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Den 28 januari 2013 publicerades på 
 Dagens Nyheters ekonomi sidor en 
artikel med den nedslående  rubriken 
“Julhandeln blev en flopp”. För 
första gången på 17 år hade svenska 
folkets samlade inköp vid jul inte 
slagit rekord, det vill säga ökat från 
föregående år. Signaler om varsel och 
 stigande arbets löshet anges i artikeln 

som några av orsakerna till julhandels
fiaskot 2012. 

   Med anledning av det här chock
beskedet kan man ställa sig följande fråga: 

Vad är det egentligen som gör att jul handeln 
hela tiden förväntas öka? 

   Konsumtionsforskaren Jon Bertilsson,  ekonomie 
doktor på företags ekonomiska institutionen vid 

Lunds universitet, påpekar att vårt ekonomiska system 
dels är beroende av tillväxt - en ökning av ett samhälles 
produktion av varor och tjänster enligt måttet brutto
nationalprodukt (BNP)  dels av att den här tillväxten 
oavbrutet blir större.
   – Hela ekonomin bygger så att säga på att efterfrågan 
på varor och konsumtionsprodukter hela tiden ökar, 
säger Bertilsson.
   Ekonomin kräver med andra ord att vi  konsumerar 
alltmer för varje år som går. Den polske sociologen 
 Zygmunt Bauman betraktar det hela ur ett annat 
 perspektiv än det rent ekonomiska. Om den  årliga 
julhandeln är ett uttryck för en ständigt ökande 
 konsumtion och en ständigt ökande tillväxt skulle det 
enligt Baumans synsätt bara vara en logisk följd av den 
typ av samhälle vi befinner oss i för till fället. Han hävdar 
att samhället i stort under det senaste  århundradet gått 
från att vara inriktat på produktion till att vara inriktat 
på konsumtion.    
   Hur väl stämmer Baumans påstående överens med 
verklig heten och vad är det i så fall som ligger till grund 
för konsumtionsinriktningen i dagens samhälle? För 
att söka svar på den frågan kan det först vara på sin 
plats med en liten historisk tillbakablick. Så sent som 
på slutet av 1800- talet var Sverige ett fattigt land. Över 

en  miljon människor utvandrade kring den här tiden 
från Svea rike på grund av den låga levnadsstandarden. 
En stor del av dessa  utvandrare härstammade från 
 Småland, vars landskap präglat av sten och skog inne
bar en svårodlad jord och en särskilt knaper tillvaro. Så 
skulle det också förbli en bra bit in på 1900-talet.  Hur 
för ändrades tillvaron för de människor som stannade 
kvar i Sverige och uthärdade svårigheterna?

ör att ta reda på det här beslutar jag mig för att 
söka upp några av mina närmaste släktingar i 
Småland. Varken min morfar Bengt, 88, eller min 

mormor Ethel Pettersson, 82, är så gamla att de kan 
berätta om hur det var kring utvandringstiden, men 
de har båda  erfarenheter från ett annorlunda samhälle 
jämfört med det vi lever i nu. De bor idag tillsammans 
i en  tvårumslägenhet i östra utkanten av Huskvarna. 
Bostaden är  belägen på ett höjdområde tillhörande 
stadsdelen  Petersberg. Därifrån har makarna Pettersson 
utsikt över Huskvarnaån, som ringlar sig nedför berget 
längs Ådalsvägen och mynnar ut i Vättern ett par kilo
meter i nordvästlig riktning. Trakten tillhör Huskvarnas 
tätortsområde, som i sin tur är en del av Jönköpings 
 kommun. Kyrkligt hör området till Hakarps församling, 
som utgör ett eget pastorat. Hakarps socken ingick 
 tidigare i det historiska nordsmåländska häradet Tveta.
   Bara någon halv kilometer från där Ethel och Bengt 
bor, precis nedanför berget, ligger den ansedda 
Husqvarnafabriken, som ursprungligen placerades intill 
ån för att utnyttja vattenkraften. Husqvarna började 
som gevärsfaktori redan på 1600-talet. Sedan fabriken 
inledningsvis försåg den svenska armén med skjutvapen 
har tillverkningen genomgått en rad  förändringar. Sy
maskiner, motorcyklar och utombordsmotorer är några 
av de varor som massproducerats i fabriken under 
årens lopp. Idag är Husqvarna AB en av världens största 
tillverkare av utomhusprodukter som motor sågar, 
gräsklippare och trädgårdstraktorer. 
   På ännu närmare avstånd från Bengt och Ethels 
bostad, ett femtiotal meter ner vid Huskvarnaåns 
ravin, ligger återstoden av det nedlagda gjuteriet Ebbes 
bruk. Här tillverkades kvalitetsprodukter såsom spisar, 
kaminer, prydnadsföremål och hänglampor fram till 
 mitten av 1960-talet. Idag återstår endast den  byggnad 
som utgjorde brukets kraftstation. Byggnaden är 
 bevarad som tekniskt museum och industrihistoriskt 
minnes märke. 

