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Abstract 

Learning and Living   
Development of knowledge in people with a hereditary deafness/hearing 
loss 
The aim of this study is to explore the development of how people in differ-
ent generations of a family with a hereditary hearing loss developed 
knowledge and to examine the role of the educational system and how it 
influenced this development.  
 
The research questions are: 
 

• What is the prevalence of the deafness spoken of in the family 
chronicle? 

• What different kinds of knowledge did the family members with 
deafness/hearing loss develop and how did they make use of them? 

• In what ways may they have experienced their deafness/hearing loss 
as a suffering?  

• What knowledge did they develop because the hearing loss recurred 
in several successive generations? 
 

The studied material includes answers from a questionnaire, different histor-
ical documents and sixteen interviews. Descendants of the first man born in 
the family in 1816 described as deaf. Among the descendants a total of 84 
persons with a hereditary hearing loss have been found, at most in seven 
successive generations. The sixteen persons interviewed have spoken about 
themselves, their parent, mother or father-parent, with hearing loss. This has 
made it possible to explore the development of knowledge in different areas. 
The findings from the interviews are interpreted in four chapters where the 
development knowledge in the different generations has been related to each 
other and to the hearing loss. 
The study shows that the generations developed various forms of compe-
tence and knowledge and that this occurred mainly in the homes. The mem-
bers of the family with hearing loss were educated by themselves. The role 
of public school was small. The last generation, however, has been able to 
carry out higher studies. The communicative practice at home was spoken 
Swedish, eye contact, a loud and clear voice and speechreading. The speech 



 

of children was read before the children themselves had to read the speech of 
others. 
 
Keywords: 
deafness, hearing loss, hearing impairment, knowledge, upbringing, educa-
tion, hermeneutic, Paul Ricoeur  
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Förord 

Det har varit en lång resa, både i tid och i rum, en bildningsresa som startade 
när jag första gången fick bekanta mig med Pehr Hansson i släktkrönikan 
tills jag idag avslutar mina studier om några av hans ättlingar. En resa fylld 
av spännande möten med människor och en historia som jag tidigare inte 
kände till. Jag minns särskilt när jag fick de första svaren på frågeformuläret 
och träffade var och en av er som blev studiens informanter. 

Årstider har kommit och gått sedan dess när jag med allt mitt material har 
likt Odyssén irrat omkring på ett stormigt hav. Men det har också funnit 
stunder av skön seglats, goda möten och hamnar för påfyllning för både själ 
och kropp. En bildningsresa tar aldrig slut och målen är temporära. Men nu 
är det dags för att kliva i land, försvara mina upptäckter, så väl som mina 
irrfärder. En sak vet jag dock säkert; Jag är inte tillbaka där jag började och 
jag har fortsatt lust att Lära och Leva. 

Mitt fösta tack går till studiens sexton informanter. Ni som berättade för 
mig om era liv, er förälders och mor- eller farförälders liv. Jag har levt med 
er alla i många år och ni har blivit mina närstående. Kanske har jag kommit 
er för nära, men era liv är inte en berättelse och jag har bara lånat några 
stycken ur dem. Nu får ni möjlighet att lära känna varandra och en gemen-
sam historia. Jag tackar också medlemmar i Vibyggerå hembygdsförening 
och Nätra hembygdsförening som försett mig med lokalt material och foto-
grafier.  

Mitt andra tack går till mina handledare. Professor Mats Myrberg som va-
rit en entusiastisk kapten skutan! Till fil.dr. Bozena Hautaniemi som först 
var styrman, men sedan övertog kaptensrollen. Tack för din konstruktiva 
handleding. Du har bett mig hissa segel när inga vindar blåst och tagit ned 
dem under de värsta stormarna och inte oroat dig för att jag skulle nå hamn. 
Jag vill också tacka fil.dr. Kerstin Fellenius som personligen biträtt mig i 
arbetets slutskede, med läsning av manus och korrektur. 

Jag vill också tacka professor Anders Gustavsson och professor em. Rolf 
Helldin vid Stockholms universitet samt professor Eva Simonsen Oslo uni-
versitet för konstruktiva samtal och synpunkter när jag har lagt fram olika 
avhandlingstexter vid seminarier och kurser. Jag tackar också professor 
Bengt Kristensson Uggla vid Åbo Akademi för seminarier och kurser och för 
uppmuntran att ta med Paul Ricoeur som navigatör på resan. 

Ett stort och varmt tack också till de nätverk och sammanhang som följt 
mig genom åren. DHOPP; doktorander och postdoktorander inom pedago-



 

giska döv- hörselområdet, till tidigare och nuvarande doktorandkollegor vid 
institutionen för specialpedagogik. Ett särskilt tack Emelie Cramér Wolrath 
som genom hela resan seglat vid min sida. Tack också till tidigare och nuva-
rande kollegor vid specialpedagogiska institutionen Stockholms universitet.  
Ett stort tack till dem som har understött mitt arbete ekonomiskt. Lärarhögs-
kolan i Stockholm och Stockholms universitet. Till Stingerfonden för for-
skarveckor vid Villa Forum Auditum, Brac, Kroatien, till Centrum för kom-
petensutveckling inom vård och omsorg vid samhällsvetenskapliga fakulte-
ten, Stockholms universitet och till Clas Groschinskys Minnesfond. 
 
Tack alla ni som på olika sätt med er kunskap, klokhet, värme och kärlek har 
stöttat mig genom hela avhandlingsarbetet. Ni är alltför många för att räknas 
upp, men jag lämnar en tom rad där jag kan skriva ditt namn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lilla Essingen den 5 februari 2013. 
 
 
Anna-Carin Rehnman 
 
 
 

En ängel utan ansikte omfamnade mig 

och viskade genom hela kroppen: 

»Skäms inte för att du är människa, var stolt! 

Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. 

Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.« 

 
ur Romanska bågar: För levande och döda, 1989 

Tomas Tranströmer 
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Inledning 

Det var i februari 1993. Jag lyssnade för första gången till en föreläsning om 
dövas historia och om barn som gått i dövskolor, redan under tidigt 1800-tal. 
Föreläsningen handlade om hur undervisningen vid dövskolorna gått till 
under olika tidsperioder, vilka yrken döva utbildats för, vilka föreningar de 
hade bildat och hur de levde sina liv som döva. Allt var nytt för mig, och 
mycket intressant. Samtidigt slogs jag av tanken: Hur hade mitt liv gestaltat 
sig om jag levt för 100-150 år sedan med den hörselnedsättning som jag har? 
Som vuxen hade även jag varit döv eftersom det på den tiden inte fanns 
några hörapparater, men hur hade det påverkat mig, vad hade jag haft för 
möjligheter och begränsningar och var det bara hörapparaterna som bidragit 
till den stora skillnaden mellan då och nu? Det var många frågor som väcktes 
efter den föreläsningen och som jag aldrig tidigare reflekterat över.  

