orange 
parasoll. Jag går in och en receptionist hälsar mig 
välkommen, trots min antagligen lite förvirrade 

uppsyn. Det är ett designhotell för den som vill 
ha den ultimata DDR-upplevelsen under sin 
vistelse i Berlin, och fyndigt nog heter det Ostel, 
efter tyska ”Ost”, öst. Jag har förflyttats in i en 
liten tidsficka där varenda detalj, från karmstolar 
till illgröna dörrkarmar, andas diktaturtristess. 
Jag får en folder med priser: trots Ostels ordlek 
med ordet hostel finns här inga gemensamma 
sovsalar, utan rummen är dyra dubbelrum. På 
väggen bakom disken visar fyra klockor tiderna i 
Berlin, Peking, Moskva och Havanna.

Den som idag vill åt den ruffiga DDR-känslan 
får betala för den. Och kanske är de blivande 
köparna Living Bauhaus nya lägenheter vid Spree 
också Östtysklandsromantiker? Det främsta 
försäljningsargumentet för lyxvåningarna är ju 
läget vid det världsberömda East Side Gallery. 
Även om byggandet av dem innebär att galleriet 
markant förminskas så kommer husen ju ändå 
ligga på ungefär samma plats.

Rubert Muschinski är nästintill jämngammal 
med muren: när den efter 28 år föll var han 27. 
Han bodde då i Västberlin, men var självklart 
med under den där natten 1989. Ja, han var 
mycket lycklig då, säger han. Men efteråt kom 
vemodet. 

 – Det var svårt  att se människor från öst 
försöka anpassa sig till livet efter muren. De var 
fattiga och en ekonomisk klyfta uppstod, men 
de var inte heller vana att leva i en demokrati. 
För oss i väst innebar murens fall egentligen 
ingen större förändring i vardagen. Men för dem 
betydde det allt.

I trinettköket står en kaffekanna uppochnervänd 
på tork. Jag går ut, måste böja huvudet för att 
inte slå pannan i husvagnens låga dörrkarm. När 
jag möter gatans starka ljus och ljud  framstår 
husvagnen med ens som nött, dess färger mycket 
matta. Jag tar en bild av den för att minnas. Nästa 
gång jag är här kan den vara bortforslad av en 
byggfirma. Eller omvandlad till design hotell. l

Stora delar av konstverken på East 
Side Gallery har blivit utsatta för 
klotter.

Längs muren finns byggranar på ett flertal ställen.

Jag har inget problem med försäljarna runt 
East Side Gallery, turism är en viktig inkomst-
källa för Berlin.

“
l Uppfört på en bit av den kvarlämnade 
berlinmuren i september 1990. 
Minnesmärket är beläget nära stationen 
Ostbahnhof i östra Berlin.
l 160 målningar utförda av olika konst-
närer får plats på en 1316 meter lång bit 
mur.
l Byggföretaget Living Bauhaus påbör-
jade rivningarna i mars 2013. Det är 
ännu oklart om projektet kommer att 
kunna stoppas.

Fakta: East Side Gallery



26 27

Kvinnor i tiden   
om konsten att åldras

ag sitter på verandan och lyssnar till 
skratt och glada tillrop från lekande 
småflickor i grannens trädgård. Det 
var länge sedan jag själv var ett barn 
och kände en sådan sprudlande gläd-

je, men jag kan fortfarande förnimma den där ly-
ckliga ögonblickskänslan. Någonstans inom mig 
finns en liten flicka som vill springa, skratta och 
njuta av att leva här och nu. Kommer hon alltid 
att finnas där eller är detta den sista flämtningen 
av ett minne som kommer att sköljas bort av liv-
ets tidvåg?

När man träder in i den gyllene medelåldern, 
någon gång efter 35, känns det naturligt att blic-
ka både framåt och bakåt i tiden. Själv har jag 
hunnit bli 47 och börjar närma mig ”den tredje 
åldern” som författaren Patricia Tudor-Sandahl 
benämner livsperioden mellan 50 och 70 år. Det 
får mig att börja undra vad som får en kvinna att 
uthärda sin egen ålderdom. När och hur sker den 
förändring som får henne att acceptera sin egen 
kropps successiva nedbrytning? Eller fortsät-
ter hon att protestera inombords till ”the bitter 
end”?

Vid möten med äldre kvinnor förvånas jag 
över det förnöjsamma lugn de utstrålar. De ver-
kar kunna glädjas åt småsaker och ser ut att ha 
förlikat sig med tanken på livets ändlighet. Inte 
heller verkar de bekymra sig över att ha blivit 

gamla och grå utan skaffar sig snarare attribut 
som förstärker deras tantighet. Samtidigt före-
kommer förstås raka motsatsen; kvinnor som 
försöker konservera sin ungdom med allt från 
frenetisk träning och självspäkning till plastik-
kirurgi. Men det finns en gräns även för dessa 
kvinnor. Förr eller senare tar åldern ut sin rätt 
och de tvingas kapitulera inför sitt öde.