är jag kommer hem till Ethel och Bengt är det 
annan dag jul. Ett täcke av snö och is gör det 
smala gångstråket som leder upp till  bostaden 

på Vattenfallsvägen besvärlig att ta sig fram på även 

för någon utan åldersrelaterade rörelsehinder.  När jag 
kommer in genom ytterdörren står bordet redan upp
dukat med kaffe, smörgåsar och finporslin. Innan jag ger 
mig av några timmar senare har jag blivit bjuden på en 
andra omgång fika. Att tacka nej finns vanligtvis inte på 
kartan, och ett ”nej tack” för den som kommer på besök 
här slutar allt som oftast ändå med ett ”ja tack”.
   Ethel sätter sig ogärna ned vid bordet när folk kommer 
på besök. Då gäller det nämligen att betjäna gästerna 
och ständigt vara beredd med ytterligare en 
påfyllning kaffe. Förr eller senare har Bengt för vana 
att med bestämd röst insistera på att Ethel slappnar av 
ett ögonblick och slår sig ned vid bordet. Så även denna 
gång. Eftersom det bara är jag på besök den här dagen 
dröjer det inte lång tid innan Ethel, i brist på kaffe-
koppar att fylla på, blir så illa tvungen att slå sig till ro 
vid det julduksförsedda köksbordet.
   Lägenheten är omsorgsfullt utsmyckad med en 
varierad uppsättning juldekorationer. Gammalmodiga 
tomtar och bonader är placerade intill dekorationer 
av mer nymodigt slag, såsom glitter och en bordsgran 
med elbelysning i skiftande färger. En sällsam  blandning 
av gammalt och nytt kännetecknar också den mer 
 permanenta inredningen. Vardagsrummet utgörs mesta-
dels av ståtliga möbelföremål i mörkt trä som alla ger ett 
antikt intryck. Möblemanget fullbordas av en  modernt 
utformad tv-bänk, utrustad med teknikföremål som 
med dagens ögon sett kan betraktas som föråldrade. 
I likhet med många andra har Bengt och Ethel valt att 
pryda sitt hem med inramade fotografier, huvudsakligen 
föreställande släktingar. Vad fyller egentligen alla dessa 
fotografier för funktion i människors tillvaro? Kanske är 
de helt enkelt ett sätt att väcka glada minnen till liv.

engt föddes år 1924 i Jönköping. Fadern Gustav 
fick vid den här tiden arbete på en stolfabrik i 
Stockaryd, beläget i Sävsjö kommun, närmare 7 

mil söder om Jönköping. Orten hör till det småländska 
höglandet, med en kringliggande natur som i hög grad 
kännetecknas av skogar och mossar. Stockaryd blev på 
slutet av 1800-talet, när södra stambanan färdigställts, 
till ett snabbt växande samhälle, men har det senaste 
halvseklet omvandlats till en avfolkningsbygd. Bengts 
mor Göta var hemmafru. Fadern jobbade under Bengts 
tidiga levnadsår på ackord som pinnstolmakare.
   – Det var en liten fabrik i Stockaryd som hette Sven
bergs stolfabrik, säger Bengt.
   Stolarna som tillverkades på fabriken exporterades till 
England. Gustav tjänade 3 kronor och 60 öre för en och 
en halv dags arbete. På den här tiden var det 48 timmars 
arbetsveckor.
   – Det var ju fattigt och eländigt, men det fick gå det 
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med. Men de hade ju ingenting, minns Bengt.
   Gustav hade själv varit med om en fattig uppväxt. 
Han härstammade från Jönköping och bodde där i en 
fastighet avsedd för arbetare. Huset finns idag inte 
längre kvar, men var beläget i stadsdelen Kålgården, 
som nu till stor del är bebyggt med moderna bostads
rätter. Bengt vill minnas att huset brändes ner eftersom 
det var fullt med vägglöss.   
– De rev inte som vanligt utan eldade opp det. De ville 
inte gå in, säger han.

thel hade från början efternamnet Lundkvist och 
föddes 1931 i närheten av Bromölla i nordöstra 
Skåne. Hon var äldst i en skara av fem syskon. 

Föräldrarna var ursprungligen inhysta hos en äldre 
dam vid namn Gunilla, men flyttade senare till hus när 
Ethel var fyra månader gammal. Fadern Svante arbetade 
på Ifö-verken, som sysselsatte de flesta av traktens 
invånare, medan modern Svea var hemmafru. Under 
Ethels tidiga barndom hade familjen ingen tillgång till 
elektricitet. Då var det fotogenlampor som lyste upp 
hemmet.
   – Jag var väl sju år eller så när de satte in elektriskt 
ljus. Jag kommer ihåg att vi tyckte det blev så ljust då, 
säger hon.
   Kring samma tid påbörjade Ethel sin sjuåriga skolgång.  
Även om hon tyckte om att gå i skolan har minnena av 
den stränga ordningen i klassrummet etsat sig fast.
   – På den tiden använde de rotting, men jag råkade 
 aldrig ut för det. Det var killar mest, säger Ethel.
   Bengt inflikar att det var sällan rottingen behövde 
användas i hans skola.
   – Det var en sån jävla disciplin. Det hade inte gått idag, 
tror han.  
   Bengt gick totalt sex år i skolan, från 7 till 13 års ålder. 
Somliga av de ämnen som ingick i 1930-talets folkskole
undervisning framstår idag som förlegade, men mer
parten tycks ha levt kvar, om än i moderniserade former. 
   – Det var historia, geografi, räkning, välskrivning och 
kristendomsundervisning, säger Bengt.
   Den största skillnaden jämfört med idag torde förutom 
den obligatoriska skolgångens omfattning vara synen på 
fostran och disciplin. 
   – Några språk hade vi inte. Stavning, uttala rätt och 
skriva rätt. Det var mycket på uttal och sånt, påpekar han.