Det måste genom tiderna ha funnits barn och vuxna med nedsatt hörsel 
och orsakerna till det har varit många. Upprepade öroninflammationer bi-
drog ofta till nedsatt hörsel långt in på 1900-talet och även sjukdomar som 
röda hund, påssjuka, meningit. Även ärftliga faktorer bör ha varit en orsak 
till nedsatt hörsel. Men hur det kan ha varit att leva med nedsatt hörsel under 
tidigare generationer vet vi inte mycket om. Medan dövas historia i Sverige i 
viss mån har blivit utforskad har historiska perspektiv om dem med nedsatt 
hörsel inte blivit lika väl undersökt, åtminstone inte om svenska förhållan-
den. Åke Ahlsén gjorde en förtjänstfull insats när han skrev boken Ur tyst-
naden - en hörselvård växer fram, vilken sträcker sig tillbaka till 1920-1930-
talet och till hans egna erfarenheter som elev i Stockholms hörselsvagklas-
ser. Han beskriver bland annat tillkomsten av Svenska föreningen för de 
dövas väl och hur de under lång tid bedrev olika insatser, som hörapparatut-
provning, kurser i talavläsning, småbarnsklasser samt yrkesvägledning och 
praktik för vuxna med nedsatt hörsel. Detta skedde långt innan sådana insat-
ser blev en del av det offentligt finansierade socialförsäkringssystemet.1  

Svenska föreningen för de dövas väl heter idag Hörselskadades Riksför-
bund och när förbundet firade sitt 75 års jubileum gav de ut boken Hörsel-
skadade i historia och nutid.2 Den inleds med Gerda Meyersons artikel i 

                                                      
1 Åke Ahlsén, Ur tystnaden: en hörselvård växer fram, Solna: LIC, 1991. 
2 Bo Andersson, (red.), Hörselskadade i historia och nutid: Tillägnas HRF på 75-årsdagen, 
Stockholm; Hörselskadades Riksförbund, 1995. 
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Svenska Dagbladet från 1920 där hon bland annat skriver att ”man hitintills 
icke intresserat sig för att underlätta livets svårigheter för det stora antalet 
människor, som lida av mer eller mindre nedsatt hörsel och därigenom äro 
invalider.”3 Trots att Meyerson gjorde en tydlig skillnad mellan dem som var 
födda döva och dem som hade nedsatt hörsel, lyser historien om dem med 
nedsatt hörsel näst intill med sin frånvaro i denna jubileumsbok. Redaktören 
ser själv problemet, men menar att det är i de dövas historia, och då menar 
han de som föddes döva eller tidigt blev det, som man kan återfinna de hör-
selskadades historia. Detta bland annat för att begreppet hörselskada och 
hörselskadad är ett sentida begrepp.4 Språkligt och historiskt sett har det 
dock alltid varit en tydlig skillnad mellan döv och dövstum. Med dövstum 
menades de som på grund av dövhet inte hade utvecklat något tal. Genom att 
dövstumma tidigt fick specialundervisning, internationellt och i Sverige är 
det också därför mer har skrivits som deras historia, även som doktorsav-
handlingar.5 Däremot är historiskt forskning om människor med nedsatt hör-
sel, lomhörda eller om dem som senare i livet blev döva fortfarande i hög 
grad ett outforskat område. 

En ärftlig hörselnedsättning 
Jag har vuxit upp i en familj där pappa och mina syskon har haft och har en 
hörselnedsättning, så även min farmor. Hon var nästan 70 år när jag föddes 
och därför minns jag henne som en gammal kvinna. Hon hade svårt att gå 
och hörde knappast någonting. Vid ett tillfälle under min uppväxt minns jag 
särskilt att min pappa uppmanade mig och sa: -Titta på farmor så hon hör 
vad du säger. Farmor hade en hörapparat på bröstet med sladd till en öronin-
sats. Jag minns att hon vände sig till min pappa när den inte fungerade. Han 
kontrollerade den och bytte batterier, men det var inte alltid att det hjälpte. 
Jag kan inte annat minnas än att hon tog situationen med jämnmod och att 
jag, oavsett om hon använde hörapparaten eller inte, hade en bra kommuni-
kation och en varm relation med henne. Med tiden förstod jag att den hörsel-
nedsättning som jag hade fått, och som min pappa och farmor hade, var ärft-
lig. Men det skulle dröja väldigt länge tills jag började fundera på om det 
funnits eller fanns fler i min farmors släkt som hade en liknande hörselned-
sättning. 

                                                      
3 Andersson, 1995, s. 9. 
4 Ibid. 
5 Staffan Bengtsson. ”Varför får jag icke följa med dit fram?": medborgarskapet och den 
offentliga debatten om dövstumma och blinda 1860-1914, Institutionen för beteendeveten-
skap, Institutet för handikappvetenskap, Linköpings universitet, Diss. Linköping: Linköpings 
universitet, 2005, Linköping, 2005; Staffan Förhammar, Från tärande till närande: funktions-
hinder, utbildning och socialpolitik i Sverige. 1. Uppl., Lund, Studentlitteratur, 2007; Lars-
Åke, Domfors Döfstumlärare - specialpedagog - lärare för döva och hörselskadade: en lä-
rarutbildnings innehåll och rationalitetsförskjutningar, Örebro: Diss., Örebro Univ., Univ.-
bibl., 2000; Per Eriksson, Dövas historia. D. 1, Örebro, SIH Läromedel, 1993. 
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Min hörsel kan ha varit normal när jag föddes. Det första audiogrammet togs 
vid fem års ålder och visar en lätt nedsättning i mellanfrekvenserna. Nästa 
audiogram togs när jag var sju år. På den syns en tydligare hörselnedsättning 
i mellanfrekvenserna och två år senare visar tonaudiogrammet att hörselned-
sättningen i medeltal är omkring 40-45 decibel, dB. En måttlig hörselförlust 
brukar man säga. Landstinget i Norrbotten, där jag är född, startade tidigt 
med specialpedagogiska insatser och redan i slutet av 1950-talet hade en 
statlig förskola för döva och hörselskadade tillkommit i Boden.6 Mitt första 
möte med den pedagogiska hörselvården skedde när jag gick i tredje eller 
fjärde klass. Hörselvårdskonsulenten kom till skolan och överlämnade en 
fyrkantig låda med tunga hörlurar till mig. Det var en förstärkare som med 
en sladd var kopplad till en mikrofon vilken skulle ställas på lärarens kate-
der. Den blev inte särskilt väl använd. När jag var 13 år och gick i sjunde 
årskurs fick jag min första hörapparat, buren bakom örat, vilken jag genast 
började använda. När jag var 17 år fick jag två hörapparater. Min hörselned-
sättning har sedan dess stadigt försämrats och 2009 opererades jag för att 
kunna höra med ett cochleaimplantat. 