Hur ser dagens kvinnor på tidens verkningar 
och mötet med det oundvikliga?

Charlotte de Léon är 44 år och egenföretagare 
med översättning och språkgranskning som spe-
cialitet. Hon bor i Lund med sin man David och 
deras två barn, Miranda, 12, och Dario, 9.

– Jag trivs väldigt bra med att vara mitt i livet. 
Visst kan jag uppleva att vissa dörrar är på väg 
att stängas, men samtidigt känns det som om det 
fortfarande finns många möjligheter, att jag kan 
styra mitt liv åt det håll jag vill. Jag blickar my-
cket inåt för att finna svar. Det gjorde jag inte när 
jag var yngre. Då var jag väldigt upptagen med 
att ”stämma av” mig själv mot omgivningen och 
ta reda på var jag skulle passa in bäst. Andras 
bedömning av mig var viktigare då.

Känslan av att fokus har flyttats från utsidan 
till insidan delas av Carol Nordborg, 55, som ar-
betar som grafisk formgivare och illustratör med 
Kävlinge som bas. Hon bodde tidigare med man 

Hur ser dagens kvinnor på tidens verkningar? 
Vad får dem att acceptera sitt eget åldrande? 
Eller kämpar de för att konservera sin ungdom 
till “the bitter end”?

J

Vad får en kvinna 
att acceptera sitt 
åldrande?

Text: Jessika Nord
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yngre man och vi hade inte alls tänkt på ålders-
skillnaden tidigare, men när den biologiska 
klockan började ticka blev skillnaden väldigt på-
taglig, vilket ledde till att vi gick skilda vägar.

Så småningom träffade Erika sin nuvarande 
man och fick två barn; Ellen och Åke som nu är 
sju och fem år gamla.

– De är ju fortfarande ganska små, så jag har 
inte tid att tänka på hur det ska bli när jag blir 
gammal. Men för ett par år sedan, när det stod 
klart för mig att vi inte skulle skaffa fler barn, 
hamnade jag i en ålderskris. Sorgen jag kände då 
var som en fysisk känsla som jag inte kunde råda 
över. Tack och lov gick känslan över och nu vill 
jag inte ändra på något i mitt liv.

Mötena med Charlotte, Carol och Erika över-
tygar mig om att moderskapet fortfarande spelar 
en nyckelroll i kvinnors uppfattning om sitt eget 
åldrande. Jag trodde inte att det skulle vara så 
viktigt i jämställdhetens Sverige, där attributen 
som följer med moderskapet skiljer sig så mar-
kant från moderna kvinnors ideal. Jag utgick då 
inte bara från egna observationer utan även från 
övertygande beskrivningar inom den feministis-
ka litteraturen.

 
Den australiska författaren Germaine Greer 
menar att det inte längre finns någon framtid i 
yrket som mamma. I kulturer där det bara finns 
kärnfamiljer, krymper familjerna när barnen 
blir vuxna och flyttar hemifrån, skriver hon i bo-
ken ”Kvinnan i sin helhet”. Modern föder sina 
barn med smärta och ger dem år av kärlek och 
omvårdnad bara för att sedan förlora dem. Det 
finns inga garantier för att hon ska få ta del av 

sina barns fortsatta liv. Hon måste också vara 
beredd på att utsättas för känslomässig smärta, 
eftersom hon är så mycket mindre viktig för sina 
barn än vad de är för henne. En kvinna som sat-
sat allt på att vara mamma måste därför kämpa 
för att komma i form, hitta en meningsfull sys-
selsättning och hålla sig ung och vacker för att bli 
älskad. Inte undra på att dagens kvinnor har ett 
komplext förhållande till sitt åldrande!

”Mitt i livet”-kvinnorna som jag har träffat 
fäster dock inte så stor vikt vid utseendet längre, 
vilket är ganska överraskande med tanke på att 
underhållningsindustrin och nyhetsmedierna 
vittnar om det motsatta. Är det ett trendbrott? 
Kommer kvinnorna i 1960- och 70-talsgener-
ationen att välja en annan väg än sina mödrar, 
där många fortfarande kämpar febrilt med att 
bevara sin ungdom?

Författaren Simone de Beauvoir menar att 
de kvinnor som inte satsar på sin kvinnlighet 
i första hand lider mindre av sitt åldrande. De 
finner en djupare mening i livet – kanske en tro 

med mitt utseende, men jag har slutat att jäm-
föra mig med den ytliga idealbilden av kvinnan 
som förmedlas i media. Min idealbild ser helt an-
norlunda ut; den handlar om människor som gör 
starka och betydelsefulla saker i sina liv.