är Bengt var 13 år gammal flyttade familjen 
till Malmbäck några mil norr om Stockaryd. 
Skälet var den stora arbetsbrist som drabbade 

 människor på 1930- talet, däribland Bengts far, som 
övergick till att  arbeta med möbelpolering. I Malmbäck 
var de inhysta hos en snickare som byggt ett hus på 
egen hand. Det var ett tvådelat hus där fadern, modern, 
Bengt och hans yngre syster Ing-Britt bodde i ena änden 
med två rum och kök. Snickaren bodde således i husets 
andra ände. Han försörjde sig på att tillverka gengasved. 
Där fick Bengt arbeta något år. 
   – Men sen blev han ju snurrig den mannen. Det hände 
lite lustiga saker. Han började köpa underkläder till en 
tant han varit i lag med, vill Bengt minnas.
   Snickaren togs om hand av sina egna släktingar och 
skickades sonika till lasarettet i Jönköping. Han skulle 
vara borta från hemmet i Malmbäck upp emot ett år. 
Under tiden fick Bengts familj behålla in ackorderingen 
i huset. Bengt hade då börjat arbeta med möbel-
tillverkning.
   – Det var byråer, bokhyllor och bord och sånt där, 
säger han.

juni 1939 konfirmerades Bengt i Malmbäcks kyrka. 
Ett par år senare skulle familjen återigen flytta på 
sig, den här gången till det lilla samhället Äng någon 

mil norrut. Bengt hade vid den tiden fyllt 17 år och fått 
arbete på en tapetserarverkstad. 
   – Det var ju så att jag fick följa med familjen till Äng. Vi 
hjälptes åt med försörjningen, far och jag, säger Bengt.
   Året var nu 1941. Runtom i Europa rasade andra 
världskriget. I Sverige var det ransoneringstider; något 
Bengt mestadels har positiva minnen av.
   – Det var möe till att äta gröt. Det var kraftig mat. 
Rediga havregryn, säger han med sitt småländska uttal 
av ordet havre, där a:et uttalas som å och blir till en kort 
vokal istället för en lång: “håvvre”.
   – Kaffe fanns inte, utan det var rostat råg. Men det 
gick bra. Vi mådde bra av det där råget. Jag tror det var 
hälsosamt, fortsätter han med ett leende.
   Det blir tyst för ett ögonblick medan Bengt verkar 
försöka dra sig till minnes den där smaken av rostat råg.          
   – Ja, säger han efter några sekunders eftertanke. 
   – Vi mådde så hemskans bra.
   Bengt har därefter fortsatt leva ett hälsosamt liv 

tillsammans med sin hustru. Någon som helst drycken
skap har ingalunda förekommit. Nykterheten tog Bengt 
efter från sin far, som var ”godtemplare”, vilket innebär 
att han var medlem i den internationella nykterhets
rörelsen IOGT (Independent Order of Good Templars). 
Alkoholkonsumtion är enligt Bengts fasta övertygelse 
förknippat med oredighet och elände.

en 8 maj 1945 ägde den ovillkorliga tyska 
 kapitulationen rum, vilket innebar att andra 
världs kriget i praktiken var över. Bara någon 

månad dessförinnan hade Bengt ryckt in och på börjat 
sin 13 månader långa militärtjänst som rekryt i Karls
krona. Kring samma tid gick Ethel ut skolan och  började 
där efter arbeta på Ifö-verken med tillverkning av 
 elektriska proppar. Trots att det var över 60 år sedan 
Ethel slutade arbeta där har hon mycket detaljerade 
minnesbilder av hur monteringen av elpropparna gick 
till.
   – De satte ihop olika moment på dem. En satte på det 
där som det står hur många ampere det är. Sen svetsade 
någon på silvertråden och trädde igenom, sen trädde 
någon i pärltråden, berättar Ethel.
   Här visar sig plötsligt maken Bengts brinnande 
 intresse för detaljer inom tillverkningsindustrin. Han 
avbryter tvärt Ethels berättelse och frågar om någon 
teknikalitet kring propptillverkningen som jag inte 
 hinner uppfatta. Diskussionen kring den här frågan 
pågår i någon halvminut innan Ethel fortsätter.
   – Ja, till sist vände de upp och ner på propparna och 
fällde cellulosa i dem. Sand och cellulosa var det.

är Bengt avslutat sin militärtjänstgöring flyttade 
han tillbaka hem och återgick till arbetet.
   – Jag bodde hemma ända till jag träffade Ethel.

   Bengts farbror Karl var utbildad elektriker, men 
 ägnade större delen av sitt yrkesliv åt att driva en cykel
verkstad i centrala Jönköping.
   – Det var stans största cykelverkstad, hävdar Bengt.
   Enligt Bengts minnesbild drev farbror Kalle cykel
verkstaden fram tills att han dog 1986. Ethel invänder 
mot detta eftersom hon minns att Kalle dog redan på 
1970-talet. Utan större åthävor medger Bengt att han 
nog kan ha misstagit sig på ett årtioende.   
   När jag får berättat för mig om Kalle och cykel-

verkstaden kommer jag att tänka på en anekdot som 
min egen mor berättat för mig vid något tillfälle. En 
historia som syftar till att belysa hur annorlunda saker 
och ting var förr. Gustav, Göta, Bengt och Ing-Britt skulle 
enligt den här berättelsen under en ledig dag ha  vandrat 
från bostadsorten Malmbäck de dryga fyra milen in 
till Jönköping för att hälsa på hos farbror Kalle i cykel-
verkstaden. Därefter skulle familjen ha ägnat efter-
middagen åt att vandra hela vägen hem igen. 
   Det visar sig att antingen jag eller min mor miss
uppfattat det hela. Bengt och Ethel stirrar båda på mig i 
stum förvåning när jag återger den berättelse jag länge 
betraktat som en kännetecknande illustration för hur 
höggradigt människors nöjesaktiviteter förändrats på 
mindre än 100 år. Förutom att illustrera minnets otill
förlitlighet innehåller  anekdoten, trots att den inte ägt 
rum i verkligheten, ett litet korn av sanning. Det var 
med all säkerhet långa sträckor invånarna på det små
ländska höglandet fann sig tvungna att gå eller cykla 
under Bengts uppväxtår i dessa trakter. Några bussar 
gick nämligen inte. För hans egen del kunde det till 
 exempel handla om de åt skilliga kilometrar som varje 
dag  behövde tillryggaläggas  mellan hemmet och skolan. 