Släktkrönikan 
Jag var i 40-årsåldern när jag tillsammans med min pappa första gången 
träffade en släkting på min farmors sida. Pappas och min hörselnedsättning 
kom på tal och jag frågade släktingen om han visste om, och i så fall hur 
långt tillbaka hörselnedsättningen kunde ha funnits. Det visste han inte, men 
berättade att det fanns en krönika skriven om släktens tidigare generationer. 
Den skickade han sedan till mig. När jag läste den var mitt första intryck att 
den bara handlade om starka och driftiga män, men mitt i alla berättelser om 
vad de hade gjort fann jag, mer som en passus, detta om min farmors farfar, 
som hette Pehr Hansson: 

Liksom kroppsstyrka och arbetsenergi var även dövhet ett utmärkande släkt-
drag. Det är ej känt om Pehr Hanssons förfäder voro döva, men själv led han 
i hög grad av denna åkomma. Och hos alla hans söner framträdde dövhet förr 
eller senare utom hos Jonas, som ännu vid 75 års ålder hade normal hörsel. 
Dövheten har också gjort sig gällande i mycket stor utsträckning bland Per 
Hanssons efterkommande ända in i fjärde led. 

 
Enligt krönikan var farmors far och farfar döva liksom flera av hennes far-
bröder födda i Pehr Hanssons första gifte. Även hos Pehr Hanssons dotter i 
hans andra gifte ”gjorde fadersarvet dövheten, sig tidigt gällande.”7 Krönikö-
ren, som jag senare identifierade som ett barnbarn till Pehr Hansson, var 

                                                      
6 Ahlsén, 1991. 
7 Citat ut släktkrönikan. Släktkrönikan är ett 61 sidor långt handskrivet dokument. Kopia på 
det och en datautskrift finns hos författaren. 
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folkskollärare och blev sedan rektor vid en flickskola. Han berättar att släk-
tens dövhet hade ärvts vidare i fyra generationer då krönikan skrevs någon 
gång under 1930-talets första hälft.8 Om denna information stämde borde det 
med stor sannolikhet finnas fler familjer än min egen där den ärftliga hörsel-
nedsättningen fortfarande finns kvar. Krönikan uppger också att släkten har 
bott i samma socken under så lång tid som kyrkböckerna har uppgifter om 
dem. Socknen hette Vibyggerå och är en del av nuvarande Kramfors kom-
mun, belägen vid kusten i mellersta Ångermanland. 

Genetiska orsaker till nedsatt hörsel 
Hörselnedsättningar hos barn uppstår av flera orsaker. Cirka två tredjedelar 
av dem har genetiska orsaker. Dessa kan vara recessivt eller dominant 
nedärvda. En recessiv nedärvning är vanligast och utgör orsaken till ungefär 
80-85 procent av dem, medan en dominant nedärvning utgör orsaken till 10-
15 procent av de hörselnedsättningar som har genetiska orsaker. Nedärv-
ningen kan förklaras genom att varje förälder har två anlag i ett kromosom-
par men att det bara är ett av dessa anlag som överförs från respektive föräl-
der och bildar barnets eget kromosompar. För att en hörselnedsättning ska 
uppstå på grund av recessiva anlag måste båda föräldrarna var för sig vara 
bärare av ett sådant anlag och att båda dessa anlag överförs till barnet.9  

När orsaken till en hörselnedsättning beror på en dominant nedärvning av 
anlaget behöver bara en förälder i ett föräldrapar ha detta anlag för att barnet 
ska få anlaget och då blir även det anlaget det framträdande anlaget.10 På så 
sätt kan anlaget och den hörselnedsättning som det medför ärvas och fram-
träda i flera på varandra följande generationer. Men eftersom varje förälder 
har två anlag kan det lika gärna vara den andre förälderns anlags som över-
förs. Om ett dominant nedärvt anlag för hörselnedsättning förs vidare till 
nästa generation blir därför slumpmässig. I en familj där en av föräldrarna 
har ett dominant nedärvt anlag kan därför alla, någon eller inget av barnen 
ärva detta.11 

I norra Sverige finns en lång rad ärftliga sjukdomar och funktionsnedsätt-
ningar. Bakgrunden till den höga förekomsten är sannolikt att en gen fått 
fäste på grund av en begränsad population samt att in- och utflyttning har 
varit låg. Ett stort barnantal har sedan bidragit till att frekvensen av ärftliga 
sjukdomar och funktionsnedsättningar blivit hög. De norrländska länen upp-

                                                      
8 Muntlig uppgift från systerson till krönikören finns att krönikan skrevs 1931 men sista note-
ringen av ett dödsfall är gjord 1934. Troligast är att han skrev krönikan mellan 1931-1934. 
(2005-07-05). 
9 Gerard Andersson & Stig Arlinger, Stig (red.), Nordisk lärobok i audiologi, 1:a uppl., 
Bromma: CA Tegnér, 2007. 
10 En nedärvning som är dominant är i vanliga fall även autosomalt, med det menas att det 
ärvs oberoende av kön. Andersson & Arlinger, 2007. 
11 Andersson & Arlinger, (red.), 2007. 
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tar därför flera forskares intresse inom olika genetiska forskningsområden.12 
Forskarna anser att det inte är helt lätt att följa ärftliga sjukdomar i flera ge-
nerationer bakåt i tiden, men genealogisk forskning utifrån ärftliga anlag är 
ett område som växer. Även om människor inte tidigare förstod hur gener 
nedärvs har intresset för och kommentarer om individers olika lyten gjorts. 
Så även i husförhörslängder innan krav ställdes att de måste noteras där.13 

Det bedrivs genetisk forskning i syfte att kartlägga ärftlig hörselnedsätt-
ning - antingen en isolerad hörselnedsättning eller tillsammans med andra 
symptom, s.k. syndrom. Vid en utredning är kartläggningen av hörselned-
sättning i en släkt viktig för att bedöma om nedärvningen är autosomalt do-
minant eller autosomalt recessiv, dvs. inte bunden till ett kön, eller om den 
har andra orsaker. År 2012 var 28 gener som ger isolerad autosomalt domi-
nant nedärvd hörselnedsättning kartlagda. Det finns ytterligare drygt 20 reg-
ioner i människans arvsmassa som kopplats till hörselnedsättning med auto-
somalt dominant nedärvning, men där genen ännu inte är identifierad.14 Trots 
att hörselnedsättning finns i varje generation vid autosomalt dominant 
nedärvd hörselnedsättning kan det vara svårt att hitta tillräckligt stora famil-
jer som lämpar sig för genetisk utredning i syfte att hitta nya hörselnedsätt-
ningsgener.15 

Döv – ett begrepps förändrade innebörd 
I släktkrönikan beskrivs Pehr Hansson och hans söner som döva. För att 
förstå begreppet döv för dem och i denna avhandling behöver vi tänka oss in 
i hur personer med nedsatt hörsel kunde uppfattas när inga hjälpmedel fanns. 
Om Pehr Hansson hade, vad vi i dag kallar en måttlig hörselnedsättning på 
50-60 dB, uppfattade han inte tal i normal styrka längre bort än på en till ett 
par decimeters avstånd. Det var redan under vanliga omständigheter, som i 
ett samtal med någon i familjen, svårt för honom att höra vad någon sa och 
denna begränsning bör också ha varit mycket påtaglig för hans omgivning. 
Omdömet från andra blev att han var döv, ett vedertaget begrepp om den 
som hade uppenbara svårigheter att höra. Döv är den person som inte hör. 
Ordet har sitt ursprung i lågtyska ordet dof som kan översättas till dov, däm-
pad, matt eller klanglös.16  

