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SAMMANFATTNING 

Resultatet av studien är att livet före Va-nätets installering har varit väldigt könssegregerat i 

Korpilombolo och speciellt arbetsamt för kvinnor. Livet efter Va-nätets installering har under-

lättat arbetet särskilt för kvinnor, men de är fortfarande dem som utför arbetet i hemmen. Spe-

ciellt tvättmaskinen blev revolutionerande. I diskussionen har jag jämfört förhållanden idag 

utifrån tidigare forskning och mina egna upplevelser om detta. Denna studies syfte är att be-

handla kvinnors och mäns arbete i hemmen och utanför hemmen därför har den ett genusper-

spektiv. Det här är en kvalitativ studie genomförd via intervjuer om pensionärers upplevelser 

av livet före och efter Va-nätets installering. Studien kombineras av samtida källor bestående 

av filmer från Korpilombolo från tiden 1940-1970. Det finns även ett stort antal bilder som 

beskriver det jag vill ha sagt i min studie. Bilderna har jag tagit med för att objektivt belysa 

vad jag har skrivit i min uppsats. 

Nyckelord: Va-nätet, historia, Korpilombolo, genusperspektiv, familjeliv, arbetsfördelning 
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EXECUTIVE SUMMARY 

This study deals with the effect of water and sewage systems women’s and men’s work in the 

home and outside the home from a gender perspective in a rural area of Sweden. This study is 

a qualitative study conducted through interviews of senior citizen experiences of the life be-

fore the sewage systems installation and after the sewage systems had been installed. The re-

sults of the study are that life before the installation of the sewage systems has been very gen-

der segregated in Korpilombolo and especially troublesome for women. Life after the sewage 

systems installation, on the other hand, has eased the labor, especially for women, but they are 

still performing the work in the homes. The washing machine in particular was revolutionary. 

In the discussion, I have compared conditions today based on previous research and my own 

experiences on this. In addition to the interviews, the study relies on contemporary sources 

films from 1940 to 1970 era in Korpilombolo and some documentary photographs that de-

scribe what I have said in my study. 

Keywords: Sewage systems, history, Korpilombolo, gender perspective, family life, division 

of labor  
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INLEDNING 

Framställningen av den kreativa sidan av hur kvinnor utförde arbetet förr i hemmen beskrivs 

ofta genom de egentliga färdigheter och kunnande, som hon har haft inom matlagning och 

sömnad och allehanda handarbete. Då lyfts kvinnors praktiska färdigheter fram som en stor 

tillgång för bevarandet av dessa kunskaper. Motstridigheten i detta är att tvättning, städning 

och andra hushållsgöromål inte då betraktas som något hemarbete. Ser man på arbetet förr är 

det naturligt att se allt det som kvinnor gjorde som en del av hemarbetet. Synen på vad som 

har varit kreativt och vad som har setts som monotona arbetsmoment har skiftat genom histo-

rien. I min studie har jag betraktat alla arbeten som kvinnor gjorde i hemmen förr som en hel-

het. Enligt min åsikt finns ingen åtskillnad i de uppgifter som kvinnor förr har gjort inom 

hemarbetet, även om jag är en beundrare av kvinnors kunskaper i att sticka, brodera, väva och 

virka.(Björk, 1997, s. 15). 

Vad är det som har förändrat arbetet över tid är något som har diskuterats av Ruth. S. Cowan 

hon tar upp dessa aspekter på ett väldigt bra sätt i sin bok (1983) More Work for Mother. Hon 

problematiserar den tekniska förändringens effekter för kvinnor i hemarbetet. I många av-

handlingar har det diskuterats om hur kvinnors arbete i hemmet skulle kunna effektiverats 

utan att belysa den emancipatoriska problematiken i dessa svåra frågor. Hennes forskning 

belyser jag i kapitlet om tidigare forskning.
 

I den här uppsatsen har jag valt att belysa kvinnor och mäns arbete i ett könsperspektiv från 

det gamla småbrukarsamhället Korpilombolo. Uppsatsen baseras delvis på intervjuer med 

pensionärer från orten och samtida filmer och foton. Det vanliga var att kvinnorna i det gamla 

brukssamhället Korpilombolo var hemmafruar och ett fåtal var yrkesarbetande, som lärarin-

nor, kokerskor i skolkök, mejerskor och städare. Männen var ofta yrkesarbetande utanför 

hemmet och mycket arbete blev kvinnans ansvar. Det är därför intressant att skildra vilken 

betydelse kvinnas roll inom hemarbetet hade för familjens försörjning. Jag har också valt att 

belysa männens arbete i och utanför hemmet. 

Avsikten är att beskriva arbetsförhållandena ur ett genusperspektiv, som rådde från 1940-

talets början fram till 1960-talet då de flesta familjer avvecklade det små-skaliga familjejord-

bruket. Den största näringsgrenen för män från denna tid är flottningsarbete under våren, vil-

ket var den största arbetsplatsen ända fram till 1958. Flottningen var också starkt knutet till 
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skogsavverkningarna vintertid. Ryggraden i allt manligt arbete var skogsarbetet vintertid så 

länge den manuella avverkningen bedrevs.  

På 1960-talet tömdes de flesta byar på ung arbetskraft på grund av den stora omvälvningen 

inom skogsarbetet i takt med att behovet av arbetskraft i skogsbruket minskade ökade utflytt-

ningen från Korpilombolo till städer, som till ex. Luleå och Stockholm. Befolkningen mins-

kade markant i hela Korpilombolo. Det finns flera samtida filmer om Korpilombolos historia 

på nätet, som beskriver detta. Det fanns också andra yrkesarbeten för männen förr, som egen-

företagare inom cementgjuteribranschen, förmän och vägarbetare, skolvaktmästare mm.  



6 

Bakgrund 

Från att ni fått en bakgrund om vad uppsatsen kommer att handla om ska jag övergå till, att ge 

en beskrivning av Korpilombolos historia från boken Korpilombolo- Från kyrkobygge till 

Nattfestival.  

 

Bild 1. En karta över delar av Korpilombolo. Detta 

är ett vidsträckt område, vilket visar svårigheten att 

bygga det senare Va-nätet. Källa: 

www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=4585  

Ridbäck et al (2015) hävdar att en större inflyttning till byn började på 1850-talet till följd av 

Lars Levi Laestadius predikningar. En församling kom till och byn blev en kyrkby med Kor-

pilombolo som centralort. De byar som tillhörde Korpilombolo tätort var Jierijärvi, Kussilaki, 

Kirnujärvi, Fällan, Lahenpää, Markusvinsa, Narken, Nuksujärvi, Ohtanjärvi, Pirttiniemi, 

Pempelijärvi, Teurajärvi, Vaktjärv och Limingojärvi. Dessa byar ingår i Korpilombolo för-

samling även idag, med den skillnaden att Korpilombolo inte är en egen kommun något mer. 

Ovanför visas (bild 1) en karta över Korpilombolo, som dock inte täcker alla de orter som jag 

nyss nämnt (Ridbäck et al, 2015, s.176). 

Ridbäck et.al (2015) berättar att under 1800-talet byggdes den nuvarande Röda skolan och 

även en lanthandel tillkom. I slutet av 1800-talet byggdes vägar från Korpilombolo till Över-

torneå, Tärendö och Överkalix. Vägarna bestod av jordvallar och naturgrus. På 1900-talet 

uppfördes busslinjer till ”Övertorneå och järnvägen i öster, med Malmfälten och Pajala-

http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=4585
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Tärendö i norr och Överkalix i söder mot järnvägssamhället i Morjärv”(Ridbäck et al, 2015, s. 

176, 180).  

I samtida Korpilombolo-filmer del 1 och 2 (1940-1970) berättar kommentatorn Elis Gustavs-

son om hur livet var innan byn fick Va-nät. Före Va-nätets uppbyggnad måste sjövattnet 

många gånger användas för hushållstvätten. Många husmödrar fick sin hälsa förstörd vid 

sköljning av tvätt i iskallt vatten. När Va-näten så småningom blev klara, blev tillvaron dräg-

ligare. Man slapp bära in vatten och behövde inte längre bära ut slask. Typiska boningshus 

var gårdshus med uthuslängor. Gårdshus med vatten länga gick till djuren i ladugård och stall 

(Korpilombolofilmerna del 1 och 2, 1940-1970). 

Nedanstående bilder (bild 2 och 3) visar hur klassiska lador och boningshus såg ut på tidigt 

1900-tal i Korpilombolo kommun. Det som framgår av bilderna är att plåttak saknas. Ännu 

hade inte plåttak börjat användas vid takläggning. Enligt intervju med Anonym är det ni kan 

se från (bild 2) ett hus med två skorstenar. Det var vanligt på den tiden att endast hälften av 

huset uppvärmdes vintertid. Detta gjordes för att spara både ved och pengar för uppvärmning. 

Uppvärmningen av husen gjordes med vedeldade järnspisar, som började förekomma vid bör-

jan av 1900-talet i Korpilombolo (Anonym, personlig kommunikation, december 2015). 

 

Bild 2. Ladugård tid 1933, taget i Ohtanajärvi. 

Källa: Norrbottens museum. Källa: nbmcar-

lotta.nll.se/web/object/31917  

http://nbmcarlotta.nll.se/web/object/31917
http://nbmcarlotta.nll.se/web/object/31917
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Bild 3. Typiskt äldre boningshus i Korpilombolo 

från 1900-talets början. Plåttak fanns inte. Numera 

nedrivet. Detta var Anonyms farfar Isaks hus. Källa: 

Anonyms privata samling. 

Nedan på (bild 4) visas hur Korpilombolo såg ut på 1900-talet. Det är en typisk bild på den 

byggnadsstil som rådde i Korpilombolo under den tiden. Husen var gjorda i liggande timmer 

stående på stengrund. Potatiskällaren var placerad under köksgolvet med en stege ner. Plåttak 

på hus fanns inte. Boskapshagar av taggtråd var inte förekommande istället byggdes staketen 

av träslanor, enligt bild.(Anonym, personlig kommunikation, december 2015)  

 

Bild 4. Vy över Korpilombolo år 1900. Källa: Ano-

nyms privata samling 

Ridbäck et. al (2015) säger att det under 1900-talets senare del byggdes fler bostäder. Befolk-

ningen ökade under 1900-talet för att sedan ligga på sin topp vid slutet av 1950-talet då byn 

hade ca 4000 invånare inräknat tillhörande glesbygd. På 1950-talet fanns allt som behövdes i 

ett mindre samhälle ”sjukvård och apotek, kafé, frisörer, olika typer av affärer, verkstad och 

bensinstation, bibliotek, badhus och utomhusbassäng, sparbank och biografen Maxim.” 1950-
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talet var också en tid, som det kommunala vatten och avloppsnätverket började byggas ut 

(Ridbäck et al, 2015, s. 180).  

Ridbäck et al (2015) menar att 1960-talet var den massiva utflyttningens tid. En avsevärd be-

folkning från Korpilombolo flyttade söderut på grund av den stora bristen på arbete (Ridbäck 

et al, 2015, s.180).
 