tt Bengt övertagit sin farbror Kalles intresse för 
cyklar råder ingen tvekan om. I min morfars ögon 
är det fullkomligt uppenbart att dagens cyklar är 

mindre hållbara än de som tillverkades förr.
   – Kalle tog fram en egen cykel, Favorit, som han sålde. 
Det var kvalitet på grejorna förr. Det var stålramar och 
stålfälgar och sånt du vet. Det var stora skillnader jäm
fört med cyklar idag. Det är bara skit, anser Bengt. 
   Han exemplifierar med hur cyklar förr i tiden hade 
fler utbytbara delar än de som tillverkas idag. Cyklarna 
var alltså inte bara mer hållbara, utan också enklare att 
renovera.
   – Till och med delar på tramporna kunde du byta 
ut. Kedjor och fälgar och … allt, allt, allt, utbrister han 
 entusiastiskt. 
   Enligt konsumtionsforskaren Jon Bertilsson finns det 
en logik i att saker som tillverkades förr hade större 
hållbarhet. Med tanke på att saker och ting relativt sett 
var dyrare i förhållande till folks inkomst förväntades de 
också hålla längre. Nu för tiden anses en stor hållbarhet 

»Det var möe till att äta gröt. Det var 
kraftig mat. Rediga havregryn.«
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BARNDOMSMINNEN. På fotografiet uppe till 
vänster syns Bengt och Ethel tillsammans med 
fyra av sina barn. Till vänster om fotografierna  
dåtidens läromedel. 

FÖRÄLDRAHEM. Bengt och Ethel utanför 
köksfönstret hos hennes föräldrar i Gualöv. 
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hos varor inte längre lika betydelsefull.
   – Eftersom folk ändå ska ha nya saker efter några år 
eller efter en tid så behöver de inte hålla i 15 år, utan 
det räcker att de håller i 5 år. Folk vill ha en ny, folk har 
möjlig het att köpa en ny och då finns ingen anledning 
att de håller längre, konstaterar Bertilsson.

östen 1951 var första gången Bengt reste ner 
till Skåne för att hälsa på hos Ethel, som året 
därpå bestämde sig för att packa väskorna 

och flytta upp till Huskvarna. Sedan dess har hon bara 
återvänt till hemtrakterna under kortare vistelser.  Det 
som ledde fram till att paret ursprungligen träffades var 
en kontakt annons Bengt hade satt in i tidningen. Ethel 
minns tydligt hur en av hennes väninnor en dag fick syn 
på den.
   – Vi satt hos henne och tittade på annonser och så fick 
vi se ”Bengt, 26 år, Småland”. Då sa jag att jag tror jag 
väljer att brevväxla med honom, säger Ethel. 
   Bengt påpekar nu att han vid den här tidpunkten 
 redan haft en del kontakt med en annan kvinna.
   – Han var förlovad innan, med en värmländska, säger 
Ethel och skrattar.
   När Ethel talar märks det tydligt att hon bott  mycket 
länge i Småland. Dialekten präglas mer av småländska 
uttryck än av skånska. För någon som inte härstammar 
från den här delen av landet kan det möjligen vara svårt 
att urskilja dessa nyanser. 
   I TV-programmet Svenska dialektmysterier påpekar 
programledaren och språkvetaren Fredrik Lindström 
att dialekter generellt sett är en kvarleva från den tid 
då avstånden i Sverige var så stora att människors sätt 
att prata med varandra inte kunde göras samstämmigt. 
Vissa språkliga egenheter tycks vara gemensamma för 
dialekterna i Småland och Skåne. Det gäller inte minst 
hur tvådelade ord binds ihop med en extra stavelse, 
en bindevokal: stenläggning blir till stenaläggning. Det 
skorrande r:et, som delar Småland på mitten, hör inte 
till Bengts dialekt. Däremot återfinns det i Ethels ur
sprungliga skånska. 
   När jag frågar Bengt och Ethel om det någonsin var 
aktuellt för dem att bosätta sig i Skåne istället berättar 
de att det fanns med i diskussionerna. Med anledning 
av Bengts dåvarande arbetssituation blev det emellertid 
alltför opraktiskt. I augusti 1952 började han arbeta på 

Konsum Union i Huskvarna. En tid senare blev han för
flyttad till ett lager i Jönköping där han blev kvar fram 
till 1980.

önköping tillhör idag den skara av kommuner i Sver
ige med påtaglig bostadsbrist. Situationen i  början 
av 1950-talet var inte helt olik den  nuvarande.
   – Det var ont om lägenheter här då också, minns Ethel.

   Hon och Bengt lyckades emellertid få tag på ett rum 
i Huskvarna i samband med att hon flyttade upp från 
Skåne. Under åren som följde flyttade de omkring från 
den ena lägenheten till den andra. Det var trångbott och 
relativt låg levnadsstandard jämfört med hur de fick det 
senare. Ofta fanns bara tillgång till kallvatten där de var 
inhysta. År 1955 hade paret bestämt sig för att bygga 
hus. Bengt skötte en hel del av bygget på egen hand. 
Därutöver reste en av Ethels yngre bröder och en av 
dennes bekanta upp från Gualöv och bistod i arbetet.
   – Vi flyttade in 1956, den första februari. Då var det 
kållt, intygar Bengt.
   Från början var huset inte riktigt färdigt. Bengt fick 
fortsätta bygga under en tid sedan de flyttat in, bland 
annat ägnade han sig åt att lägga golv. Huset bekostades 
med hjälp av något som kallades för TCR-lån, ett system 
de hade i Hakarp på den här tiden.
   – Själva husleveransen kostade 13 900, erinrar sig 
Bengt. 
   Utöver det tillkom andra kostnader, såsom tegel och 
skorsten.
   – De första åren var det knapert. Men det var ju hus i 
alla fall, påpekar han.
   Jag frågar vad den största skillnaden blev när de 
 flyttade till hus. Båda minns mycket tydligt hur de 
upp levde en väsentlig skillnad jämfört med tidigare, 
men har till en början svårt att peka ut något konkret 
 exempel. Efter en stunds eftertanke nämner Ethel att 
det var först vid flytten till huset de övergick från ute
dass till badrum och  toalett inomhus. Till skillnad från 
deras tidigare bostäder var det nybyggda huset försett 
med central värme, påpekar Bengt. Det ansågs vara ett 
modernt hus på den här tiden. Något kylskåp hade de 
emellertid inte tillgång till under de första fem åren i 
huset. Från början användes den kalla källaren för att 
kyla ner matvaror. 