Carol, som flyttade till Sverige från England 
när hon var 20 år, påpekar att hon trots allt är 
mycket noga med sin klädstil:

– Det är viktigt för mig att inte ha ett tantigt 
utseende, jag kommer aldrig att kunna se mig 
själv som en tant. Fast egentligen beror tant ig-
heten på ens personlighet, för det finns kvinnor 
som är tanter redan när de är 20 år. Jag tänker 
då på tjejer som har ett småstadsaktigt, begrän-
sat och regelstyrt sätt att tänka och leva. Och jag 
vägrar att bli styrd som när jag gick i flickskola i 
England. Där var det väldigt mycket regler. Alla 
skulle ha uniform – veckade blå kjolar, långa 
strumpor, skjorta, v-ringade tröjor, slipsar och 
ordentliga skor – och man fick inte ha så kallade 
miniskirts, alltså kjolar som slutade ovanför 
knäet. Men det var ingen som sa något om hur 
långa kjolarna fick vara, så jag skaffade mig en 

och barn i Löddeköpinge men skilde sig strax eft-
er att sonen hade flyttat hemifrån.

– Jag bryr mig inte lika mycket om vad andra 
tycker numera, även om jag fortfarande tycker 
det är viktigt att leva hälsosamt och se bra ut. Det 
som händer på insidan är viktigast; jag inser att 
personligheten är avgörande för hur man ser ut 
och uppfattas.

Men Carol har inte alltid resonerat så.
– När jag var yngre trodde jag att åldern hade 

stor betydelse för utseendet. Detta ställdes på sin 
spets när jag var i 30-årsåldern och fick veta att 
jag och min man inte kunde få barn. Jag drab-
bades av en stor sorg och blev väldigt medveten 
om mitt eget åldrande, vilket ledde till att jag för-
lorade en del av mitt självförtroende.

Sorgen övergick dock ganska snart i en stor 
glädje, eftersom Carol och hennes man bestäm-
de sig för att adoptera ett liten pojke som fick 
namnet Simon.

– Att få ett adoptivbarn var en stor lycka för 
mig. Simon var ett år när han kom till oss från 
ett barnhem i Ukraina; nu är han en självständig 
man på 21 år, berättar Carol stolt.

Även Erika Sturesson, 43, blev mer med-
veten om tiden och åldrandet i samband med att 
längtan efter barn infann sig. Erika, som arbetar 
med översättning och språkgranskning, precis 
som Charlotte, bor med sin familj i Kävlinge.

– När jag var ung tänkte jag aldrig på att jag 
skulle bli gammal; jag bara levde för dagen och 
njöt av livet. Men när jag var i 30-årsåldern och 
kände att jag ville skaffa barn ökade min med-
vetenhet. Jag var tillsammans med en betydligt 

eller en ny livsuppgift. De har med andra ord 
något att falla tillbaka på, att brinna och leva för, 
när kroppen har förlorat sitt ungdomliga behag.

– Visst är det tråkigt att inte vara på toppen 
av sin fysiska attraktionsskala, säger Erika, men 
jag känner inte för att piffa upp mig hela tiden; 
jag måste inte längre ta på mig de där snygga 
pumpsen när jag går till jobbet, även om alla an-
dra på min arbetsplats anstränger sig för att ha 
en snygg fasad. Min mamma har däremot alltid 
lagt mycket energi på att hålla sig smal och snygg, 
och hon lyckades hålla sig ung väldigt länge. För 
bara några år sedan gick vi på rockkonserter till-
sammans och alla trodde att vi var systrar, men 
nu när hon är en bit över 70 verkar hon ha kom-
mit över en gräns; nu är hon gammal.

Även Charlotte och Carol intygar att de har 
fått ett mer avslappnat förhållande till utseendet.

– Det känns inte alls lika viktigt som när jag 
var yngre, säger Charlotte. Jag är inte alltid nöjd 

extremt lång kjol, en maxiskirt, i protest mot 
alla regler.

Carol berättar också om skillnader mellan 
Sverige och England när det gäller kvinnors sätt 
att hantera familj och karriär.

– Att välja både karriär och familj/barn är inte 
naturligt i England, eftersom det kostar väldigt 
mycket att ha barnen på dagis. Om det inte finns 
ett starkt familjenätverk med släktingar som kan 
hjälpa till, måste de kvinnorna välja antingen det 
ena eller det andra. Då är det mycket bättre här 
i Sverige med en barnomsorg som är tillgänglig 
för alla.

Men visst finns det baksidor, för Carol och  
Erika har upplevt både köns- och åldersdiskrim-
inering i Sverige.