I samstämmighet med den samtida filmen ”Overspill” från Korpilombolo-

Kivijärvi var det vanligt att Arbetsförmedlingen hjälpte till med biljett söderut för att söka 

arbete och i bästa fall flytta dit. Till detta bidrog att skogsarbete med manuell avverkning bör-

jade avvecklas för att senare övergå till helt maskinell avverkning.  

Från mina interjuver med informanter framkommer, att det var vanligt förekommande på 

1960-talet att friska människor som ville stanna kvar i kommunen förtidspensionerades. Detta 

gjordes för att inte medföra utökade kostnader för Socialnämnden. Speciellt sådana män och 

kvinnor, som hade haft arbete tidigare inom kommunen. En del kvinnor hade arbetat inom 

åldringsvården och männen hade arbetat inom skogsnäringen. Framtidsutsikterna för att de 

skulle få ett arbete var små (Anonym, E. Palo, personlig kommunikation, december 2015).  

Ridbäck et. al (2015) vidhåller att Korpilombolo kommun slutade att vara en egen kommun år 

1971, istället kom kommunen att tillhöra Pajala. Den stora befolkningsminskningen gjorde att 

olika affärer och serviceverksamheter försvann.(Ridbäck et al, 2015, s. 180). Ridbäck et al. 

(2015) säger att det idag bor ca 500 personer i Korpilombolo tätort. Anledningen till denna 

befolkningsökning är flyktinginvandringen, som uppgår till ca 80 personer av den samman-

lagda befolkningen. Liksom på 1960-talet är arbetslösheten stor och framtidsutsikterna är inte 

särskilt gynnsamma, såvida man inte avser att flytta söderut. Det finns dock en ovilja bland 

många kommunbor att flytta, speciellt för dem som har sin släkt här sedan flera generationer 

bakåt i tid (Ridbäck et al, 2015, s. 180). 
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Syfte 

Mitt syfte är att undersöka om kvinnors och mäns hemarbete har förändrats före och efter in-

stallerandet av ett Va-nät i Korpilombolo på 1950-talet.  

De frågor som styrt undersökningen är:  

● Hur såg familjelivet och arbetsfördelningen i hemmet ut innan Va-nätet installerades i 

kommunen? 

● Hur förändrades familjelivet och arbetsfördelningen i hemmet efter att Va-nätet instal-

lerats/alternativt vattenledning installerats från egen brunn?  

● Var förändringen större för något av könen? 
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METOD 

Metoden som använts genom studien är den kvalitativa metoden med tonvikt på intervjuer 

och samtida filmer samt fotografier från Korpilombolo. Fokus i studien ligger på familjelivet 

och arbetsfördelningen mellan kvinnor och män. Informanterna utgörs av nu äldre män och 

kvinnor, som levde i Korpilombolo när Va-nätet installerades, även om inte samtliga infor-

manter då kopplades till det centrala Va-nätet, utan eventuellt istället installerade vattenled-

ning från egen brunn. Det finns väldigt lite material om kvinnors arbete förr på orten varpå 

det är motiverat att jag använder intervjuer för att ta reda på mer om detta.  

Filmer från Korpilombolo från 1940-1970 del 1 och 2 och filmen Overspill från 1968 används 

för att ge en samtida källa om männens arbete även intervjuer används för att beskriva män-

nens arbete i och utanför hemmet. Alla filmer är inspelade i Korpilombolo under tidsperioden, 

som angetts. Kommentatorn Elis Gustavsson var rektor på skolan i Korpilombolo under tiden 

1940-1970 då han var med och gjorde Korpilombolofilmerna del 1 och 2. Filmerna är base-

rade på intervjuer med folk i bygden. Regissören var den dåvarande kantorn Gustav Söder-

berg. Det är lite osäkert vilka som har gjort filmen Overspill från 1969 men det ger dock en 

inblick i den stora utflyttningen av arbetskraft från Korpilombolo till Luleå och Stockholm på 

1960-talet.
1
 

Intervjuerna har spelats in för att sedan transkriberas till en samlad historisk översikt av vad 

de intervjuade har sagt. Om de intervjuade har svarat på frågorna med likvärdiga svar har jag 

betraktat dem som mer trovärdiga, vilket även anses som en bra metod för en del historiker. 

Intervjuerna har tagit ca 1 timme per tillfälle. Filmer och bilder från Korpilombolo har an-

vänts för att få samtida källor för den historia som beskrivs. Frågorna jag använder för inter-

vjuerna har presenterats i syftet. Jag har intervjuat pensionärer från Korpilombolo församling 

mellan åldern 71-80 år.  

Hansson och Thor (2006) hävdar att ”inom klassisk källkritik brukar begreppet validitet (gil-

tighet) och reliabilitet (tillförlitlighet) diskuteras” (Hansson & Thor, 2006, s. 26). De förhål-

landen, som gällde i de intervjuades familjer kan också diskuteras källkritiskt utifrån dessa 

begrepp. Hansson & Thor (2006) hänvisar till den amerikanska historiken Alice Hoffman som 

                                                 
1
 Söderberg, G. (1986) Korpilombolo filmen del 1-2. (1940-1970) Pajala TV. Hämtad från: 

www.pajalatv.se/film/korpilombolo-filmen-1940-1970-del-1-2/. Overspill-filmat 1969 i Korpilombolo-Kivijärvi. 

(1968) Hämtad från: www.pajalatv.se/film/overspill-filmat-1969-i-korpilombolo-kivijarvi-lulea/ 
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anser att muntliga berättelsers sanningshalt delas in i två olika falanger. Inledningsvis hur 

tillförlitlig är den personliga intervjun. Samt hur stämmer berättelserna med den reella histo-

rien för den ort och det område som undersöks. Med stöd av samtida material kan hen avgöra 

om hur berättelserna stämmer. Samtida fotografier, brev och protokoll kan användas (Hanson 

& Thor, 2006, s. 26-27).
 

Hansson och Thor (2006) menar att ett källkritiskt problem som historiker ofta tar fram är 

intervjuer, som görs flera år efter de historiska händelserna minskar i trovärdighet. Därför 

anses samtida källor vara mer sanningsenliga Det är vanligt att många historiker ser det som 

ett problem att ”muntliga källor” inte är gjorda i den historiska tid som intervjuerna gäller. 

Därför har jag jämfört intervjuernas samstämmighet med varandra för att kunna göra en säk-

rare bedömning. En annan metod som historiker använder är att utföra samma intervjuer två 

gånger för att se om historien ändras med tidens gång. Ifall intervjuerna ger samstämmiga 

svar kan man dra slutsatsen att informanten talar sanning (Hansson & Thor, 2006, s.29). 

Hansson och Thor (2006) vidhåller att historiker har debatterat minnet som ett problem i 

muntliga källor. Hansson & Thor (2006) refererar till historiken Knut Kjeldstadli som har en 

teori om att långtidsminnet är säkert över tid och pekar på ”psykologiska test” där det fram-

kom att de undersökta informanterna kom ihåg lika många namn på klasskamrater fyrtiosju år 

och nio månader bakåt i tiden (Hansson & Thor, 2006, s. 29-30).  

Knut Kjeldstadli menar att förmågan att minnas gamla händelser kan härledas till personens 

engagemang i historiska perspektiv. Hansson & Thor (2006) hänvisar även till historiken Paul 

Thompson som har en teori om att minnet är ett problem som kan leda till kontroverser om 

reliabiliteten i ”muntliga källor”. Även han menar dock att reliabiliteten förstärks av den in-

tervjuades intresse i frågan. Det finns flera angreppsätt, som historiker har argumenterat för 

att minnet ändå innehåller en stor pålitlighet. Historiker anser att det är viktigare att fokusera 

på vad den intervjuade vill ha sagt om det historiska händelserna (Hansson & Thor, 2006, s. 

30). 

Hansson och Thor (2006) menar att med åren kan den egna uppfattningen om vad som har 

skett ändra karaktär. Händelsen är den samma även om den intervjuade har ändrat åsikt till en 

viss del i det historieförlopp som har skett. Det kan säkert hänvisas till att man gärna inte vill 

tala illa om bortgångna personer. Minnet är en process som pågår under livets gång och even-
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tuella problem och svårigheter kan eventuellt slätas över för att den intervjuade vill framställa 

sin historiebeskrivning i en bättre dager (Hansson & Thor, 2006, s.30). 
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Material 

I mina intervjuer har fem pensionärer i åldern 71-80 år från Korpilombolo församling deltagit. 

De är fyra män och en kvinna som har deltagit i intervjuerna. Alla informanter har gett sitt 

medgivande till att jag använder deras namn i uppsatsen förutom en som har valt att vara 

Anonym. Intervjuerna har varat ca 1 timme per informant. Platsen för de flesta intervjuerna 

har varit i deras nuvarande hem. Intervjuerna har spelats in för att sedan transkriberats till en 

text. Till mina intervjuer har jag även samlat bilder som är samtida från det tidsfokus jag har 

valt i intervjuerna. En del bilder är från Korpilombolo varav två är tagna i Måttsund och en i 

Nederluleå. Anledningen att jag valde att ta med två bilder från andra orter än Korpilombolo 

är, att det inte fanns några bilder på Norrbottens museum som visar kvinnor och kor från or-

ten. Då skötsel av kor har varit en vanlig syssla för kvinnor i Korpilombolo förr, ansåg jag det 

relevant att ta med dessa bilder.  

De bilder som inte är tagna från Norrbottens Museum är tagna från Anonyms privata samling. 

Bilderna har en tydlig förankring till den historiebeskrivning som jag vill framställa. Det finns 

även material från Pajala kommuns arkivs Tekniska enhet, som jag kommer att använda för 

att ge en kort historisk tillbakablick på de första reningsverkens uppförande. Materialet från 

Tekniska enheten är omöjligt att hitta för en utomstående det har inget diarienummer eller 

hyllnummer. För att få tillgång till källan måste man få hjälp av någon som jobbar på Tek-

niska enheten i Pajala kommun. Det är svårt att hitta någonting där då det råder en oordning i 

det material som finns. Själv har jag tagit hjälp av en man som jobbar på Tekniska Enheten 

vid namn Gilbert Larsson. Han är 60 år gammal och har jobbat väldigt länge med Va-näts 

frågor inom Pajala kommun. 

Samtida filmer från Korpilombolo kommer att användas som källmaterial i min historiebe-

skrivning av byns historia. Det är osäkert i vilket syfte Korpilombolofilmerna del 1 och 2 är 

gjorda men jag får den uppfattningen, att avsikten har varit att ge en historia om orten då den 

baseras på intervjuer med lokalbefolkningen om livet förr. Båda filmerna har en regissör som 

visar vem som har varit delaktig i produktionen av filmerna. Filmen Overspill har ingen regis-

sör och det finns inga källor som redovisar vilka som låg bakom filmen. Den beskriver dock 

hur den stora utflyttningen av arbetskraft från Korpilombolo till Luleå och Stockholm gick till 

på 1960-talet. Ett problem med att beskriva kvinnors situation från denna tid är, att det finns 
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väldigt lite historiskt material om ämnet. Den information, som jag har fått angående kvinnors 

arbete har främst kommit fram genom mina intervjuer och foton från äldre tider, medan män-

nens historia skildras väldigt bra i Korpilombolo filmerna del 1 och 2 från 1940-1970-talet. 
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TEORI OCH DISKUSSION 

I sin bok More Work for Mother driver Cowan (1983) en teori om att hushållsarbetet inte har 

blivit lättare idag jämfört med hur det var förr fortfarande, gäller den tidigare arbetsfördel-

ningen inom hushållet. Idag är dock de flesta kvinnor yrkesarbetande, men de har fortfarande 

huvudansvaret i barnfamiljerna. Hon påstår också att det gamla idealet om kvinnan, som den 

perfekta hushållerskan och föräldern är det mest eftertraktade idealet för de flesta kvinnor 

idag. Det har enligt henne inte skett någon förändring, vad gäller våra könsroller inom hem-

men.(Cowan, 1983). 