id husbygget användes den hälsovådliga mineral
fibern asbest som brandskydd i väggar och tak. 
Det är med ett visst mått av obehag Bengt och 

Ethel  diskuterar det här idag, även om de på den tiden 
inte hade möjlighet att välja något alternativt eldsäkert 
material. När de berättar om det här kommer Ethel att 
tänka på hur ovarsamt asbest kunde hanteras när hon 
arbetade vid Ifö-verken på 1940-talet. Stora block som 
innehöll asbest kördes omkring och hävdes ner i lådor.
   – Det var dammkorn som rök i kring, men det förstod 
man ju inte hur farligt det var, säger hon. 
   Att folk på den här tiden försökte göra husen säkrare 
att bo i med hjälp av ett cancerframkallande  material 
kan idag framstå som både skrämmande och en smula 
ironiskt. Exemplet ger också en bild av hur snabb 
industrialisering och höjd levnadsstandard kan med
föra oväntade negativa konsekvenser. Att vi idag kan se 
tillbaka på det här med en viss bestörtning vittnar sam-
tidigt om ett självläkande samhälle där farorna i sinom 
tid upptäcks och åtgärdas. Frågan är om det även gäller 
mer djupgående samhällsproblem än användning av 
asbest vid husbyggen.

n skillnad mellan hur arbetslivet ser ut idag och 
hur det såg när Bengt och Ethel träffades på 
1950-talet är att många kvinnor på den tiden var 

hemmafruar på heltid. Ethel arbetade fram till att hon 
träffade Bengt. Därefter var hon hemma och tog hand 
om parets gemensamma barn. Jag får intrycket av att 
båda två betraktar det här som den tidens vedertagna 
bruk.
   – Det var många där oppe på Vipevägen som var 
hemma fruar, säger Bengt.
   Mödrarna till både Bengt och Ethel hade även de varit 
hemmafruar. Ett system och en överenskommelse där 
frun stannar hemma och tar hand om barnen medan 
mannen arbetar framstår idag som tämligen för legat. 
Kvinnans rätt att stå på egna ben och vara  oberoende 
av mannens inkomst betraktas numera som en 
 självklarhet. Det förutsätter samtidigt en välfungerande 
barnomsorg. Tydligt är att tillvaron för vanligt folk 
genomgått avsevärda
 förändringar sedan 1950-talet.
   Även om saker och ting var annorlunda upplagda kring 

arbetsvillkor och levnadskostnader förr i tiden är det 
svårt att förstå hur Bengt och Ethel klarade ekonomin 
när de som mest hade fem barn som bodde hemma 
samtidigt.
   – Det var knapert var det ju, men det fick gå ändå, 
säger Bengt. 
   – Idag är det ju så mycket prylar. Det fanns inte några 
prylar på den tiden, fortsätter han och syftar huvud
sakligen på hur det såg ut på 1950-talet.
   Några resor fanns heller inte möjlighet att konsumera 
på samma sätt som idag. Någon bil har Bengt och Ethel 
aldrig haft. Ingen av dem har körkort.
   – Det var cykel som gällde om man skulle ut och 
 semestra, säger Bengt.
   Ethel berättar att familjen om somrarna brukade åka 
ner till Skåne för att hälsa på hos släkten. Under hennes 
egen uppväxt företog man inga längre resor alls.
   – Vi kanske åkte till några grannbyar eller så, till 
 Kristianstad som längst, säger Ethel.
   Enligt vad Bengt och Ethel kan minnas fanns 
emeller tid ingen större efterfrågan på utlands resor 
under 1950- talet. Om det överhuvudtaget förekom i 
 diskussionerna så var det inte ofta.
   I en tid då exotiska länder som Thailand på andra 
sidan jordklotet hör till de mest populära resmålen kan 
det låta underligt att inte vilja företa några längre se
mesterresor. Delvis har det här givetvis att göra med att 
det idag är betydligt enklare att snabbt och  effektivt ta 
sig från en del av världen till en annan. Resor har blivit 
en naturlig del av det moderna konsumtions samhällets 
statusjakt. Nöjesresor till världens alla hörn konsumeras 
precis som andra upplevelser. Detta i sin tur kan kop
plas till en strävan efter lycka. Jon Bertilsson ifrågasätter 
om den höga  konsumtionen verkligen ger oss bättre och 
lyckligare liv.
   – Om vi blir lyckligare är svårt att svara på, men vår 
lycklighet verkar mer och mer sammanknytas med 
olika typer av konsumtion. Egentligen är vi kanske inte 
l yckligare än vi var för 30-40 år sedan, säger Bertilsson.