                                                      
12 Gösta Holmgren, ”Det norrländska ärftliga sjukdomspanoramat.” I Arkiven, genetiken och 
sjukdomar. Louise Nyberg, Annalena Olsson & Jan Forsgren, (red.), Härnösand: Landsarki-
vet, 2000 s. 104-117. 
13 Stefan Nordström, ”Gener genom generationer.” I Arkiven, genetiken och sjukdomar. 
Louise Nyberg, Annalena Olsson & Jan Forsgren, (red.), Härnösand: Landsarkivet, 2000. 
14Hereditary Hearing Loss Homepage. 
http://hereditaryhearingloss.org/main.aspx?c=.HHH&n=86308 (2012-03-09). 
15 Det krävs omkring 15 troliga anlagsbärare i en familj för att få ett statistiskt säkerställt 
resultat. Uppgift från med. dr. Carina Frykholm, Akademiska sjukhuset Uppsala (12-11-22) 
16 Döv, ordförklaring i National Encyklopedin, NE, http://www.ne.se/d%C3%B6v (2013-01-
08). 
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Döv användes i vardagligt tal om personer med begränsad eller ingen 
hörsel, men det användes också i officiella sammanhang. Svenska förening-
en för dövas väl använde döv i sitt namn från sin start 1921. De använde 
ordet döv men även andra begrepp som nedsatt hörsel, lomhörd och hörsel-
svag.17 I mitten på 1940-talet diskuterade föreningen behovet av ett nytt be-
grepp då de gamla inte ansågs vara tillfredsställande. Föreningen bad Gösta 
Bergman18 om råd och han föreslog begreppsparen hörselskada och hörsel-
skadade, medan han ansåg att dövhet och döv borde beteckna en total hörsel-
förlust och någon som inte hörde alls.19 

Den tidigare definitionen av begreppet döv ger en förklaring till varför 
det användes om Pehr Hansson, hans söner och senare generationer, när 
krönikan skrevs på 1930-talet. Av krönikan uppfattar jag att de hade hört, 
lärt sig tala och fortsatte att tala. Några av Pehr Hanssons barn blev tidigt 
döva medan andra blev det senare i livet. När jag i denna studie använder 
begreppen döv och dövhet och när dessa framträder i källor och intervjuer, är 
det denna definition av begreppet som avses.  

Hörselskada och hörselnedsättning 
Till en början använde jag begreppet hörselskada i denna studie, exempelvis 
i den förfrågan som skickades ut till alla Pehr Hanssons ättlingar. Men inom 
den forskning, utbildning och den kliniska verksamhet som denna studie 
angränsar till används begreppet hörselnedsättning numera i större utsträck-
ning än begreppet hörselskada. En bidragande orsak kan vara att ICF20 i sin 
klassifikation gör en tydlig skillnad mellan funktionsnedsättning (skadan) 
och funktionshinder (en konsekvens av funktionsnedsättningen) där interakt-
ionen mellan individ och miljö avgör om funktionsnedsättningen blir ett 
hinder. På så sätt har begreppet hörselnedsättning en likartad betydelse som 
jag gav hörselskada i enkäten. Analogt med detta skulle då konsekvenser av 
en hörselnedsättning kunna benämnas som hörselhinder eller hörhinder. 
Däremot är det allmänt känt att förmågan att med hörseln uppfatta vad som 
sägs kan variera mycket i olika sociala och fysiska miljöer. En slutsats som 
kan dras av det är, att där hinder inte uppstår har en person med nedsatt hör-
sel inte heller något funktionshinder. Denna miljörelativa slutsats menar jag 
kan i praktiken vara mycket bedräglig, eftersom sociala och fysiska miljö-
faktorer snabbt förändras. En hörselnedsättning blir då på samma gång ett 

                                                      
17 Riksarkivet, Arninge Hörselskadades Riksförbund, HRF, SE/RA 730118, Styrelseprotokoll 
Svenska föreningen för dövas väl, 1921-1929. 
18 Gösta Bergman, 1894–1984, Språkman, lektor och professor. Chef för Institutet för svensk 
språkvård 1954–1961. NE; http://www.ne.se/g%C3%B6sta-bergman (2013-01-24). 
19 Ahlsén, 1991. 
20 ICF International Classification, Functioning, Disability and Health. Det är WHO:s klassi-
fikation sedan 2001 av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. 
http://www.who.int/classifications/icf/appareas/en/index.html (2011-03-23). 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2003/2003-4-1 (2011-03-23). 
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funktionshinder. Det är ändå möjligt att ordet hörselskada är mindre lämpligt 
i relation till ICF, uppfattas som ”äldre” eller ”omodernt” i relation till be-
greppet hörselnedsättning och att det är anledningen till att hörselnedsättning 
används alltmer. Hörselskadades Riksförbund använder dock begreppet hör-
selskada. Det omfattar då alla olika typer av skador av hörselorganet, även 
dem som ger en hörselnedsättning.21 Det kan vara ytterligare ett skäl till att 
använda begreppet hörselnedsättning eftersom denna studie fokuserar på 
nedsatt eller förlorad hörsel och inte någon annan typ av hörselskador. 

Ett annat argument i valet mellan att använda hörselskada eller hörsel-
nedsättning i denna studie är om det senare begreppet även innefattar total 
hörselförlust eller dövhet. Nordisk lärobok i audiologi, NLA, refererar till 
Förenta nationernas världshälsoorganisation, WHO:s, klassificering av hör-
selnedsättning vilken utgår från en med tonaudiogram uppmätt hörtröskel 
vid 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz och 4000 Hz, kallad M4. Utifrån resultatens 
medelvärde för det bästa örats hörtröskel klassificeras sedan olika grader av 
hörselnedsättningar: 22 

 
Lätt hörselnedsättning  26-40 dB 
Måttlig hörselnedsättning 41-60 dB 
Uttalad hörselnedsättning 61-80 dB 
Svår hörselnedsättning > - 81 dB23 
 

Med andra ord kan man med denna definition även tala om dövhet som en 
hörselnedsättning. 

Jag använder båda begreppen, dövhet och hörselnedsättning. Dövhet är 
ett historiskt korrekt ord, det användes i släktkrönikan och det används fort-
farande. Men eftersom man med ovanstående definition även kan tala om 
medicinsk dövhet som en hörselnedsättning använder jag också det, eller 
båda begreppen tillsammans. Jag uttalar mig på så sätt inte om graden av 
nedsatt hörsel med dessa benämningar och jag bestämmer inte heller någons 
identitet som döva eller hörselskadade. I de berättande kapitlen är det oftast 
deras egna begrepp och tidigare generationers begrepp som används.  