Jag tolkar hennes teori som att kvinnan idag både är yrkesarbetande och samtidigt sköter hus-

hållen i högre grad än männen. I min forskning framkommer att kvinnans arbete i hemmet 

förr i Korpilombolo var väldigt stort och trots de tekniska framgångarna i hushållet hade de 

det huvudsakliga ansvaret för hushållet. I Sverige idag har det dock skett lite förändringar till 

det bättre där männen får ta ut större bidragsunderstödd pappa ledighet. Detta underlättar situ-

ationen lite grann för kvinnan. Dock har diskussionen i Sverige ofta kretsat kring att män inte 

tar ut sin pappaledighet i tillräcklig omfattning. (Ohlander & Strömberg, 1996).  

Således menar Cowan (1983) hade de förändringar som skett i den tekniska utvecklingen för 

hushållen under 1900-talet två huvudsakliga effekter. Det första var att de separerade mäns 

och barns arbete från det som kvinnor gjorde, vilket var en process som redan inletts under de 

förra seklet och det andra var att markant öka arbetet för den genomsnittliga hemmafrun. I 

den andra fasen av industrialiseringen kom arbetet för de amerikanska hushållen även att öka 

volymen av det arbete som hemmafruarna gjorde (Cowan, 1983, s.99-100). 

Cowan (1983) vidhåller att våra vanligaste föreställningar om effekterna av tekniken inom 

hushållet från 1920-talet således har bedragit oss av två avgörande skäl. De har fått oss att tro 

att hushållen inte längre producerade något viktigt och att hemmafruar inte hade något särskilt 

tidskrävande att göra. Båda föreställningarna är falska och härrör från en fullständig förståelse 

av de tekniska förändringarna. Moderniseringen gjorde inte alltid att arbetet blev lättare. Hus-

hållen producerar friska människor och hemmafrun är arbetstagaren, som är ansvarig för näst-

an alla de olika stegen i denna produktionsprocess (Cowan, 1983, s.100-101). 
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Tamm (2002, 2007) hänvisar till socialpsykologen George Herbert Mead som menar att män-

niskors identitet skapas genom symbolisk interaktionism. Symbolisk interaktionsim betyder 

att vi formas av vår miljö och våra sociala kontakter med omgivningen. (Tamm, 2002, 2007, 

s. 17-18). Då är naturligtvis kvinnan inte helt ensam ansvarig i formandet av barnet i sitt 

vuxna liv. I de familjer där mannen och kvinnan tillsammans tar ansvar för barnen och hus-

hållet präglas barnet av båda föräldrarna. Hushållen där båda föräldrarna har gemensam del i 

hushållsarbetet och i uppfostran av barn bidrar båda föräldrarna med att vara goda förebilder 

för sina barn. 

Dock finns det även många hushåll i Sverige där kvinnan är ensamstående mamma där man-

nen kanske ibland inte visar något intresse för barnen eller barnet då ökar kvinnans roll i for-

mandet av barnens framtid. Familjer där mannen och kvinnan lever ihop men där kvinnan 

ändå tar det största ansvaret för hushållsarbetet präglas barnen eller barnet med det tankesättet 

att könsrollerna måste vara separerade i hemarbetet. Barn är aldrig opåverkade av sin uppväxt 

i de hem där kvinnan har en mer dominerande roll i skötsel av barn och hushåll kommer detta 

även att prägla barnen.  

Människan är enligt socialpsykologen George Herbert Mead inte en passiv deltagare i familje-

livet utan de formas av den miljö som råder i hemmet och det sociala klimat som råder i sam-

hället. Vi präglas mer av våra hemförhållanden både medvetet och många gånger omedvetet. 

Med största sannolikhet hade könsrollerna inte varit så segregerade i familjerna i Korpilom-

bolo tiden 1940-1970 om inte föräldrarna till de informanter jag har intervjuat inte hade präg-

lats av sina föräldrar och det rådande samhället som har format deras identiteter (Tamm, 

2002, 2007, s. 17-18). 

Enligt Björk (1997) beskrivs förhållandet mellan könen förr (1989) med termen organiskt 

komplementär. Det betyder att det kvinnliga och manliga arbetet kompletterade varandra. 

Björk (1997) menar att kvinnor kunde överskrida gränserna och göra mäns arbete, medan 

tvärtom inte var lika lätt. Hon menar att religionen och fäders dominans inom familjerna, 

gjorde att kvinnorna hamnade i en lägre ställning dock var det ingen, som förbisåg kvinnors 

viktiga arbete för familjens försörjning (Björk, 1997, s. 83).  

 



18 

TIDIGARE FORSKNING 

Mia Björk (1997) beskriver i sin bok Hemarbetets Modernitet hur arbetsfördelningen i hem-

men har varit föremål för debatt redan under 1900-talet. Aktuella frågor har varit vad och 

vilka arbeten var och en ska syssla med och vilket ekonomiskt värde arbetet har. Hemarbetet 

har även belyst ur forskningsändamål. Bakgrunden till att debatten har kommit igång är den 

genomgripande tekniska utvecklingen, som har förändrat hemmiljön genom tvättmaskiner, 

diskmaskiner och kylskåp mm (Björk, 1997, s. 14).  

Björk (1997) menar att ett tydligt tema i debatten om moderniseringen har varit dess motstri-

dighet. Emellertid har forskningen sett hemarbetet, som något som borde moderniseras för att 

göra det enklare och mindre arbetskrävande för kvinnor. Ibland har forskning lyft fram arbetet 

som kvinnor har gjort förr inom sömnad och andra handarbeten, som en kvinnlig kultur från 

tidigare generationer. En förespråkare för att de kvinnliga hemarbetet skulle moderniseras var 

Simone de Beauvoir. Björk (1997) hänvisar till boken ”Det andra könet” av Simone de 

Beauvoir (1949 på svenska 1973) där beskrivs hemarbetet, som ett hinder för att kunna ut-

veckla sina intellektuella färdigheter. Hon syftade på att det ofta betungande hemarbetet hind-

rade kvinnan från att utbilda sig (Björk, 1997, s.14-15). 

Den tekniska utvecklingens effekter för kvinnor som förutsatte ett 

Va-nät 

Enligt Cowan (1983) dominerades det symboliska 1900-tals köket av en stor kol ugn eller 

vedeldad spis. På 1920-talet hade de flesta kök ersatts av gas, olja eller eluppvärmning. 

Handverktyg ersattes av elverktyg och mänsklig energi byttes ut av kemisk och mekanisk 

energi. Tvättbrädor ersattes av tvättmaskiner och mattpiskor kastades iväg och byttes ut av 

dammsugare. Gasen i fotogenlampor ersattes av glödlampor. Kök och salonger var inte längre 

plågade av fett och aska från gjutjärnskaminer. Ljus och värme kunde fås under vilken tid på 

dygnet som helst utan någon större ansträngning. Det enda som krävdes var att betala sina 

räkningar. Några fruktansvärt betungande sysslor hade blivit lättare eller försvann helt och 

hållet när de nya köken kom, vilket gjorde att de flesta människor valde att modernisera med 

centraluppvärmning och inköp av nya elektriska apparater så fort de hade råd att göra det. Det 
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fanns också möjlighet till lån på avbetalning efter 1918 och ibland även tidigare (Cowan, 

1983, s. 97). 

Cowan (1983) påpekar att många gamla sysslor inom hushållsarbetet ersattes av nya tekniska 

förändringar men ändå var effekterna av detta tvetydiga för hemmafruar. Betrakta de tre de-

larna av arbetsprocesserna inom matlagning att för det första värma upp spisen. Därefter ren-

göra kökstillbehören och sedan göra rent själva spisen. Moderniseringen gjorde att uppvärm-

ningen för kaminer försvann helt. Endast en av de två steg som trä och koluppvärmning inne-

bar hade försvunnit. Det var också mest sannolikt att uppvärmningen gjordes av män och poj-

kar. Eller fundera över arbetsprocessen då du tvättar kläder. Tvätta kläder i en tvättmaskin är 

betydligt lättare än att tvätta kläderna för hand med en tvättbräda i ett badkar. Den lättaste 

lösningen för hemmafruar under 1900-talet och de två första decennierna efter 1920-talet, var 

därför att ha betjänter i hushållen.  

Av de betjänter som anställdes inom hushållen menar Cowan (1983) att tvätterskor var de 

mest eftertraktade betjänterna, som var anställda inom hushållen. De kvinnor som lagade mat, 

sydde kläder och städade själv ville helst ha en tvätterska som tvättade deras tvätt. Tvätten 

kunde också skickas ut till tvätterier innan de eldrivna tvättmaskinerna kom. De eldrivna 

tvättmaskinerna gjorde att hemmafruar började tvätta sin tvätt själv. Det minskade däremot 

inte alltid arbetet då det tvättades mycket mer än tidigare. Det tvättades mer än vad deras 

mamma och mormödrar någonsin hade tvättat (Cowan, 1983, s.97-98). 

I sin bok ”Tekniken i kvinnornas händer” ger Jan Hagberg (1986) en bra beskrivning av den 

tekniska utvecklingen av tvättmaskiner och kylskåp och dess betydelse för hemmen i Sverige. 

Hagberg (1986) menar att när tvättmaskinen började förekomma i hem betraktades den skep-

tiskt, bland annat ansågs den att kunna förstöra kläderna dessutom blev de inte tillräckligt 

rena. Det var en åsikt som endast förkom under den första tiden. När den blev mer allmän 

genom utbyggnaden av Va-nät, insåg de flesta de stora fördelarna med tvättmaskinen. Tvät-

tandet var ett kvinnligt arbete som innebar en stor belastning för kvinnorna innan tvättmaski-

nen blev allmän i Sverige. Vintertid var tvätten väldigt betungande för dem som bodde på 

landsorten, eftersom det oftast utfördes utomhus. Detta fenomen förekom även i städerna. Så 

sent som 1948 var den kommunala tvättbryggan kvar i Stockholm även om speciella tvättstu-

gor fanns (Hagberg, 1986, s.45-46).  
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Hagberg (1986) säger att de första tvättmaskinerna inte var speciellt effektiva och underlät-

tade inte arbetet i större utsträckning. I sådana hus där tvättstuga fanns kunde det vara motive-

rat att köpa en tvättmaskin. De familjer som hade en god ekonomi hade inga större bekymmer 

med tvätten. De kunde lämna tvätten till ett tvätteri eller anställa ett hembiträde. De rika fa-

miljerna hade inget större behov av att köpa en tvättmaskin. De första tvättmaskinerna hade 

inte någon utvecklad teknik för att värma upp vattnet och var därför inte så effektiva i jämfö-

relse med de tvättmaskiner som kom senare.  