å 1960- och 70-talen minns Bengt och Ethel att de 
fick det bättre ställt. Då hade Bengts lön ökat från 
360 till 480 kronor i månaden. Då det inte fanns 

kyl och frys i hemmet fick inköpen planeras på annat 

»Vi flyttade in 1956, den första februari. 
Då var det kållt.«

»Idag är det ju så mycket prylar. Det fanns 
inte några prylar på den tiden.«

E

V
J

H

P



50 51MAR/APR 2013 PANORAMA MAR/APR 2013 PANORAMA

sätt än nu för tiden.
   – Mjölk och sånt det fick en handla varje dag då, säger 
Ethel.
   Innan kylskåpens tid användes andra metoder för att 
kyla ner till exempel mjölk så gott det gick.
   – Man ställde mjölken i kallt vatten. Det var mycket 
surmjölk, säger Bengt.
   Ethel berättar hur det var när hon växte upp i Skåne.
   – Vi hämtade mjölk direkt i mejeriet. Jag kommer ihåg 
att vi brukade köpa 4 liter sötmjölk som vi skulle ha. 
Sen köpte vi en annan kanna med 4 liter skummjölk till 
grisarna. Det var varje dag det, säger Ethel.
   I dagens svenska livsmedelsbutiker finns vanligen en 
särskild del endast avsedd för bröd av en rad olika slag. 
På 1950-talet såg det annorlunda ut. Bröd gick då över
huvudtaget inte att köpa i en vanlig speceriaffär.
   – Det var inte mycket köpebröd. Det var en senare tid 
det kom. Men det var så att man köpte mjöl och bakade 
hemma istället, säger Bengt.

är Ethel och Bengt berättar om alla dessa 
 tekniska framsteg som gjordes tillgängliga för 
vanligt folk förs tankarna till den övergripande 

framstegs tanken inom moderniteten. Under tiden Bengt 
och Ethel bodde i huset upplevde de att levnads villkoren 
och möjligheterna att konsumera varor för bättrades 
undan för undan. Det var i synnerhet tekniska framsteg 
som möjliggjorde en förändrad levnads standard.  Kanske 
uppstår automatiskt ett högre välstånd när det inte 
bara  finns tillgång rent dricksvatten, tak över huvudet, 
badrum och toalett inomhus, varmvatten och mat för 
dagen, utan även elektriska apparater som tvättmaskin, 
kyl och frys, telefon och TV-apparat. 
   En av de första tekniska prylar Bengt och Ethel 
 skaffade tillsammans var en tvättmaskin. Ethel vill 
minnas att året då var 1960. Innan tvättmaskin började 
användas fick tvätten kokas i en tvättgryta. Därefter 
sköljdes den för hand.
   – Det fanns ingen plats att hänga tvätten inne så vi fick 
hänga den ute. Det gjorde vi även på vintern och då frös 

den till is ibland, säger Ethel och skrattar.
   Radio minns Bengt att han hade tillgång till långt 
innan han träffade Ethel. Särskilt väl minns han de 
krigs rapporter som sändes ut på svenska av BBC under 
andra världskriget.
    – Alf Martin hette en gubbe som rapporterade från 
London vid den tiden, säger Bengt. 
   De svenska televisionssändningarna i statlig regi 
påbörjades 1956. Det skulle då dröja ett flertal år innan 
de rörliga bilderna gjorde entré i familjen Petterssons 
vardagsrum. 
   – Vi hade ingen TV-apparat förrän framåt 60- talet. Det 
var ingen reda med dem från början, anser Bengt.

ör Bengts del har den nya tekniken som kommit 
sedan han var ung ofta fyllt en tydlig funktion och 
underlättat tillvaron. Idag är det däremot en hel 

del nymodigheter han inte förstår sig på. Han berättar 
hur mycket han förundras över all ny teknik även om 
han inte är insatt i den. Särskilt förvånas han över den 
teknologi som möjliggjort trådlösa datorer och  telefoner. 
Han drar en parallell till hur generationen före hans 
egen betraktade den tidens nya uppfinningar.
   – Tänk när de började med telefoner du vet. De tyckte 
det var konstigt hur de kunde höra i de där lurarna. Men 
det var ju ledning hela vägen, det var ju tråd. Nu behöver 
de ju inte ha sån där tråd. Det går ju via satelliter och 
sånt skit. Det är lustigt, säger Bengt.
   Hemtelefon skaffade Bengt och Ethel på 1960-talet. 
Då drogs det telefonledningar på gatan där de bodde, 
vilket gjorde att många i grannskapet skaffade telefon 
samtidigt. Innan telefonen blev en naturlig del av varje 
hushåll berättar Bengt och Ethel att de fick ringa genom 
att besöka en centralt belägen station där samtalen 
beställdes. Ethel berättar att när hon fortfarande bodde 
kvar i Gualöv i Skåne fanns det en granne som hade ett 
bageri. Dit fick Bengt ringa när han ville ha tag i henne. 
   Jag själv, som mer eller mindre vuxit upp med tillgång 
till mobiltelefoni, ser det här framför mig närmast som 
en scen ur en gammal svartvit film; något som tillhör en 

förgången tid. För Bengt och Ethel är situationen  snarast 
den motsatta. De har svårt att hänga med i dagens 
teknologiska utveckling och upplever stora delar av den 
som alltför svårbegriplig. Det gäller i synnerhet Bengt, 
vilket han också villigt medger.
   – Det är moderna grejer som inte jag tyar med, säger 
han.
   Under en period pryddes makarna Petterssons 
skrivbord av en dator de fått i gåva från släktingar i 
Skåne. Utrustningen stod emellertid mest och samlade 
damm. Trots vissa försök lärde de sig aldrig riktigt 
hur tekniken fungerade. På senare år har de skaffat en 
mobil telefon av enklare modell. Bengt håller sig borta 
även från den. 
   – Det är Ethel som kan det där mer, säger han. 