Specialpedagogiska insatser för elever med hörselnedsättning 
Redan i början av 1800-talet uppmärksammades de som varken kunde höra 
eller tala och det första institutet i Sverige som riktade sig till dem startade. 
Drygt hundra år senare tillkom den första hörselsvagklassen i en av Göte-
borgs folkskolor. Från 1870-talet och fram till 2001 har staten utbildat lärare, 

                                                      
21 Hörselskadades Riksförbund; www.hrf.se. Om hörselskadade, 
http://hrf.se/templates/Page.aspx?id=2072&baseRef=2072 (2013-01-24) 
22 Andersson & Arlinger (red.), 2007. 
23 Svår hörselnedsättning beskrivs som ”ej kapabel att höra och förstå ens en skrikande röst”, 
Andersson & Arlinger (red.), 2007, s. 295. 
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speciallärare och specialpedagoger med inriktning mot dövhet och hörsel-
skada. Behovet av lärare med sådana kunskaper kvarstår och 2011 beslutade 
riksdagen att återinföra en speciallärarutbildning med inriktning dövhet och 
hörselnedsättning.24 

För elever med nedsatt hörsel finns en uppenbar risk att inte fullt ut kunna 
tillgodogöra sig en undervisning som i hög utsträckning bygger på talat 
språk. Därför erbjuds idag olika skolalternativ. De kan få undervisning i 
specialskolan för döva och hörselskadade, i hörselklasser eller i grundsko-
lans och gymnasieskolans vanliga klasser. I specialskolan och i regionala 
och kommunala hörselklasser är elevantalet lägre och undervisningen är i 
högre grad pedagogiskt och tekniskt anpassad till elevernas hörselnedsätt-
ning.25 Specialskolan har under 2010 varit under utredning och ett betän-
kande lades fram 30 mars 2011.26 Där slås fast att alla barn och unga har rätt 
till en god utbildning i en trygg miljö och att detta även gäller för specialsko-
lans målgrupp. Antalet elever i specialskolan har dock stadigt minskat och 
skillnaden mellan specialskolans och grundskolans elevgrupper är inte lika 
entydig som tidigare. Elever som använder hörapparater och cochleaimplan-
tat finns därför inom alla skolformer. För att möta denna förändring föreslår 
utredningen att tillgången till teckenspråksundervisning stärks utanför speci-
alskolan, att teckenspråket jämställs med modersmålsundervisning och att 
elever kan vara antagna till specialskolan på heltid eller deltid.27  

De flesta elever med nedsatt hörsel, omkring 85 %, går i grundskolans 
och gymnasieskolans vanliga klasser. De svenska undersökningar som gjorts 
om integrerade elevers skolsituation ger inte någon entydig bild av deras 
skolsituation. En undersökning omfattar omkring 600 elever med hörapparat 
och cochleaimplantat i specialskolan för döva och hörselskadade, i hörsel-
klass och i vanliga klasser i grundskola och gymnasium. Undersökningen 
fokuserade på elevernas delaktighet och likvärdighet. Merparten av eleverna 
i grundskolans och gymnasiets vanliga klasser anser att den undervisning de 
får fungerar bra, men samtidigt vet de inte vilket stöd de skulle kunna be-
höva eller har rätt att få. Lärare i samma undersökning är medvetna om vil-
ken betydelse de har för elevens skolframgångar. De efterfrågar dock under-
visningsstrategier och anser att de behöver ökad kompetens för att undervisa 
dem. De lärare som deltog i studien undervisar dock väldigt sällan elever 
med nedsatt hörsel och när det sker är det ofta under mindre än ett läsår. I 
studien framkom också att oavsett vilka kunskaper eleverna hade om sin 
egen hörselnedsättning, utvecklade de olika strategier för att hantera hörsel-

                                                      
24 SOU 2011:30. Utbildningsdepartementet. Utredningen om en flexibel specialskola, Med 
rätt att välja: flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrup : delbetän-
kande, Fritze, Stockholm, 201, http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/165128 (2011-04-27).  
25 Ann-Christine Wennergren, Dialogkompetens i skolans vardag: en aktionsforskningsstudie 
i hörselklassmiljö, Diss Luleå tekniska universitet, Luleå, 2007.  
26 SOU 2011:30. 
27 Ibid. 
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krävande situationer och underlätta sitt lärande, liksom strategier för att mi-
nimera skillnaden mellan dem själva och hörande kamrater. Oftast var dessa 
strategier omedvetna och både på kort och på lång sikt kunde dessa bli 
mycket ansträngande, ge ökad trötthet eller svårigheter att följa med i under-
visningen.28 Behovet av fördjupade kunskaper om barn med nedsatt hörsel, 
deras lärande och kunskapsutveckling är, trots en lång historia av specialpe-
dagogisk undervisning, i hög grad fortfarande aktuellt och stort.29 

Specialpedagogik i ett tvärvetenskapligt fält 
I en tidigare definition av ämnet specialpedagogik, som vid Stockholms uni-
versitet är ett eget forskningsämne, framhölls att specialpedagogisk forsk-
ning utvecklar kunskaper om möjligheter och hinder i pedagogiska samman-
hang med bred tvärvetenskaplig förankring samt att ämnet kräver samarbete 
mellan forskare inom olika discipliner och verksamma inom pedagogiska 
praktiker.30 I en senare version är specialpedagogik ett tvärvetenskapligt 
kunskapsområde: 

… med överbryggande funktion mellan flera vetenskapsområden, som base-
ras på samspel mellan individ och samhälle. Kunskaper inom området foku-
serar på insatser innan svårigheter uppstått liksom att underlätta för personer 
med olika funktionsnedsättningar och/eller för personer i socialt utsatta livs-
situationer31 

 
Sunnemark och Åberg menar att tvärvetenskaplighet är ett begrepp med 
skilda betydelser och att den knappast befruktas av en kumulativ kunskaps-
syn, inte heller är det ett ämne eller en metod. De talar hellre om ett tvärve-
tenskapligt perspektiv eller en tvärvetenskaplig ansats som inkörsport till ett 
specifikt kunskapsfält eller vetenskapligt problem. Utmärkande för ett tvär-
vetenskapligt perspektiv är enligt dem, att inte enbart med hjälp av den egna 
disciplinens kunskapsbas betrakta problem och frågeställningar, utan också 
ta vara på vad andra discipliner erbjuder. Målet med tvärvetenskap är en 
systematisk integration av olika teori- och metodtraditioner i syfte att produ-
cera kunskap som varit omöjlig med ett inomvetenskapligt perspektiv. En 
mer löslig företeelse anser de vara mångvetenskap, vilken sträcker sig till att 

                                                      
28 Lotta Coniavitis Gellerstedt, Om elever med hörselskada i skolan, Härnösand: Specialpe-
dagogiska institutet, 2007. 
29 Siv Fischbein & Carin Roos (red.), Dövhet och hörselnedsättning: specialpedagogiska 
perspektiv, Lund, Studentlitteratur, 2006. 
30 Stockholms universitet, specialpedagogiska institutionen, Allmän studieplan för utbildning 
på forskarnivå i specialpedagogik med inriktning mot utbildningsvetenskap, fastställd 2008-
04-23, s. 1. 
31 Stockholms universitet, specialpedagogiska institutionen, Allmän studieplan för utbildning 
på forskarnivå i specialpedagogik. 
http://www.specped.su.se/polopoly_fs/1.72205.1326896130!/menu/standard/file/forskarutbild
ning_specialpedagogik.pdf (hämtad 2013-01-28). 
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betrakta ett problem ur många olika och disciplinärt specifika betraktelsesätt. 
Dock anser de att gränsen mellan tvärvetenskap och mångvetenskap är fly-
tande och även om gränsöverskridande forskning eftersträvas är det dock 
forskarnas ämnestillhörighet och ämnestradition som är utgångspunkten.32  