På 1920-talet var de tvättmaskiner som fanns på marknaden tillverkade utomlands då inga 

svenska maskiner tillverkades. På slutet av 1920-talet hade tekniken förbättras och tvättma-

skiner med uppvärmning av vatten började att förekomma på marknaden. På 1930-talet bör-

jade de förekomma tvättmaskiner med centrifugering. De var ändå mycket arbete med tvätt-

maskinerna från den tiden. De var inte så automatiserade och fodrade därför mycket service. 

Det fanns ingen automatik i själva tvättprocessen de olika momenten fick utföras manuellt 

(Hagberg, 1986, s. 46). 

Hagberg (1986) menar att de första automatiska tvättmaskinerna förekom i USA redan 1939. 

De började bli mer tillgängliga efter andra världskriget. Till Sverige kom de automatiska 

tvättmaskinerna först på 1950-talet. De automatiserade maskinerna höll ett mycket högre pris 

än de som inte var så tekniskt utvecklade. På 1960-talet kostade en helautomatisk tvättmaskin 

”c:a 2700 kronor, en halvautomatisk c:a 1400 kr och en s.k. pulsatormaskin ca 800 kronor.” 

Detta innebar att kostnaden för en helautomatisk tvättmaskin var ca en månadslön för en arbe-

tare på 1960-talet (Hagberg, 1986, s.46).
 

Hagberg (1986) påpekar att de under 1920-talet inte sågs som bekymmersamt, att förvara 

matvaror. Svalutrymmen fanns i både källare och skafferier i de flesta hem. I städerna fanns 

tillgång till isskåp som underlättade förvaringen av matvaror. Oftast köptes livsmedel, som 

hade sämre hållbarhet dag för dag. Några stora behov av kylanläggningar kunde man klara sig 

utan men det gällde att vara försiktig under juli till augusti som ansågs som en kritisk period 

för förvaringen av matvaror.  

De importerade kylskåpen var endast för de välbesuttna och ingenting för gemene man att 

tänka på. 1925 uppfann två svenska uppfinnare ”Baltzar von Platen och Carl Munters” en 

modernare typ av kylskåpet som slog ut den tidigare ismaskinen. De var helautomatiska och 

saknade rörliga delar. De drevs antingen av gas eller elektricitet. Electrolux köpte upp sådana 
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kylskåp och började en masstillverkning av dessa 1927. I Sverige kostade ett sådant kylskåp 

då ”605-680 kronor”. 1932 sjönk priset markant och kostade endast ”285 kronor” för de 

mindre kylskåpen (Hagberg, 1986, s.46-47). 

Cowan (1983) har en hypotes om att en del av de arbete som försvann hade män och barn 

gjort tidigare såsom att bära kol, vatten, hugga ved, ta bort aska, rengöra ugnar, göra rent 

lampor och slå mattor. Delar av arbetet blev lättare men volymen av arbetet ökade: lakan och 

underkläder byttes oftare så det blev mer tvätt än tidigare. Kosten blev mer varierad så mat-

lagningen tog längre tid. Husen blev större så det blev mer ytor att rengöra (Cowan, 1983, 

s.98-99). 

Genusarbetsdelning 

Ohlander och Strömberg (1996) menar att dagens svenska arbetsmarknad är starkt könsmäss-

igt differentierad. Kvinnor arbetar mest inom sjukvård och inom barnomsorgen. De finns fler 

kvinnliga städare och sekreterare. Inom byggbranschen och åkerinäringen finns mer män än 

kvinnor. Den könsliga arbetsuppdelningen har en lång historisk bakgrund och den har varierat 

i stor grad beroende på, vilken ort i Sverige, som människor har befolkat. I en del orter förr i 

Sverige har sådden varit väldigt mansdominerat medan det i andra trakter har varit det mot-

satta. En del yrken har länge dominerats av kvinnor för att senare övertas av män.  

Ett exempel är den tidigare mejerinäringen, som till en början var kvinnodominerat. Senare 

när mejeriindustrin moderniserades och började bli mer maskinell kom män att dominera yr-

ket. Under de tidigare bondesamhällena ansågs de omanligt att göra arbeten, som ansågs vara 

kvinnliga. Samma mönster ses även i den tidigare folktron där kvinnor ansågs kunna ”bota 

kor, får, gäss och svin medan män bedrev magi för att bota hästar” (Ohlander & Strömberg, 

1996, s.45-46). 

Ohlander och Strömberg (1996) säger att på en del orter ansågs det opassande att en man 

sysslade med klädestillverkning för husbehov och på andra orter var det inte brukligt att kvin-

nor gjorde träkärl. På vissa orter kunde könsfördelningen inom arbetet orsaka att ekonomin, 

blev lidande inom hushållen. Det finns dock undantag i 1700-talets Västergötland kunde män 

ta över kvinnliga arbeten för att kvinnor skulle få mer tid att ägna sig åt vävning, vilket gav 

större inkomster. Det finns också orsak att befara att könsuppdelningen också var baserad på 
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hushållens inkomster. Inom de fattigare familjerna är det troligt att både män och kvinnor var 

hänvisade att ta alla arbeten oavsett om det var mer kvinnligt eller manligt. Arbetsuppdel-

ningen medförde dock inte att kvinnliga arbeten var enklare. Sköljningen av kläder i isvakar 

måste ha varit väldigt svårt för kvinnorna. En del fick troligen köldskador av de ohälsosamma 

arbetet vintertid. Det var också ett arbetsamt göra med bakningen och linet, men även om det 

var tungt var arbetet självständigt. Kvinnorna var specialister inom sina arbetsområden och 

behövde inte ha männen till råds (Ohlander & Strömberg, 1996, s.45-48). 

Ohlander och Strömberg (1996) skriver att först på 1900-talet började många saker att föränd-

ras för kvinnan i samhället. Mannen började ta på sig föräldrarollen på ett annat sätt. På 1940- 

och 1950-talet blev det mer allmänt att män gick med barnvagnar utomhus. De var också mer 

aktiva inom fadersrollen. Kvinnan har genom historien alltid haft det största ansvaret för fa-

miljen även om hon har varit ute i arbetslivet (Ohlander & Strömberg, 1996, s. 175). 

Ohlander och Strömberg (1996) menar att kvinnornas dubbla roll i hemmet stod i kontrast 

mot mannens ensidiga. Det var troligen förklaringen till att männen började ta ett större an-

svar över barnen. Detta var med historiska mått den största händelsen, som någonsin hade 

skett. Männen började nu att även ta ansvar för föräldrarollen i större omfattning. Även i 

hemarbetet skedde nu en radikal förändring mot ett mera jämställt Sverige. Inom produktion-

en har det börjat komma kvinnor i manliga yrken och vice versa (Ohlander & Strömberg, 

1996, s.178-179). 

Vatten- och avloppshistoria  

I boken “The Sanitary City: Urban Infrastructure in America from Colonial Times to the Pre-

sent” tar Melosi (2000) upp studier av vattenförsörjningssystem från kolonialtiden till nutid. 

Melosi (2000) diskuterar hur den växande befolkningen har påverkat den tekniska utveckling-

en och hur bättre folkhälsa har gett en ökad medvetenhet om människans påverkan på natu-

ren. Han visar hur sociala övertygelser och vetenskapliga uppfattningar har format amerika-

ners syn på avfallshantering och renhållning i städerna och, hur de kom att acceptera lösning-

arna på problemen. Han demonstrerar, även hur skilda politiska uppfattningar har påverkat 

uppkomsten av reningsverk.
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Melosi (2000) menar att under Eisenhower eran vid slutet av 1950-talet ansågs den federala 

statens byggande av reningsverk som ett ämne för kontroverser. Motståndarna ansåg att sats-

ningarna var ett steg mot kommunism. De tillade med att säga att ingenjörer och formgivare 

som var för de statliga satsningarna inte vill ha bidragen, då de fanns andra intressenter som 

kunde vara mer lockande. De ville inte ha statlig inblandning i deras projekt då det förmodlig-

en skulle uppkomma klagomål, om felaktigheter i de beställningar som görs vid byggandet av 

anläggningarna (Melosi, 2000, s.335). 

På 1960-talet beviljades omfattande medel till reningsanläggningar för förorenings-

utrustningar, planering, personal, och forskning om hur föroreningar påverkar vattnet i USA. 

Frågan om att upprätta reningsverk, som skulle uppfylla en standardnivå togs upp nationellt 

med extra betoning på vatten-kvalitetskriterier. Lagen om Vatten kvaliténs kriterier från 1965 

krävde att alla stater uppfyller de normer som lagen tillskrev. Under slutet av 1960-talet fanns 

det fortfarande ett stöd från staten för reningsverk, och normer för hur reningen skulle gå till 

(Melosi, 2000).  

Enligt Kristina Söderholms rapport (2007) Uppbygganden av Luleås Va-system vid sekelskif-

tet 1900 fanns stora bristande sanitära förhållanden på orten redan vid seklets början. Detta 

hade även uppmärksammats av hälsovårdsmyndigheten. Från flertalet hushåll med utedass 

sköttes inte renhållningen av avträde, slask och sopor. Renhållningen av utedass var bristfällig 

och tömdes inte i tid. Hälsovårdsmyndigheten var bekant med problemen om den bristande 

avträdesrenhållningen från utedass redan på 1890-talet och under det första årtiondet på 1900-

talet. Från vissa utedass sköttes dock renhållningen av avträdet med hjälp av bönder, som an-

vände detta som gödsel för åkermark. Redan vid 1900-taets början fanns ett renhållningsbolag 

som hade till uppgift att sköta underhållet av renhållningen från utedass och hushåll. Detta 

gjordes för en årskostnad av 9000 kr per år. Problemet med själva systemet var att boende i 

området inte anlitade renhållningsbolaget i tillräcklig omfattning (Söderholm, 2007, s. 22). 

Söderholm (2007) påpekar i sin rapport att till stor del sköttes renhållningen av utedassen av 

de boende själva. De använde det som gödsel eller så anlitades åkare, som körde iväg avträdet 

till stadens speciella tömningsplats. Kostanden blev dock inte mindre av att åkare anlitades 

och därför väntade fastighetsägaren med att beställa tömning av utedassen tills behovet var 

akut. Tillsyningsmannen såg dessa problem som mycket allvarliga och bestämde därför att 

renhållningen av utedassen skulle skötas av Luleå stad. Han konstaterade också att problemen 

kunde relateras till bristen av ett större avloppsnät. 
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År 1907 hade endast 3 % av 300 fastigheter som hade indraget vatten alltså (9 st.) installerat 

WC. 1908 kunde dock en förbättring skönjas med ett utbyggt avloppsnät. Särskilt Bergviken 

sågs på början av 1900-talet som ett problemområde vad gällde renhållningen av utedassen. 