nder samtalets gång slår det mig att många av 
dessa saker, som jag själv tagit för givna under 
hela min egen livstid, inte funnits tillgängliga 

och underlättat tillvaron för människor under särskilt 
många år.  Utvecklingen och det medföljande  välståndet 
gick framåt i en hisnande fart under 1900-talet. En 
intressant fråga i sammanhanget är om det finns en övre 
gräns för tillväxt, framsteg och teknologisk utveckling 
som besvisligen ökar välståndet.
   I boken Välfärd utan tillväxt hävdar den brittiske 
ekonomen Tim Jackson att ordet välfärd behöver 
omdefinieras. Med det menar han att ekonomisk till
växt bara ökar det mänskliga välståndet upp till en 
viss punkt. I ljuset av ekonomiska kriser och klimat-
förändringar anser han att välstånd utan tillväxt blivit 
en finansiell och ekologisk nödvändighet. 
   Enligt konsumtions forskaren Jon Bertilsson kommer 
det emellertid bli mycket besvärligt att minska tillväxten 
eftersom hela vår ekonomi bygger på en ständigt ökad 
efterfrågan på produkter och varor. Om det är som Tim 
Jackson påstår, att tillväxten bara ökar välståndet till 
en viss punkt, vad är det i så fall som gör att vi fort-
sätter konsumera varor i allt högre grad? Vad beror den 
 ständigt ökande konsumtionsnivån i samhället på? 
   Jon Bertilsson pekar ut en rad olika skäl som bidragit 
till att vi hamnat här idag. För det första har våra tim

löner ökat. Det innebär att vi kan köpa fler varor. Vi be
höver inte jobba lika många timmar för att kunna köpa 
de varor vi eftersträvar.
   – Istället för att lägga fyra månaders arbete för att få 
köpa en TV så räcker det kanske med fyra veckor, en 
månad. Då finns det större incitament att köpa TV- 
apparater oftare, säger Bertilsson.
   En annan följd av de högre timlönerna är att det till 
exempel inte längre är värt att reparera de TV-apparater 
som går sönder. Reparatörerna har nämligen så pass 
höga timlöner att TV-ägaren lika gärna kan köpa en 
ny apparat. Den ekonomiska förlusten är obetydlig i 
samman hanget. Ägaren får en ny TV och blir av med den 
gamla.
   – Du köper en TV vart fjärde år istället för vart 
 femtonde år. Vi värderar att köpa nytt istället för att 
spara det gamla, sammanfattar Bertilsson.
   Ett annat skäl han lyfter fram till den ökande 
 konsumtionen är att företagen idag kan producera 
större volymer än de kunnat tidigare. Det gör att 
 kostnaderna per enhet kan pressas ned, vilket i sin tur 
gör att varorna kan säljas billigare i butikerna.
   I boken Konsumtionsliv gör den polske socio-
logen Zygmunt Bauman en jämförelse mellan dagens 
konsumtions samhälle och den tidigare samhälls
formen, produktionssamhället. Medan produktions-
samhället byggde på stabilitet och hållbar lång
siktig säkerhet  anser Bauman att dessa strävanden i 
konsumtions samhället blivit en belastning i systemet. 
Till skillnad från tidigare samhällsformer är lycka i 
konsumtions samhället inte förknippat med tillfreds-
ställande av  behov, utan med en ständigt ökande 
volym och intensitet hos begären. Detta medför i sin 
tur en omgående användning och hastig ersättning 
av de objekt som avser att tillfreds ställa  dessa begär. 
Konsumtions samhället kombinerar  omättliga behov 
med det oavvisliga kravet att alltid leta efter varor som 
tillfredsställer behoven.
   Jon Bertilsson verkar till stor del instämma i Baumans 
resonemang.
   – Det är inte när vi lyckats skaffa det nya som vi är 
glada utan det är egentligen processen tidigare av att 

»Tänk när de började med telefoner du 
vet. De tyckte det var så konstigt hur de 
kunde höra i de där lurarna.«

»Det fanns ingen plats att hänga tvätten 
inne så vi fick hänga den ute. Det gjorde 
vi även på vintern och då frös den till is 
ibland.«
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GRÅSOSSE. Bengt Pettersson 
diskuterar gärna politik över en 
kopp kaffe.

HEMMAFRU. Ethel Pettersson har 
haft hemmet som arbetsplats och 
sätter sig helst inte vid köksbordet 
när det finns folk att servera.
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göra sig av med gamla produkter och jakten efter det 
nya som vi kanske egentligen tycker är det intressanta, 
säger Bertilsson. 

 tterligare en bidragande orsak till den höga 
konsumtions nivån är enligt Bertilsson att vårt 
behov av identitetsskapande genomgått en om

fattande förändring under de senaste 100 åren. När vår 
identitet inte längre lika tydligt skapas av till exempel en 
nedärvd yrkesroll eller den kyrka vi tillhör uppstår en 
frihet och en möjlighet att konstruera identiteten på ett 
annat sätt. 
   – Vi har en större möjlighet att styra över våra liv 
och vår utveckling, vi kan röra oss lättare upp och ner 
i hierarkier i samhället. Här kommer konsumtionen in 
och blir någon sorts ankare i vårt identitetsbygge, säger 
Bertilsson.
   Även om Tim Jackson skulle ha rätt i sin uppfattning 
att en ständigt ökad tillväxt och konsumtion inte längre 
ökar välståndet i ett rikt land som Sverige måste ändå 
en viss konsumtionsnivå anses nödvändig för att upp-
rätthålla det nuvarande välståndet. Var går då i så fall 
gränsen? Vilken konsumtion är egentligen nödvändig? 
Jon Bertilsson ser det här som viktiga, men samtidigt 
mycket svårbesvarade frågor. 
   – Det verkar hela tiden ske en förskjutning, där varor 
som för 30 år sedan betraktades som luxuösa idag kan 
anses vara nödvändigheter.