– När jag jobbade i resebyråbranschen märk-
tes det ganska tydligt, säger Erika. Om en ung 
man kom som nyanställd blev han snabbt befor-

Jag har slutat att jämföra mig med den ytliga 
idealbilden av kvinnan som förmedlas i media. 
Min idealbild handlar om människor som gör 
starka och betydelsefulla saker i sina liv.

“

För ett par år sedan, 
när det stod klart för 
mig att vi inte skulle 
skaffa fler barn, ham-
nade jag i en ålderskris.

“

Finns det någon framtid i yrket som mamma? En-
ligt författaren Germaine Greer sätter det moder-
na samhället inget större värde på moderskapet.
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drad. Det hade ingen betydelse att där fanns en 
kvinna som jobbat som säljare i tio år. Då var hon 
plötsligt för gammal och fick ingen befordran. 
Till sist tröttnade några av tjejerna och startade 
eget i stället.

Lyckligtvis har systrarna Emilie och Johan-
na Gulliksson, 11 och 9 år gamla, ingen erfaren-
het av detta. Flickorna, som bor i Bjärred, kän-
ner inte heller något obehag när de tänker på att 
bli äldre – tvärtom:

– Jag längtar efter att bli 13, för då kommer 
jag att bli tonåring och få ID-kort, säger Emilie.

Flickorna tänker mycket på vad de ska job-
ba med när de blir vuxna och drömmer om allt 
från att rita hus, sköta om djur och spela teater 
till att bli sångerska eller jobba med människor 
och mode. När jag frågar om de vill ha familj och 
barn svarar de tveklöst ”ja”. De ser också klara 

andra blir bittra och tillbakadragna? Enligt Ian 
Stuart-Hamilton som är professor i psykologi vid 
Worcester College finns det ingen personlighets-
typ som är specifik för högre åldrar. Däremot 
finns det vissa personligheter som har lättare 
för att hantera åldrandet, till exempel “nydanar-
na” (som hela tiden finner nya lösningar) och 
“de fokuserade” (som är lättillgängliga men be-
gränsar sina aktiviteter till ett fåtal). Det finns 
också en mängd andra faktorer som inverkar 
på åldrandets kvalitet, till exempel hur vi väljer 
att leva. Det har både Charlotte, Erika och Carol 
insett, eftersom de strävar efter att bevara kon-
takten med nära och kära, att hålla sig friska och 
bevara en viss ekonomisk frihet för att kunna 
odla sina intressen.

– Vi kan påverka mycket mer än vad vi tror, 
säger Charlotte. Visst för åldrandet med sig 
många begränsningar, men det finns också möj-

Jag tror det känns bra att bli gammal om man 
har barn och har fått se dem växa upp, om man 
vet att de är lyckliga.

“
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fördelar med att ha en stor familj på ålderns höst:
– Jag tror det känns bra att bli gammal om 

man har barn och har fått se dem växa upp, om 
man vet att de är lyckliga, säger Emilie. Man har 
levt ett helt liv och om det har gått bra så kan 
man vara glad över det. Man vet också mycket 
om hur det var förr och kan berätta om det för 
alla som inte vet hur det var.

– Men det måste ju vara någon som frågar för 
att de ska få chansen att berätta, inflikar Johan-
na, som sedan berättar att hon i bland tänker på 
hur konstigt det blir att heta samma sak när man 
blir gammal.

Att vissa opererar sig för att se unga ut tycker 
de inte är så konstigt:

– De vill väl se ut som när de var unga och 
inte se så trötta ut, fast alla bryr sig nog inte lika 
mycket, säger Emilie.

Vad är det då som gör att vi utvecklas åt olika 
håll när vi blir äldre? Varför lever vissa upp och 
njuter av livet som aktiva pensionärer medan 

ligheter. När man blir äldre kommer man också 
till insikt om att det är de små sakerna i livet som 
är viktiga och jag tycker att jag har blivit bättre 
på att verkligen uppleva och glädjas åt det jag 
har här och nu. Det är nog det som gör att äldre 
människor verkar vara så tillfreds med livet.

De positiva målbilder som dessa kvinnor 
målar upp ger mig en känsla av hopp inför fram-
tiden. Kanske kommer vi att lyckas med att 
ständigt utvecklas som individer och finna en 
djupare mening i livet som gör att vi känner oss 
levande ända till slutet. Kanske kommer kvinnan 
att få en mer framträdande roll i samhället, när 
majoriteten av befolkningen åldras och allt färre 
måste försörja allt fler. Kanske får den åldrande 
modern till slut det erkännande hon förtjänar. 
Stora förhoppningar och mängder av frågor utan 
tydliga svar. Den som lever får se. l