Bergviken var ett väldigt tättbebyggt område utan egentlig gatuplanering. Några befintliga 

avlopp fanns inte utan området dränerades av öppna diken, som inte sällan passerade gran-

nens tomt. Flertalet gårdar hade ingen dränering alls. Anledning till detta berodde på att 

stadsplanering saknades (Söderholm, 2007, s. 22). 

Söderholm (2007) påpekar att invånarna i Bergviken ofta förde sitt köksavfall till skogen om-

kring. Renhållningen var bristfällig såväl från enskilda gårdar som industrier och olika affärer. 

Det förekom också att restauranger hällde ut sitt avfall i vattendrag och sjöar. Ett par år efter 

1907 då avloppsnätet var uppbyggt var det brukligt att ha svin i centrala Luleå. Detta kan rela-

teras till Norrköping där svinhållningen blev förbjuden 1880 på grund av att Va-nätet hade 

byggts ut tio år tidigare. Hälsovårdsmyndigheten såg detta som ett stort problem då grannar 

till dem som hade svin inte kunde öppna fönstren utan att drabbas av lukten från svinen. Åren 

1907 och 1908 var antalet gårdar som hade svin ca 25 stycken, vilka tillsammans hade ca 50-

60 svin. Per gård utgjorde detta ca 1-3 svin, dessa slaktades till hösten (Söderholm, 2007, s. 

23). 

Söderholm (2007) säger att det fanns en avfallsförbränningsugn i utkanten av Luleå på 1890-

talet där brändes brännbart avfall och det som inte var brännbart komposterades. De som var 

intresserade kunde hämta gödsel därifrån för sina egna odlingar. 1899 skickade Hälsovårds-

nämnden ett brev till stadsfullmäktige och beklagade sig över avstjälpningsplatsen. Förbrän-

ningsugnen ansåg bristfällig då mycket av soporna förblev oförbrända och spreds efter Luleå 

älvens strand. Det förelåg också en fara i att närliggande sågverk skulle antända.  

Stadsfullmäktige godtog motionen och en ny avfallsstation upprättades på Mjölkudden. Den 

stod klar på början av 1900-talet. Förmodligen var den svåra avfallshanteringen och dräne-

ringsproblemen en orsak till att avloppsnätet byggdes ut i centrala Luleå. Det fanns en bra 

förekomst av vatten från Luleå älven och även egna brunnar och vattenkvalitén ansågs accep-

tabel. Tillgången på vatten i Bergviken ansågs vara betydligt sämre än i stadens centrala delar. 

Där togs vattnet från Skutviken som förorenades av den närbelägna avfallsstationen. Därför 

fick inte Bergviken något Va-nät förrän flera år senare (Söderholm, 2007, s. 24-25). 
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Söderholm (2007) framhåller att år 1907 var ca 300 fastigheter anslutna till allmänt vatten- 

och avlopp, som tidigare nämnts. Detta avloppsnät omfattade mest Luleås centrala delar men 

även Östermalm hade ett Va-nät. Fortfarande saknade Bergviken allmänna Va-anläggningar. 

Invånarna i Bergviken hämtade sitt vatten från en intilliggande sjö. Detta vatten ansåg inte 

rent då det rann latrin från stadens avstjälpningsplats till sjön. Därför vidtog hälsovårdsmyn-

digheten åtgärder genom att ordna vatten till Bergvikens invånare med hjälp av en vattenkas-

tare.  

Hälsovårdstillsyningsmannen ansåg att det fanns ett problem att bygga ett Va-nät i Bergviken 

då det inte fanns någon samhällsplan över området. Det första Va-nätet installerades i Luleå 

1906 och omfattades endast tio fastigheter med 21 toaletter. Vattenreningsanläggningarna var 

till en början undermåliga då det ansågs att användarna till det nya Va-nätet bestod av en 

mindre befolkning och utsläppen till älven var därför inte betydande. Under de följande 20 

åren var Va-anläggningarna under ständig utbyggnad och omfattade till slut 1000 toaletter 

(Söderholm, 2007, s. 68-69).  

Den tidigare forskningen har belyst tvättmaskinernas historik ur ett svenskt och amerikanskt 

perspektiv och vilken betydelse de fick för familjelivet. Forskningen ger också en beskrivning 

av Va-nätets utveckling i Amerika och Luleå. Den tidigare forskningen har motiverat mig till 

att göra en studie om Va-nätets betydelse för familjelivet i Korpilombolo.  
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ANALYS 

Tiden före det kommunala va-nätets uppbyggnad i Korpilombolo 

I enlighet med intervjuerna var mödrarna i de flesta familjer hemmafruar, medan männen var 

yrkesarbetande. Det fanns dock några få kvinnor, vilka var yrkesarbetande kokerskor på skol-

kök, städerskor och lärarinnor. Det vanligaste var att männen jobbade inom skogsbruket, men 

det fanns även andra yrken för män i Korpilombolo. Egen företagaren Sigurd Jatko från Fäl-

lan grundade cementgjuteriet i Ohtanajärvi han var dessutom far till en av informanterna. Det 

fanns också flera anställda inom cement-gjuteri branschen (Anonym, S. Mirell, E. Palo, M. 

Jatko, S. Keskitalo, personlig kommunikation, december 2015). 

Nedanstående (bild 5) visar en anställd på cementgjuteriet. Av nedanstående bild framgår att 

mycket arbete utfördes manuellt. Det enda i maskinväg var en större cementblandare. Traktor 

och baklastare användes dock inom tillverkningen för bortkörningen av färdiga produkter till 

exempel brunnsrör och avloppsrör. Verkstads förman Martin Mirell hade anställning på Väg-

verket, samt andra anställda för Vägverket. Verkstaden står fortfarande kvar men, bedrivs i 

annan verksamhet då vägarbetet idag är i privat regi. Sigmund Keskitalos far Arvid var skol-

vaktmästare. (Anonym, S. Keskitalo, M. Jatko, personlig kommunikation, december 2015) 

 

Bild 5. Cementgjuteriet i Ohtanajärvi 1957. Norrbot-

tens museum. Källa: nbmcar-

lotta.nll.se/web/object/855693  

I intervjuerna framkommer att det fanns undantag där båda föräldrarna var yrkesarbetande. De 

barn, som hade föräldrar med högre utbildningar. Familjen Aro i Korpilombolo var ett exem-

http://nbmcarlotta.nll.se/web/object/855693
http://nbmcarlotta.nll.se/web/object/855693
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pel på detta. Där var modern lärarinna och fadern kronojägare. De högutbildade föräldrarna 

drev inget småbruk och hade därför inga djur. Kvinnor med läraryrken hade oftast hembiträ-

den som tog hand om barnen och allting, som angick hushållet. Gemensamma arbeten i fatti-

gare småbruks familjer var höbärgningen och potatisodlingen där var alla tvungna att delta. 

(Anonym, S. Keskitalo, personlig kommunikation, december 2015) 

 

Bild 6. Skolfoto från Måttsund 1915. Agda står som 

andra person i tredje ledet från vänster. Källa: Ano-

nyms privata samling. 

Samtliga föräldrar till de intervjuade hade väldigt låga utbildningsnivåer 6-årig folkskola var 

det vanliga. De kom från fattiga familjer där det inte fanns några ekonomiska möjligheter att 

studera på högre utbildningar (Anonym, S. Mirell, E. Palo, M. Jatko, S. Keskitalo, personlig 

kommunikation, december 2015). Anonym berättade om hur hans mor Agda gärna hade läst 

vidare efter den 6-åriga folkskolan.  

Ovanstående fotografi (bild 6) visar Agda i ett klassfoto från 1915. Agda var från Måttsund 

och blev bortsåld på auktion, som 6 år gammal tillsammans med hennes syskon. Hennes för-

äldrar hade inte kunnat ta hand om henne. Hon hade dock turen att hamna i en trygg och kär-

leksfull familj på hemorten i Måttsund där hon fick en bra uppväxt. Hennes far och tre syskon 

flyttade till Canada. Hennes far hade skickat pengar till Agda för att hon skulle få en högre 

utbildning, men hennes syster Dagmar tog pengarna och utbildade sig till lärarinna i Mått-

sund. 

I intervjuerna blir det också tydligt att samtliga föräldrar till informanterna hade föräldrar med 

en stark kristen livsåskådning. I alla familjer var föräldrarna laestadianer förutom i en familj 
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där modern tillhörde pingstvännerna (Anonym, S. Mirell, E. Palo, M. Jatko, S. Keskitalo, per-

sonlig kommunikation, december 2015). Björk (1997) menar att religionen och fädernas do-

minans inom familjen förr bidrog till att kvinnorna hamnade i en lägre ställning och förstärkte 

genusarbetsfördelningen i hemmet (Björk, 1997, s.83). 

 

Bild 7. Ett hembiträde hinkar upp vatten. Taget i 

Ohtanajärvi 1947. Källa: Norrbottens Museum. 

nbmcarlotta.nll.se/web/object/32354  

Enligt den information som jag har fått genom mina intervjuer var livet före Vatten- och av-

loppets installering väldigt arbetsamt särskilt för mödrar. Vattnet var tvunget att vindas upp 

med brunnsvinda och hink.  Ovanstående (bild 7) visar det mödosamma arbetet med att vinda 

upp vatten till både människor och djur. Det var särskilt arbetsamt speciellt för mödrar då 

vattnet skulle bäras till huset och till djuren i ladugården (Anonym, S. Mirell, E. Palo, M. 

Jatko, S. Keskitalo, personlig kommunikation, december 2015). 

”Mamma fick bära vatten till huset och korna i ladugården. Jag och syskonen hjälpte till så 

gott vi kunde men det var mest mamma, som skötte dessa sysslor. Jag och syskonen hjälpte 

också mamma att veva upp vattnet från brunnen men hon var väldigt rädd att vi skulle halka 

http://nbmcarlotta.nll.se/web/object/32354
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ner i brunnen. Senare fick vi en handpump till brunnen, som var lättare att pumpa upp vatten 

med och den var också säkrare för oss barn. Mamma tvättade kläder med en tvättbräda i en 

gryta i ladugården, som det eldades under för att vattnet skulle värmas. Hon bar vattnet från 

brunnen till korna i ladugården som låg på en ca tio meters avstånd. Hon bar även vattnet in 

i huset” (E. Palo, personlig kommunikation, december 2015). 

Mjölkningen av korna var också ett kvinnligt arbete. Mjölkningen, gjordes för hand i de flesta 

hem i Korpilombolo. Nedanstående (bild 9) är tagen i Nederluleå och visar hur arbetsamt det 

var med mjölkning för hand. Mjölken hälldes i mjölkhinkar i rostfritt stål, som rymde ca 20 

liter mjölk för att sedan ställas ut på vägkanten på mjölkpallar för avhämtning.  

På 1950-talet hämtades mjölken med mindre lastbilar. Tidigare skedde transporterna med 

häst. Nedanstående (bild 8) visar transport av mjölk med häst till Korpilombolo mejeri. 