Ahlberg menar att specialpedagogisk forskning kännetecknas av att den 
lånar teorier, vilket både kan ses som dess svaghet och dess styrka. Svaghet-
en ligger i att specialpedagogisk forskning får en oklar identitet, en svag 
teoretisk kunskapsbas och en svag utveckling som självständigt forsknings-
ämne. Styrkan ligger i att en mångfald teorier visar på specialpedagogikens 
komplexitet och att olika teorier behövs för att förklara specialpedagogiska 
frågeställningar. Av den anledningen menar hon att specialpedagogik inte är 
tvärvetenskaplig utan mångvetenskaplig och i första hand är det studiernas 
frågeställningar, än valda teorier och metoder, som kännetecknar den speci-
alpedagogiska forskningen.33 

Undersökningar om hörselnedsättningar i familjer  
Under senare år har några studier gjorts som belyser olika aspekter av att 
själv ha nedsatt hörsel och även tillhöra en familj där fler perso-
ner/generationer har nedsatt hörsel. På engelska har dessa studier fått en 
gemensam benämning; Family History Hearing Impairment förkortat FHHI. 
Förhållandet att ha en hörselnedsättning som delas av fler i familjen upp-
märksammades i början av 1990-talet då nyinskrivna patienter vid en hör-
selmottagning fick svara på om de hade anhöriga med en hörselnedsättning 
och vilken inverkan det i så fall detta hade på dem. En studie visade att drygt 
hälften av dem ansåg att deras familjebakgrund hade påverkat deras reakt-
ioner på deras egen hörselnedsättning. Drygt hälften av hade positiva erfa-
renheter av denna bakgrund, medan en tredjedel hade negativa erfarenheter. 
Övriga svar kunde inte bedömas. Bland de positiva erfarenheterna nämndes 
insikten och vikten av att tidigt söka hjälp och använda hörapparater, att de 
hade varierande kommunikationsstrategier och att de anhöriga bidrog till 
tolerans och förståelse för upplevda svårigheter. Bland dem som ansåg att 
anhörigas hörselnedsättning hade en negativ inverkan på deras egen hörsel-
nedsättning framkom bland annat oro för framtiden, oro för fortsatt ärftlighet 
hos barn och barnbarn samt att de överlag var mer medvetna om de problem 
som en hörselnedsättning kan medföra. Forskarna överraskades särskilt av 
de positiva erfarenheter som framkom i undersökningen och att dessa hörde 
samman med framgångsrika strategier och kommunikativt stöd. Deras slut-
sats blev att även om det fortfarande saknas mycket kunskap om vilken be-

                                                      
32 Fredrik Sunnemark & Martin Åberg, (red.), Tvärvetenskap – fält, perspektiv eller metod, 
Lund: Studentlitteratur, 2004. 
33 Ann Ahlberg, ”Specialpedagogik av igår, idag och i morgon.” I Pedagogisk forskning i 
Sverige nr 2 Claes Nilholm & Jerry Rosenkvist (red.), 2007. 
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tydelse FHHI kan ha, är det angeläget att vid en hörselrehabilitering ställa 
frågor till deltagarna om det finns hörselnedsättning bland anhöriga eller inte 
och vilka erfarenheter de i så fall har av det.34  

Forskare i en europeisk arbetsgrupp som arbetade med ärftliga hörselned-
sättningar ställde sig frågan om det fanns några karakteristiska konsekvenser 
av att ha en genetisk hörselnedsättning i jämförelse med att ha fått en förvär-
vad hörselnedsättning och vilka dessa i så fall kunde vara. Intresset ledde till 
att mer än tjugo forskningsstudier av olika slag publicerades i en antologi 
med titeln The effects of genetic hearing impairment in the family 2006.35 

I en av dessa studier, där barn och minst en av deras föräldrar hade ned-
satt hörsel eller var döva, svarade både barnens föräldrar och barnens lärare 
på frågor om barnens utbildning. Föräldrarna med egen hörselnedsättning 
ansåg att deras barn hade goda utbildningsförmågor, medan barnens lärare 
inte såg några påtagliga skillnader mellan de barn som hade eller inte hade 
en eller två föräldrar med nedsatt hörsel. Däremot läste barn med åtminstone 
en döv förälder bättre än genomsnittet för sin ålder och hade även bättre 
skolengagemang. Hade barnen även ett syskon med nedsatt hörsel hade de 
bättre resultat i viktiga delar av utbildningen.36  

I en annan longitudinell studie som följt elever med nedsatt hörsel till 
vuxen ålder framkom att utbildningsnivån bland dem med en FHHI bak-
grund var högre än den var bland dem med nedsatt hörsel som inte har en 
sådan bakgrund. De med FHHI bakgrund hade dock ökade hörselsvårigheter 
som vuxna, vilket forskarna antog berodde på att deras hörselnedsättning var 
gravare än dem utan FHHI bakgrund. I ytterligare en studie diskuterades 
varför det var så liten skillnad mellan vuxna med och utan en FHHI bak-
grund vad gäller copingstrategier. Även detta förklarades med att de som 
hade en FHHI bakgrund hade en gravare hörselnedsättning. I denna studie 
uppmärksammades också att kvinnor med en FHHI bakgrund satsade mer på 
utbildning för att möta arbetsmarknadens krav. Det var också de kvinnor 
som hade en högre utbildningsnivå som var kvar i arbete när andra personer 
med FHHI inte längre kunde arbeta. Dessa studier är i huvudsak kvantitativa 
och i flera av dem är antalet deltagare alltför få för att det ska vara möjligt att 
dra några entydiga slutsatser. Flera av forskarna menar därför att det behövs 
mer data och kvalitativa forskningsmetoder för att undersöka om män och 

                                                      
34 Dafydd Stephens & Sophia Kramer, The impact of a family history of hearing problems in 
those with hearing difficulties themselves: an exploratory study. I International Journal of 
Audiology 2005, 44: 206-12. 
35 Dafydd Stephens & Lesley Jones, (red.), The Effects of Genetic Hearing Impairment in the 
Family West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd., 2006. 
36 Heater Fortnum, Garry Barton, Dafydd Stephens, Paula Stacey & A. Quentin: Summerfield, 
“The impact for Children of Having a Family History of Hearing Impairment in a UK-Wide 
population Study.” The Effects of Genetic Hearing Impairment in the Family Stephens & 
Jones (red.), West Sussex, John Wiley & Sons, Ltd. 2006, s. 29-42 
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kvinnor med hörselnedsättning gör strategiska val av utbildning och arbete 
och om en FHHI bakgrund har betydelse för dem eller inte.37 