en franske 1600-talsfilosofen René Descartes 
betraktas av somliga som den moderna filo-
sofins fader. Han är framför allt ihågkommen 

som upphovsman till den klassiska satsen ”jag tänker, 
alltså är jag” (latin: cogito, ergo sum). I konsumtions-
samhället anser Zygmunt Bauman att satsen skulle 
kunna skrivas om och istället lyda ”jag köper, alltså är 
jag”.  Hur väl stämmer det här i så fall in på Ethel och 
Bengt  Pettersson?
   Även om de köper och konsumerar precis som 
 alla    andra  är de med all säkerhet inte en del av 
konsumtions kulturen på samma sätt som yngre 
 människor. Till skillnad från många andra ökar inte 
Bengt och Ethel sin konsumtion i någon nämnvärd ut
sträckning kring exempelvis jul. De rättvist fördelade 
kontanter som traditionsenligt delas ut till de närmast 
anhöriga uppgår visserligen till en ansenlig utgift för 

det pensionerade paret, men några dyra julklappsinköp 
 eller någon fyndjakt på mellandagsrean är det inte tal 
om.
   – Det är en del grejer som de gamle inte tyar med, slår 
Bengt fast gång på gång.
   

engt och Ethel verkar inte ha något större  behov 
av de senaste tekniska prylarna. Ibland kan 
de visser ligen bli frustrerade över att sakna 

tillgång till internet, eller kanske rättare sagt över 
att alla i konsumtions samhället förväntas ha den till-
gången. Trots det håller de sig ständigt väl uppdaterade 
kring nyhetsflödet och är båda två mycket samhälls-
intresserade. De  ekonomiska kriserna i världen och 
klimat problemen tyar de däremot inte med; kanske för 
att det framstår som alltför komplicerat och abstrakt. 
Den något mer konkreta frågan om arbetslösheten 
bland ungdomar är å andra sidan någonting som 
bekymrar dem djupt.
   – Det är bedrövligt det, att ungdomar inte har något 
arbete, säger Bengt.
   Just det hårda arbetet har länge präglat människorna i 
Småland och deras språk. Enligt ett typiskt småländskt 
synsätt fästs ett värde i att uthärda saker och ting. Även 
om Bengt har sina rötter på den småländska lands-
bygden, med dess steniga och eländiga och svårbrukade 
jord kan han likväl inte beskrivas som någon utpräglad 
Vilhelm Moberg-figur. I alltför hög grad har han formats 
av den stadsmiljö i vilken fadern Gustav växte upp och 
som han själv bott nära inpå under sitt eget liv. 
    Men i likhet med många andra smålänningar av den 
äldre skolan, oavsett om de är bönder eller fabriks-
arbetare, sätter Bengt ett stort värde och en stolthet 
i hårt kroppsarbete. Ett redigt arbete är kort sagt ett 
arbete som utförs med kroppen. 
   Bengt och Ethel är båda trofasta socialdemokrater. Ett 
naturligt samtalsämne medan kaffet intas blir således 
den vid tidpunkten högaktuella dokumentären Palme 
av Kristina Lindström och Maud Nycander. Vi pratar om 
social demokratin i största allmänhet, om Olof Palme 
som person och om hans företrädare Tage Erlander. I 
Bengt och Ethels bokhylla har jag vid tidigare besök lagt 
märke till en biografi i åtskilliga volymer över efterkrigs-
tidens svenske landsfader. 
   – Tage, det var en bra gubbe det, hävdar Bengt 
 emfatiskt.

   I ett avsnitt av Palme-dokumentären talar den 
 tidigare finansministern Kjell-Olof Feldt om huvud-
personens romantiska syn på kroppsarbetare. Olof 
Palme hyste uppen barligen en vördnad för arbetare 
i största  allmänhet. I hans ögon var de goda, ädla 
och  representerade något väldigt fint i vårt samhälle. 
Uppfattningen verkar ha en hel del gemensant med 
den gamla småländska föreställningen om det rediga 
 arbetet, som Bengt i hög grad upptas av. Till skillnad 
från Palme har min morfar och hans förfäder emellertid 
aldrig haft möjlighet att betrakta arbetare från ovan. För 
dem har hårt kropps arbete alltid varit den naturliga, 
kanske den enda vägen till en redig försörjning.
 

om pensionärer har Ethel och Bengt nu levt 
 ungefär sedan Berlinmuren föll. Välbefinnandet 
i största allmänhet tycker de varken blivit bättre 

eller sämre på senare år. Privatekonomin har inte blivit 
sämre med åren, men gott om pengar att röra sig med 
har de egentligen aldrig haft. Jämfört med hur det var 
förr, under de tidiga ungdomsåren och den första tiden 
de levde tillsammans kan de idag ändå åtnjuta en hög 
levnadsstandard i sin modernt utrustade hyreslägenhet. 

När allt kommer omkring finns det likväl sådant som av 
högst naturliga skäl ofrånkomligen var bättre förr.
   – Är det något som har blivit sämre så är det väl det 
kanske att en inte kan röra sig på samma sätt som förr, 
säger Ethel.
   – Det är klart en saknar det lite, när en kunde gå ut och 
promenera, fortsätter hon.
   Ethel har på senare år fått allt svårare att ta sig fram i 
upp- och nedförsluttningar. Av det skälet har hon börjat 
använda en rollator. Det fyrhjuliga gånghjälpmedlet har 
hon med sitt karakteristiska sinne för humor döpt till 
Karl-Oskar. På grund av den försvagade rörelse förmågan 
har Ethel även blivit beviljad kommunal färdtjänst, 
med Bengt som ledsagare. De uttrycker båda en glädje 
över att kunna få sina hushållsinköp och andra ärenden 
under lättade på detta vis. 
   När makarna Pettersson läst om de missförhållanden 
som råder på landets äldreboenden har de inte  kunnat 
undgå att känna en viss lättnad över att än så länge 
klara sig själva.
   – Vi har det bra. Så länge vi tyar gå och stå opp, säger 
Bengt.

»Det är klart en saknar det lite, när en 
kunde gå ut och promenera.«

SMÅLÄNDSKT GLOSSARIUM
 TYA  orka
 REDIG bra, ordentlig, riktig
 MÖE  mycket
 EN  man, jag
 RÅ MÄ orka med
 TA DÄN ta bort
 KÅLLT kallt
 LASE  trasa
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