Transporterna med häst var ganska omfattande, eftersom transporter förekom från flertalet av 

Korpilombolos utbyar. Mejeriet var beläget ovanför sjön i intill kyrko-allen. Mejeriverksam-

heten upphörde på slutet av 1940-talet och byggnaden revs så småningom (Anonym, S. 

Mirell, E. Palo, M. Jatko, S. Keskitalo, personlig kommunikation, december 2015). 

Informanter säger att det fanns ett mejeri i Korpilombolo, som senare avvecklades. Det nya 

mejeriet i Pajala öppnades på 1950-talet i Pajala. Mejeriet i Pajala står fortfarande kvar. Då 

mejeriet hade flyttats dit hämtades mjölken från gårdarna i Korpilombolo dåvarande kommun 

och kördes till Pajala. På mejeriet arbetade vanligtvis endast kvinnor. Män kunde vara chauf-

förer, som hade till uppgift att frakta mjölken till mejerierna. I Korpilombolo var det vanligare 

med småbruk med ca 2-7 kor. Arrendatorn i Korpilombolo Arthur Gustavsson var dock ett 

undantag han höll sig med ca 10 kor (Anonym, S. Mirell, M. Jatko, S. Keskitalo, E. Palo per-

sonlig kommunikation, december 2015). 
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Bild 8. Mjölkskjuts vid mejeriet i Korpilombolo 

Kyrkby. Tid 1942. Källa: Norrbottens museum: 

nbmcarlotta.nll.se/web/object/27757  

 

Bild 9. Mjölkning för hand. Nederluleå 1936. Norr-

bottensmuseum. Källa: nbmcar-

lotta.nll.se/web/object/47107  

Nedanstående (bild 10) visar en mindre mjölkhink på 5 liter den är gjord i rostfritt stål. Den 

brukades för förvaring av mjölk i källarutrymmen innan kylskåpen var tillgängliga (Anonym, 

personlig kommunikation, december 2015) (Bild 11) är en bild på mjölkerskor i Måttsund i 

Nederluleå. Alla är unga kvinnor med mjölkstävor de visar på den dominans kvinnor utgjorde 

vid skötseln av kor. Nedanstående (bild 12) är en tjurkalv på grönbete från Anonyms hem-

gård. (Anonym, S. Mirell, personlig kommunikation, december 2015) 

http://nbmcarlotta.nll.se/web/object/27757
http://nbmcarlotta.nll.se/web/object/47107
http://nbmcarlotta.nll.se/web/object/47107
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Bild 10. Mjölkhink från 1950-talet. Källa: Anonyms 

privata samling. 

 

Bild 11. Bild från fäbodvallarna i Måttsund. Tid 

1940-talet. Källa: Anonyms privata samling. 
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Bild 12. En bild på en kalv från Anonyms hem då de 

hade kor. Tagen i Korpilombolo tid 1960-talet. 

Källa: Anonyms privata samling. 

Enligt informanternas berättelser stod kvinnor för det huvudsakliga ansvaret av bärandet av 

vatten från brunnen till huset för matlagning och städning. En del mödrar hade det enklare 

beroende på avståndet till brunnen, men från en del brunnar var det väldigt långa sträckor att 

gå. Bärandet av vatten var ett typiskt kvinnogöra i Korpilombolo innan Va-nätet byggdes ut. 

Utedasset var också obekvämt speciellt vintertid om det var riktigt kallt ute (Anonym, S. 

Mirell, M. Jatko, S. Keskitalo, E. Palo personlig kommunikation, december 2015). 

Annars var det inte något, som bekymrade människor då man inte kände till något annat. Det 

fanns även andra kvinnosysslor som att lappa och laga kläder för familjen. Det köptes inte 

några kläder från affärerna i den omfattning man gör idag så länge man levde av småbrukets 

inkomster. Vävning av mattor var väldigt vanligt på den tiden bland kvinnor samt sticka, bro-

dera och virka (Anonym, S. Mirell, M. Jatko, S. Keskitalo, E. Palo personlig kommunikation, 

december 2015). 

Mödrarna hade en viktig uppgift förr att konservera maten t.ex. konserverades kött i glasbur-

kar då det inte fanns några möjligheter att hålla det fruset över sommaren. Under denna tid 

fanns inte frysboxar eller kylskåp. Köttet kokades och saltades för att sedan läggas in i kon-

serveringsburkar. Glasburkarna hade en tätning av en gummipackning. Locket klämdes fast 

med en bygelklämma. Det åts upp under sommaren för att det inte skulle hinna bli förstört. 

Det var inte så stora mängder av burkarna men de kunde en del somrar vara ett flertal (Ano-

nym, S. Mirell, M. Jatko, S. Keskitalo, E. Palo personlig kommunikation, december 2015). 
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Bär konserverades i tomma buteljer som hade korktätning. Halsen på flaskan doppades i ko-

kande konserveringslack. Det stelnade sedan då det avkyldes. Flaskorna kunde förvaras i sva-

lare utrymmen t.ex. i källaren under vintern. Konserveringsmetoden var väldigt effektiv och 

det fanns sällan något mögel i flaskhalsen då den öppnades. Mögel var inget man ansåg vara 

skadligt. Om mögel hade uppstått i någon flaska avlägsnades detta innan användning. Senare 

på 60-talet då det blev mer vanligt med kylskåp och frysar upphörde denna metod. I de flesta 

hem fanns förutom kor även grisar. Den slaktades sent på hösten när de började vara köldgra-

der. Det var en stor tillgång till hushållet att ha en eller två grisar (Anonym, S. Mirell, M. 

Jatko, S. Keskitalo, E. Palo personlig kommunikation, december 2015). 

I intervjuerna framkommer också att värmandet av vatten för tvättning av tvätt gjordes i ladu-

gården i samtliga gårdar. Det eldades under en gryta i ladugården för att värma vattnet till 

tvätten. Efteråt sköljdes tvätten i kallt vatten (Anonym, S. Mirell, M. Jatko, S. Keskitalo, E. 

Palo personlig kommunikation, december 2015). 

”För vår del var det ju ganska bra för vi hade redan indraget vatten från egen brunn några 

år innan Va-nätet byggdes ut. Innan Va-nätet byggdes ut tvättades det för hand i en gryta i 

ladugården. Jag och mina syster Siri hjälpte mamma med tvätten men hon tyckte att vi var 

mest i vägen. Mamma sköljde tvätten i kallt vatten och hon tyckte vi flickor hade så ömtåliga 

fingrar, därför ville hon sköta tvättningen själv” (S. Mirell, personlig kommunikation, decem-

ber 2015).  

Enligt informanterna var det mödrarna som stod för tvättningen av kläder och eventuellt deras 

döttrar hjälpte till och skrubbade tvätten med en tvättbräda. Tvätten sköljdes också i ladu-

gårdsgrytan. Tvätten sköljdes i grytor med kallt vatten i ladugården. Såpa och ryskt tvål var 

det enda förekommande tvättmedlen. Dessa medel användes även till städning och för att 

sköta sin hygien. Tvättningen av kläder ansågs också, som ett typiskt kvinnligt arbete liksom 

matlagning, bakning och städning. I en familj hjälpte dock både söner och döttrar till med 

hushållsarbetet, men även där var det i huvudsak modern som gjorde dessa sysslor. Det an-

sågs att man var en ”Knapsu” om en man gjorde kvinnliga arbeten. ”Knapsu” betyder översatt 

från tornedalsfinska, som någon som är en toffelhjälte (Anonym, S. Mirell, M. Jatko, S. 

Keskitalo, E. Palo, personlig kommunikation, december 2015). 

”Vi var 13 barn tillsammans varav 8 var pojkar. Mamma var hemmafru och pappa var egen 

företagare inom cementgjuteribranschen. Varken jag eller mina bröder hjälpte mamma med 
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korna eller hushållet. Pappa gick aldrig ens in till ladugården. Mamma fick till och med 

bärga höet till ladugården själv. Alla pojkar och även pappa var livrädda för hushålls- och 

ladugårdsarbete. Ingen ville väl vara en ”knapsu”, som man kallades för ifall man gjorde 

dessa så kallade kvinnosysslor. Det var synd om mamma, som fick arbeta så mycket. Tänk vad 

tokigt man tänkte på den tiden” (M. Jatko, personlig kommunikation december 2015)! 

 

Bild 13. Höslåtter i Korpilombolo tidigt 1960-tal. På 

bild Henry en bror till Anonym. I bakgrunden syns 

en äldre traktor. Källa: Anonyms privata samling. 

Enligt informanternas berättelser var plöjningen av åkern något som gjordes av män. 

Ovanstående (bild 13) visar Anonyms bror Henry med lie i hand. Höslåttern gjordes gemen-

samt i familjerna, men kvinnorna hade bestämda sysslor. Nedanstående (bild 14) visar en fi-

karast på höslåttern. Det var främst krattningen av hö, som var kvinnornas arbete. Männen 

slog höet med lie och utförde för det mesta hässjandet på ängarna (Anonym, personlig kom-

munikation, december 2015). 

I Korpilombolo filmerna (1940-1970) tillstår kommentatorn att skogsbruket kanske var den 

viktigaste näringsgrenen inom gamla Korpilombolo kommun. Enligt informanters berättelser 

fälldes träd med yxa och fogsvans. Yxan användes också för att kvista av grenarna från trä-

den. Skogsarbete var också ett typiskt manligt arbete. Det hände att fäderna var tvungna att 

stanna under veckorna i skogsbaracker med timmeravverkning. De var vanligt att skogsba-

rackerna hade ett kock lag bestående av kvinnor som stod för mathållning, för de arbetande 

männen. De var oftast ett tiotal män, som ingick i huggarlagen och därtill två timmerkörare 

med häst. Den tidens traktorer gick inte att använda vintertid (Anonym, M. Jatko, S. Keski-

talo, E. Palo personlig kommunikation, december 2015). 
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Bild 14. Fikarast på höslåttern i Korpilombolo.  

Sonja sitter till höger. Tidigt 1960-tal. Källa: Ano-

nyms privata samling. 

 

Bild 15. Tröskmaskin av trä. Tid 1939, Korpilom-

bolo. Norrbottens museum: Källa: nbmcar-

lotta.nll.se/web/object/43351  

I Korpilombolo filmerna (1940-1970) säger kommentatorn Elis Gustavsson, att såningsma-

skinen kom till Korpilombolo på 20-talet innan dess sådde man för hand. Ända fram till 1930-

talet tröskades korn och havre med slagor. Den här metoden försvann då tröskmaskinen kom, 

även den drogs av hästen. Ovanstående (bild 15) visar en tröskmaskin av trä från 1939. Pota-

tis togs upp med särskild potatisupptagare på 40-talet den drogs av en häst. Traktorerna i byn, 

blev mer vanliga på 50-talet. Myrslåttern skedde alltid för hand med lie för där kunde inte 

traktorn köra. För att sedan föras till vinterladorna. Under vintern hämtades höet med häst och 

skrinda. Det var ett väldigt tungt och mödosamt arbete (Korpilombolo filmerna del 1 och 2, 

1940-1970).   

http://nbmcarlotta.nll.se/web/object/43351
http://nbmcarlotta.nll.se/web/object/43351
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I intervjuerna framkommer också att typiska manliga arbeten var vedhuggning till uppvärm-

ningen av hus och utebastu. Där var det alltid fadern och sönerna som gjorde jobbet. Vattnet 

bars av fäder och deras söner till utebastun, som redan var uppvärmt i ladugårdsgrytan. Det 

ansågs som ett väldigt tungt arbete eftersom vattensåarna var stora och tunga. (Anonym, S. 