I en av antologins kvalitativa studier, vilken är särskilt intressant för 
denna studie, intervjuade Coulson elva personer med nedsatt hörsel vilka alla 
även hade en eller flera släktingar som hade nedsatt hörsel. Coulson fann 
flera tydliga skillnader i deras svar varför hon delade in dem i den lärande 
familjegruppen (fyra deltagare) och den icke lärande familjegruppen (sju 
deltagare). I sin analys sökte hon särskilt förstå vad det var som känneteck-
nade den lärande familjegruppen. Tydligast framkom att de hade en bred 
kunskap om och många minnen av de släktingar som hade eller hade haft 
nedsatt hörsel och att dessa släktingar hade stor betydelse för dem själva och 
deras liv. De kopplade samman orsaken till sin egen hörselnedsättning till 
sina anhörigas och detta bidrog till att de lättare kom till rätta med sin egen 
hörselnedsättning. De hade även redan som barn lärt sig olika strategier för 
att kunna hantera olika svårigheter som deras anhöriga mötte och de fortsatte 
att för egen del lära sig nya strategier som tidigare generationer inte haft. 
Vissa av strategierna användes bara när de befann sig utanför familjens sfär 
och syftet med dem var att de skulle motverka att deras anhöriga förlorade 
sitt anseende, sin sociala ställning och inte bli förlöjligade. Som barn tog de 
på sig den rollen, de tolkade och ”styrde upp” situationer när deras anhöriga 
inte hörde. I deras beskrivningar av anhörigas ”misslyckade hörsituationer” 
fanns det alltid känslomässiga, förklarande och förmildrande omständighet-
er. De uppfattade inte heller sina anhöriga i första hand som döva eller hör-
selskadade, utan som särskilda personligheter.38 

Med de erfarenheter som de hade gjort som barn blev de även väl förbe-
redda på sin egen hörselnedsättning. Inom familjen fanns en trygghet i att 
fler hade nedsatt hörsel och hörselnedsättningen påverkade inte deras själv-
bild eftersom familjen inte bedömde dem utifrån deras förmåga att höra eller 
inte höra. Barnen godtog också att de med tiden skulle bli lika sina äldre 
anhöriga. Coulson menar att de lärande familjerna hela tiden fick en pålitlig 
och systematisk exponering för att lära och att de tog tillvara på dessa läro-
tillfällen. Ingenting av detta fann hon bland dem hon kallade för den icke 
lärande familjegruppen.39  

Danermark summerar antologins olika bidrag och skissar på en tentativ 
figur där familjens upplevelser, kunskaper, attityder, värderingar och kom-
munikationssätt påverkar och påverkas av utbildning, arbete, hälsa och olika 
sociala faktorer. Han menar, som flera av antologins författare, att utbildning 

                                                      
37 Lotta Coniavitis Gellerstedt & Berth Danermark, “Effects on the Working Life of a History 
of Hearing Problems in the Family of Orgin,” I The Effects of Genetic Hearing Impairment in 
the Family, Stephens & Jones, (red.) West Sussex, John Wiley & Sons, Ltd. 2006, s. 55-68. 
38 Sarah Coulson, “The Impact that a Family History of late Onset hearing Impairment Has on 
Those with the Condition Themselves.” I The Effects of Genetic Hearing Impairment in the 
Family, Stephens & Jones, (red.) West Sussex, John Wiley & Sons, Ltd. 2006, s. 95-116. 
39 Ibid. 
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är en mycket viktig faktor, men att utbildning är en komplex process att ana-
lysera. En viktig utgångspunkt i den analysen är dock att föräldrar till att 
börja med har en stark påverkan på sina barns skolgång.40  

 
 

Figur 1: A tenative model of FHHI and psychological and social consequences41 

Min analys av de studier som jag refererar till i detta avsnitt, är att utbildning 
är ett alltför vagt och sentida begrepp att använda sig av för att söka belysa, 
om och i så fall, vilken betydelse en lång familjehistoria med nedsatt hörsel 
kan ha haft för individer med en sådan bakgrund. De samhälleliga aspekter-
na i Danemarks figur ”environment”, saknar faktorer som samhällets syfte 
med utbildning, dess tillgänglighet, utestängnings- eller utslagningsmekan-
ismer, vilket inte heller tas upp i någon av antologins studier. 

Därför behöver studier som vill belysa utbildningsmöjligheter för barn 
och unga med en hörselnedsättning som delas av fler anhöriga och av olika 
generationer bredda blicken mot olika kunskapande miljöer som dessa är 
delaktiga i. För sådana studier behövs kvalitativa metoder och kunskapsbe-
grepp som kan tolka skilda tider och olika generationers erfarenheter. Av 
den anledningen är Coulsons studie intressant eftersom hon fann familjer 
som lärde sig utifrån den systematiska exponering hörselnedsättningen gav 
dem. Ingenting av detta relaterade Coulson till deras utbildning eller utbild-

                                                      
40 Berth Danermark, “Family History of Hearing Impairment and Its Psychological and Social 
Consequensces – What Next?” I The Effects of Genetic Hearing Impairment in the Family, 
Stephens & Jones (red.), West Sussex, John Wiley & Sons, Ltd. 2006. s. 341-355. 
41 Ibid. s. 347. 
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ningsnivå men däremot till deras inbördes relationer och till människors 
tidlösa förmåga att lära och använda sig av de kunskaper de utvecklar. 

Mot studiens syfte 
Vi kan förmoda att det alltid har funnits personer som har haft nedsatt hörsel. 
Hörselnedsättningar uppkommer på olika sätt och ärftliga faktorer dominerar 
som orsak bland barn och unga. Mindre är 15 procent av de ärftliga hörsel-
nedsättningarna beror på en dominant nedärvning som kännetecknas av att 
den kan återkomma i flera på varandra följande generationer. I en släktkrö-
nika beskrivs Pehr Hansson, född 1816 som döv, liksom flertalet av hans 
barn i två äktenskap. Dessa uppgifter tyder på att dövheten berodde på ett 
dominant nedärvt arvsanlag. Det betyder att denna nedärvning och den döv-
het/hörselnedsättning som den medför, fortfarande kan finnas bland hans nu 
levade ättlingar. 

Redan i början av 1800-talet fick några dövstumma elever specialunder-
visning i Sverige och drygt 100 år senare tillkom de första klasserna för ele-
ver med nedsatt hörsel. Speciallärare och specialpedagoger har länge utbil-
dats för elever med hörselnedsättning och dövhet. Majoriteten av elever med 
nedsatt hörsel har dock förr som nu, undervisats i folkskolans och grundsko-
lans klasser. 

Specialpedagogisk forskning utvecklar kunskaper om möjligheter och 
hinder i pedagogiska sammanhang och verkar i ett tvärvetenskapligt forsk-
ningsområde. Ett tvärvetenskapligt område under utveckling är att undersöka 
konsekvenser av en hörselnedsättning som delas av fler i en familj. I några 
av undersökningarna har utbildning visat sig ha betydelse. Därför menar jag 
att det behövs en bredare blick än bara utbildning. Istället bör kunskap, hur 
kunskap utvecklas och olika kunskapande miljöers betydelse studeras, sär-
skilt om betydelsen av dem ska studeras genom flera generationer. 
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Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att studera kunskapsutveckling hos personer i olika generat-
ioner med en ärftlig dövhet/hörselnedsättning. Studien syftar även till att 
belysa vilken betydelse samhällets undervisningssystem hade för de olika 
generationernas kunskapsutveckling. 