Mirell, M. Jatko, S. Keskitalo, E. Palo, personlig kommunikation, december 2015) 

”Innan vi fick Va-nätet indraget badade vi bastu hos farfar och farbröderna. Inomhusbastu 

byggdes 1956 efter det kommunala Va-nätet kopplades in. Vi badade bastu turvis mellan far-

bröderna och hos farfar. De var alltid jag och bröderna och pappa, som ansvarade för värm-

andet av bastun. Vattnet värmdes i en gryta i farfars ladugård och därifrån bar jag och brö-

derna och pappa varmvattnet till bastun. Det var ett väldigt tungt arbete för vatten såarna var 

väldigt tunga att bära. Vi badade bastu en gång i veckan på lördagar antingen hos farbrö-

derna eller hos farfar. Det var inte alltid varmvattnet räckte till för flickorna och mamma, 

som alltid badade sist”( Anonym, personlig kommunikationen, december 2015).  

”Vi blev aldrig uppkopplade till det allmänna Va-nätet. På 50-talet fick vi indraget vatten 

från brunnen, vilket gjorde att vi fick vatten i köket och toaletten. Vi har aldrig haft inomhus-

bastu. Den vedeldade utomhusbastun står fortfarande kvar i hemgården. Där värms vattnet 

och kaminen med ved än idag. Förr badades varje vecka på lördagar och även på onsdagar 

men det var mer sällan” (E. Palo, personlig kommunikation, december 2015). 

Informanterna berättar att det var brukligt att det badades bastu en gång i veckan på lördagar. 

Utebastun fanns i de flesta gårdar. De som inte hade en egen utebastu kunde oftast gå och 

bada hos någon släkting. (Anonym, S. Mirell, M. Jatko, S. Keskitalo, E. Palo personlig kom-

munikation, december 2015) Nedanstående (bild 16) visar en bild på en utebastu som före-

kom i samtliga hem. 



37 

 

Bild 16. Utebastu från Korpilombolo tillhörande fa-

miljen Mirells farfar. Källa: Anonyms privata sam-

ling. 

 

Bild 17. Tröskmaskin av trä. Tid 1939, Korpilom-

bolo. Norrbottens museum: Källa: nbmcar-

lotta.nll.se/web/object/43351  

I Korpilombolo filmerna (1940-1970) säger kommentatorn Elis Gustavsson att såningsmaski-

nen kom till Korpilombolo på 20-talet innan dess sådde man för hand. Ända fram till 1930-

talet tröskades korn och havre med slagor. Den här metoden försvann då tröskmaskinen kom, 

även den drogs av en häst. Ovanstående (bild 17) visar en tröskmaskin av trä, som dock inte 

är flyttbar. Kommentatorn Elis Gustavsson menar att potatis togs upp med särskild potatis-

upptagare på 40-talet den drogs av en häst. Traktorerna i byn, blev mer vanliga på 1950-talet. 

Myrslåttern skedde alltid för hand med lie för där kunde inte traktorn köra. Höet samlades 

inför vintern i lador. Under vintern hämtades höet med häst och skrinda. Det var ett väldigt 

tungt och mödosamt arbete (Korpilombolofilmerna del 1 och 2 1940-1970). 

http://nbmcarlotta.nll.se/web/object/43351
http://nbmcarlotta.nll.se/web/object/43351
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Nedanstående (bild 18) visar en slåttermaskin dragen av häst på ängsmark. Slåttern på ängar-

na var en stor skillnad till myrslåttern där kunde inte hästar eller traktorer användas, utan det 

slogs för hand med lie. 

 

Bild 18. Höslåttermaskin med häst i Korpilombolo. 

Bild taget på tidigt 40-tal. Källa: Anonyms privata 

samling. 

Korpilombolo kommuns va-nät 

I Tekniska enhetens arkiv i Pajala kommun finns protokoll från Korpilombolo kommunal-

fullmäktiges sammanträde den 28 december 1950. Där finns uppgifter om att Korpilombolo 

vatten- och avloppsanläggning stod helt klart på 1950-talet. Anledningen till detta var att det 

hade uppkommit sanitära olägenheter i de egna avlopps- och vattenanläggningarna i de en-

skilda hushållen. Det var en orsak till att man började fundera på att dra kommunalt Va-nät i 

Korpilombolo. Från början var det tänkt att främst Korpilombolo centralort, skulle få kom-

munalt Va-nät. Det finns dock Va-nät i byn Lahdenpää 5 kom från Korpilombolo. Detta 

byggdes efter att Va-nätet i Korpilombolo var färdigt. Enligt Anonym informant drogs led-

ningen in mot tomten för dem i Korpilombolo centralort om man inte genast anslöt sig kunde 

man vid intresse själv ordna en anslutning till huset. (Anonym, personlig kommunikation, 

december 2015) 

Enligt Korpilombolofilmerna från 1940-1970 del 1 och 2 påbörjades projektering för vatten- 

och avlopps-anläggningar redan under slutet av 40-talet. Då lades de första vatten- och av-
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loppsledningarna i Korpilombolo. I Korpilombolo filmerna (1940-1970) visas hur rörgravar 

grävdes till en början för hand med spade och spett. Efter att det var klart installerades rör.  

Än idag finns andra byar, som t.ex. Fällan och Kirnujärvi, blev aldrig uppkopplade till det 

kommunala Va-nätet. Fällan ligger på 10 km avstånd öster om Korpilombolo och Kirnujärvi 

ligger ca 3 mil i nordlig riktning från centrala Korpilombolo, men det tillhör Korpilombolo 

kyrkoförsamling. Det berodde troligen på att det ansågs ligga för långt borta från centrala 

Korpilombolo. Dessa byar har dessutom alltid haft en ganska liten befolkning. 

I samtida filmer från Korpilombolo del 1 och 2 berättar kommentatorn Elis Gustavsson 

(1940-1970) , att det på 50-talet användes tryck lufts drivna tjälspett, för att forcera tjälen i 

marken. Grävmaskiner hade börjat användas vid utgrävningarna, men fortfarande gjordes 

mycket av arbetet med spade och spett. Spaden var fortfarande ett viktigt verktyg. För ifyll-

ning av rörgravarna användes traktor. Rören hissades med rep från flaken på lastbilar till rör-

gravarna.  

Stenar forslade bort med rep, som sedan transporterades iväg på lastbilsflak. Till en början 

togs vattnet från kallkällor vid sjön Takajärvi, men när befolkningen växte togs vattnet från 

sjön. Från början var avsikten att ta vattnet från sjön Purasjärvi, som ansågs ha det klaraste 

vattnet, men av någon anledning förverkligades aldrig planen. Takajärvi är en sjö, som ligger 

ca 1,5 km sydväst om Korpilombolo. Anledningen att Takajärvi sjön valdes berodde säkert på 

att det ligger betydligt närmare centrala Korpilombolo.  

I Korpilombolo filmerna del 1 och 2 från 1940-1970 säger kommentatorn Elis Gustavsson, att 

det allmänna vatten- och avloppet var det mest revolutionerande händelserna tillsammans 

med centralvärmen vad gäller bostadsstandarden. Dessförinnan hade varje hem en egen 

gårdsbrunn. Vatten och avloppsnätet i Korpilombolo var färdigt uppbyggt 1950 och kan där-

för betraktas som väldigt sent om jag jämför med Luleå kommun som hade ett Va-nät för Lu-

leås centrala delar redan år 1907 (Söderholm, 2007, s. 68-89).  

I Korpilombolo filmerna del 1 och 2 berättar kommentatorn Elis Gustavsson att vattnet till 

djuren i ladugård och stall många gånger behövdes klaras av genom att tina snö eller forslas 

från Korpilombolo sjön. På mitten av 40-talet då militärer med kavalleri hade installerats i 

Korpilombolo, blev bekymren ännu större. Militärernas upphuggna vakar, blev så många att 
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sjön bottenfrös. Vattnet till djuren fick forslas ända från ån Salmenjoki (Korpilombolofilmer-

na del 1 och 2, 1940-1970).  

Jämför man dock familjernas användning förr av tvål och såpa ur miljösynpunkt, var detta 

dock ett väldigt naturvänligt val i jämförelse med de produkter som används idag. Bernes och 

Lundgren (2009) beskriver hur övergången från såpa och tvål till konsumtion av fosfor haltiga 

syntetiska tvättmedel efter andra världskriget ökade miljöföroreningarna i vatten. Hushållens 

Va-nät var en stor bidragande orsak till miljöföroreningarna på 1950 och 60-talet (Bernes & 

Lundgren, s. 188-193).
 

Förändringar i det dagliga livet med indraget vatten  

Enligt informanternas minnesbilder var den största fördelen för mödrarna när vatten- och av-

loppet drogs in. Nu behövde de inte längre bära vatten till djuren i ladugården och till huset. 

De var deras arbeten, som främst blev lättare. Den mest revolutionerande förändringen var 

tvättmaskinen, som underlättade för mödrarna (S, Mirell, Anonym, M. Jatko, S. Keskitalo, E. 

Palo, personlig kommunikation, december 2015). 

”Då vi fick vatten indraget i huset köpte vi första tvättmaskinen. Den var halvautomatisk, 

vilket var rena drömmen. Det blev en märkbar skillnad i hushållsarbetet speciellt för mamma. 

Det var en sådan tvättmaskin, som man fick hälla i vatten själv innan man startade maskinen. 

Det fanns en tillhörande mangel till tvättmaskinen. Jag är dock lite osäker på när tvättmaski-

nen kom för det var så länge sedan. Själv minns jag att tvättmaskinen kom i samband med det 

kommunala Va-nätet” (S. Mirell, personlig kommunikation, december 2015).  

”Största förändringen vad gäller vatten till huset var att det köptes en tvättmaskin till huset. 

Vi var en stor familj och det blev mycket tvätt för mamma. Det var mycket jobb för henne att 

tvätta för hand. Tvättmaskinen och toaletten innebar en stor förändring i hemmet. Speciellt 

tvättmaskinen, som gjorde att det blev mycket lättare att tvätta för mamma. Det är helt klart 

bättre med det allmänna vattnet och det är också en del av dagens samhälle. Ja, nu slapp man 

också bära varmvatten till bastun, vilket var tungt och arbetsamt” (Anonym, personlig kom-

munikation, december 2015).  

Fortfarande var det mödrarna, som tvättade kläder men de hade en ny teknik som underlättade 

arbetet. Även de familjer, som inte fick indraget kommunalt vatten upplevde samma föränd-
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ring då det fick tillgång till indraget vatten från brunnen till ladugård och hus från egen brunn. 

Främst berodde det på att familjerna var väldigt stora på denna tid och det, blev väldigt myck-

et tvätt. (S. Mirell, Anonym, M. Jatko, S. Keskitalo, E. Palo, personlig kommunikation, de-

cember 2015) 

”Vi blev som sagt aldrig uppkopplade till det allmänna Va-nätet men vi fick vatten indraget 

från egen brunn 1956. Livet blev mycket bättre särskilt för mamma, som slapp bära vatten 

med hink från brunnen till ladugården och huset. Det var också arbetsamt och hinka upp 

vattnet från brunnen. Nu var det betydligt lättare att sköta djuren i ladugården med indraget 

vatten. Det var också en stor förändring med inomhustoalett” (M. Jatko, personlig kommuni-

kation, december 2015). 

”Vi blev aldrig uppkopplade till det allmänna Va-nätet. På 50-talet fick vi indraget vatten 

från brunnen. Det indragna vattnet från brunnen till ladugården gjorde att mamma slapp 

bära vatten från brunnen till korna och huset. Tvättmaskin till huset fick vi på slutet av 50-

talet. Det var en befrielse för mamma. Det var bra med inomhustoalett för nu behövde man 

inte gå ut i kylan när det var 30 grader kallt” (E. Palo, personlig kommunikation, december 

2015).  

Den andra betydande förändringarna var tillgången till kylskåp och frys nu blev det mycket 

lättare att förvara maten. I de intervjuades familjer finns en del skillnader. I samtliga familjer 

kom tvättmaskin, kylskåp och frys på 1950-talet förutom en familj, som fick dessa hushålls-

maskiner först på 1960-talet. Tiden för installerandet av moderna toaletter har också varierat i 

en familj kom den moderna toaletten på 1960-talet och i de andra familjerna på 1950-talet. 

Installerandet av bastu i källaren kom mellan 1950-1960 tal i samtliga familjer förutom en 

familj där utomhus bastu används än idag. (S. Mirell, Anonym, M. Jatko, S. Keskitalo, E. 

Palo, personlig kommunikation, december 2015) 

”Nu behövde man inte gå till utedasset när det var kallt ute. Samtidigt, som vattnet drogs in i 

huset installerades en bastu i källaren. Det var en stor skillnad från den tidigare utomhusba-

stun. Till utomhusbastun var man alltid tvungen att bära vatten. Allting blev bekvämare med 

moderniteterna. Dessutom fick vi en tvättmaskin, vilket gjorde att mamma inte längre behövde 

tvätta för hand. Det fanns bara fördelar med vatten indragningen.” ( M. Jatko, personlig 

kommunikation, december 2015). 
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De flesta hushåll förr i Korpilombolo var självförsörjande på det, som det fick från det små 

skaliga jordbruket och skötseln av djuren. Det fanns inte så mycket pengar att spendera, men 

kött och mjölk fick man från sina egna husdjur. Därför rådde det ingen svält för det man inte 

kunde köpa fanns i hemmen. Kvinnans arbete i hemmet bidrog därför till stor del för att det 

självförsörjande hushållet skulle överleva. Utan kvinnornas hårda arbete med skötseln av kor, 

barn och övriga hemarbeten skulle familjen gått under. (S. Mirell, Anonym, M. Jatko, S. 

Keskitalo, E. Palo, personlig kommunikation, december 2015) 

Den stora flyttningen söderut på 1960-talet och avvecklingen inom jordbruket visas i filmen 

Overspill från Korpilombolo-Kivijärvi.
2
 Småbruken avvecklades nästan fullständigt på grund 

av att det inte längre gick att leva på det inkomster, som små-jordbruken gav. Till detta kräv-

des större anläggningar med fler kor för att det skulle generera några inkomster. Det finns två 

gårdar i Korpilombolo församling som fortfarande har kor varav en ligger i Kirnujärvi och en 

annan gård finns i Narken. Dessa gårdar har stora anläggningar med flera kor. Övriga finns 

inte i Korpilombolo tidigare kommun.
2
  

                                                 

2
 2  Overspill-filmat 1969 i Korpilombolo-Kivijärvi. (1968) Hämtad från nätet: www.pajalatv.se/film/overspill-

filmat-1969-i-korpilombolo-kivijarvi-lulea/) 
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DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Min undersökning av livet före och efter vatten- och avloppets installering i Korpilombolo 

mellan åren 1900-1960 visar att moderniseringen i samhället även har påverkat arbetsförhål-

landena i familjerna. Det blev lättare för mödrarna att tvätta med tvättmaskin istället för hand. 

Kylskåp och frys underlättade mycket vid förvaring av mat. Nu behövde man inte längre kon-

servera och salta i samma utsträckning, vilket också ofta var ett arbete för kvinnor. Djurhåll-

ningens nästan totala upphörande på 60-talet gjorde att kvinnornas arbete underlättades avse-

värt. Själv hushållets tid var förbi och konsumtionssamhället tog över.    

Mina slutaster av min studie om kvinnors och mäns genusarbetsförhållanden i Korpilombolo 

från början av 1900-talet fram till 60-talet är att det finns många likheter med det gamla bon-

desamhälle i Sverige på 1800-talet, som Ohlander och Strömberg (1996) beskriver där kvin-

nor främst skulle sköta ladugård och djur. Moderniseringen mot mer jämställda förhållanden 

har inte kommit förrän småbruken har avvecklats i Korpilombolo (Ohlander & Strömberg, 

s.138). Likheter kan dras till förhållanden i Korpilombolo. Männen, som sysslade med disk-

ning och tvättning eller andra typiska kvinnogöromål fick en låg status. Dessa benämndes 

med det tornedalsfinska ordet ”Knapsu”, som jag tidigare nämnt. Detta ord var det mest ned-

sättande man kunde benämnas för, det innebar att man var en toffelhjälte. (Anonym, E. Palo, 

S. Keskitalo, S. Mirell, M. Jatko, personlig kommunikation, december 2015) 

Björks (1997) föregående teorier om kvinnors situation stämmer överens med förhållandena i 

Korpilombolo. Genom mina intervjuer kan jag urskilja att speciellt mödrarnas insats i hemmet 

sågs, som en verkligt viktig uppgift. Modern för samtliga intervjuade ses, som en väldigt vik-

tig person. Hennes arbete beskrivs, som väldigt mödosamt och slitsamt. Det fanns också andra 

orsaker till de segregerade könsrollerna. Laestadianismen och kristendomen var väldigt stark 

på den här tiden, vilket också präglade kvinnors och mäns syn på relationen mellan könen. 

Det var självklart att kvinnor gjorde kvinnosysslor och männen arbeten, som var typiska för 

män. Det var inte något, som ifrågasattes av någon. Kristendom var också positiv för många i 

dessa svåra och fattiga tider då det gav en slags tröst i vardagen. I samtliga intervjuades famil-

jer hade kristendomen en stor roll dock har bara en av de intervjuade har följt föräldrarnas 

spår.   
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Idag är diskussionen en annan nu förväntas män vara pappalediga lika mycket som kvinnor. 

Idag debatteras det om att män inte tar ut föräldraledigheten för att stanna hemma med barn. 

De arbeten, som är typiskt kvinnliga såsom sjukvård och äldreomsorg domineras fortfarande 

av kvinnor, medan männen är en minoritet i dessa yrken. Kvinnodominerade arbeten som 

kvinnor utför inom sjukvården debatteras ofta i många politiska debatter om högre lön för 

undersköterskor. De yrken, som har flest kvinnor har fortfarande en lägre status än männens 

arbeten. Dock har det skett en stor förändring flera andra yrken, som förut varit mer mansdo-

minerade har blivit mer jämställda. Mer kvinnor i arbete har också lett till en ekonomisk fri-

het, vilket gör kvinnan mindre beroende av mannen (Ohlander & Strömberg, 1996). 

Cowan (1983) har en teori om att den tekniska utvecklingen med tvättmaskiner och andra 

maskiner användbara i dagens hushåll inte har gjort livet lättare för barnfamiljer, eftersom det 

fortfarande är kvinnor som utför arbetena i hemmet till största delen. Detta är också min upp-

levelse med den erfarenhet jag har av mötet med mödrar idag. Det är inte längre hemmafruar 

utan det är dubbelarbetande både i arbetet och hemmet. Det verkar också, som att många 

kvinnor har som ideal att vara den perfekta modern och samtidigt en väldigt duktig yrkesarbe-

tande kvinna. Detta är dock ingenting jag har bedrivit någon forskning om utan det är endast 

en upplevelse, som jag har. När kommer vi dit att männens ideal blir att vara den perfekta 

fadern och på samma gång väldigt framgångsrik inom sitt yrke?
 

Jämför jag med hur Korpilombolo var förr med dagens villkor var det ett väldigt könssegrege-

rat samhälle där kvinnor hade sina uppgifter inom hemmet med barnavård och skötseln av 

djuren i ladugården. Kvinnors arbete var dock minst lika viktigt som männens, eftersom de 

flesta familjer på orten levde på självhushåll. Männen hade sina arbetsområden inom jord- 

och skogsbruk, men även i denna ort kan man se att de har skett en modernisering mot mer 

jämställda villkor från 1960-talet och framåt när fler kvinnor kom att bli yrkesarbetande.  

Det hårda arbetet, som män gjorde i jord- och skogsbruk är dock inte att förakta, utan måste 

även ses som en stor insats i det gamla jordbrukssamhället i Korpilombolo. Det hade varit 

intressant att skriva om det tidigare mejeriet i Korpilombolo, som avvecklades på tidigt 50-tal. 

Idag är byggnaden nedriven men det gamla mejeriet i Pajala finns kvar, även detta nedlagt 

sedan länge. Det som kunde vara ett förslag till vidare forskning är att undersöka kvinnors 

förhållanden inom det gamla mejeriet i Korpilombolo för den, som är intresserad av lokal-

historia från mindre orter.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Intervjuer 

Alla intervjuer har gjorts i december månad 2015. Jag har dock inte skrivit upp datumen då 

intervjuerna är gjorda. Intervjuerna har gjorts två gånger då det har dykt upp fler frågor under 

arbetets gång. Nästan alla informanter har gått med på att framträda med namn och ålder. 

Dock har en av informanterna valt att vara Anonym. Han är född på 40-talet i Korpilombolo 

och har bidragit med ett flertal bilder och personliga intervjuer i den här uppsatsen. 

Anonym, 72 år, Intervjuad i hans hemgård i Korpilombolo. 

Sonja Mirell, 81 år, Intervjuad i hennes hemgård i Korpilombolo. Boendeort Luleå. 

Elis Palo, 75 år, Intervjuad i hans lägenhet i Pajala. Hemgård i Kirnujärvi 

Martin Jatko, 75 år, Intervjuad i hans hus i Korpilombolo. Hemgård i Fällan 

Sigmund Keskitalo 71 år från Korpilombolo, Intervjuad i Sonja Mirells hemgård. Boendeort 

Rö en liten ort mellan Norrtälje och Stockholm 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

● Hur såg familjelivet och arbetsfördelningen i hemmet ut innan Va-nätet installerades i 

kommunen? 

● Hur förändrades familjelivet och arbetsfördelningen i hemmet efter att Va-nätet instal-

lerats/alternativt vattenledning installerats från egen brunn?  

● Var förändringen större för något av könen? 