Frågeställningar jag söker besvara är följande: 
 

• Vilken utbredning fick den dövhet som omtalas i släktkrönikan? 
• Vilka kunskaper utvecklade personerna med dövhet/nedsatt hörsel 

och vad använde de dessa kunskaper till? 
• På vilka sätt kan de ha upplevt sin dövhet/hörselnedsättning som ett 

lidande? 
• Vilka kunskaper utvecklade de på grund av att hörselnedsättningen 

återkom i flera på varandra följande generationer? 

Avhandlingens disposition 
Här följer en kort sammanfattning av avhandlingens fortsatta disposition.  

Metod och begrepp  
Följande kapitel behandlar studiens metod där jag presenterar Paul Ricoeurs 
syn på tolkning som dialektiken mellan förklaring och förståelse. Jag beskri-
ver också hans analys av tidens gåtfullhet, förbindelserna mellan kosmisk tid 
och upplevd tid och berättelsen som historisk framställningsform. Genom 
hela metodkapitlet beskriver jag hur studien genomförts med utgångspunkt i 
Ricoeurs begrepp och analys och för en dialog om hur jag tolkat studiens 
olika slag av material. 

Därefter följer ett kapitel som jag har kallat Den kapabla och lidande 
människan. Jag presenterar Aristoteles begrepp om olika kunskapsformer 
och hur dessa har blivit uttolkade av några teoretiker. Kapitlet övergår sedan 
till att analysera begreppen uppfostran och bildning för att tydliggöra vilka 
som har ansvaret och intresse av att kunskaper utvecklas och på vilket sätt de 
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utvecklas. Begreppen uppfostran och bildning sätts in i olika kunskapstradit-
ioner och hur de har kommit till uttryck under den historiska tid som avhand-
lingen omfattar. Jag har tagit fasta på att människan är kapabel, handlande 
och lidande. Släktkrönikans beskrivning av att de två första generationerna 
”led i hög grad av dövhet” har bidragit till att jag genom begreppet lidande 
söker belysa hur olika generationer kan ha upplevt sin dövhet eller hörsel-
nedsättning under olika tider. 

En historisk tillbakablick på uppfostran och bildning 
I detta kapitel gör jag en historisk tillbakablick över det av samhället ord-
nade undervisningssystem och dess utveckling. Kapitlet startar i debatterna 
vid 1800-talets början, om de olika skolformernas tillkomst och utveckling 
vilket även inkluderar dövstumskolor och hörselsvagklasser. Jag lyfter även 
fram några skillnader mellan utbildningsmöjligheter i städer och på lands-
bygden samt andra sammanhang där det var möjligt att utveckla kunskaper. 
Detta kapitel utgör inte bara studiens bakgrund. Den bidrar till möjligheten 
till en dialektisk tolkningsprocess av de materieal som tolkas i efterföljande 
kapitel.  

Hörselnedsättningens ärftliga utbredning 
I detta kapitel redovisar jag resultatet av den förfrågan om det hade funnits 
och fortfarande fanns en ärftlig hörselnedsättning bland ättlingarna till Pehr 
Hansson och hans barn i två äktenskap. Dessa har jag kartlagt bland annat 
genom studier av kyrkböcker och uppgifter från skatteverkats folkbokföring. 
Dövheten/hörselnedsättningen återfanns, fram till 2004, i sju på varandra 
följande generationer.  

Lära och Leva I-IV 
I den förfrågan som skickades till ättlingarna efterfrågade jag även personer 
för kontakter och intervjuer. Dessa kapitel utgår från sex av de sju kartlagda 
generationerna vilka blev fyra tolkade kapitel. Intervjusvar från 16 informan-
ter som själva hade nedsatt hörsel/var döva, och studier av olika källor, do-
kument, litteratur, tidningsreferat, fotografier etc., vilka jag alla samlar in i 
begreppet material. Informanterna, som själva tillhörde fjärde, femte och 
sjätte biologiska generationen, berättade minnen om tidigare generationer 
och om sig själva. Resultatet av detta har blivit fyra tolkade generationer, 
vilka har fått var sitt kapitel och en gemensam överrubrik – Lära och Leva. 
Dessa fyra tolkade generationer är numrerade med romerska siffror, I-IV 
med var sin underrubrik. Generation I handlar om Pehr Hansson och hans 
söner i första giftet. I generation II berättas om de första kvinnorna och den 
generationens män, födda omkring 1880. Generation III handlar om kvinnor 
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och män födda omkring 1920, vilket även inkluderade de två äldsta infor-
manterna. Sista kapitlet berör övriga 14 informanter, sju kvinnor och sju män 
födda omkring 1950.  

Kunskap genom generationerna 
Detta kapitel har jag kallat för kunskaper genom generationerna. Det fokuse-
rar på studiens sista frågeställning om vilka kunskaper de utvecklade på 
grund av att dövheten/hörselnedsättningen återkom i flera på varandra föl-
jande generationer. Jag belyser de kunskaper som funnits och levt kvar ge-
nom generationerna, men också hur de påverkats av den tid generationerna 
levt under och av de kunskaper som de haft. Det finns likheter mellan gene-
rationerna men informanterna fick också diskutera vad de uppfattade som de 
största skillnaderna mellan dem och tidigare generationer.  

Avslutande reflektioner 
I kapitlet därefter gör jag en avslutande reflektion över studiens metod och 
resultat. Resultatet relateras även till specialpedagogik och till några studier 
som undersökt betydelsen av att ha anhöriga med nedsätt hörsel.  

Engelsk summary 
Sist i avhandlingen finns en engelsk sammanfattning. 

Oxford referenssystem 
Jag använder mig av Oxford referenssystem. Det innebär att referenser till 
källor, litteratur etc. återfinns som fotnoter längst ned på varje sida. Där finns 
även ytterligare förklarande kommentarer som jag valt att bifoga. Korta citat 
hämtade från källor och litteratur i löpande text är markerade med citatteck-
en ”text text” medan korta talcitat från informanterna endast är markerade 
med kursiv lutning. Jag har funnit det meningsfullt att skilja på text- och 
talcitat i löptexten. Med det senare frångår jag dock Oxford referenssystem, 
Vid längre citat är dessa som brukligt, avskilda från löptexten och har indra-
gen vänstermarginal. 
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Metod 

Paul Ricoeurs hermeneutik och filosofi 
Paul Ricoeur42 fick sin skolning i de existensfilosofiska och fenomenologiska 
paradigmen, där intresset för det konkreta, existensen, kroppen och den 
andre var starkt. Med denna skolning blev Ricoeur tidigt medveten om be-
hovet av hermeneutiken, men hermeneutiken behövde förnyas och inte bara 
vara den förståelselära som Schleiermacher och hans efterföljare hade ut-
vecklat den till.43 Ricoeur såg behovet av att förnya uppfattningen om att 
tolkningar endast kan härledas ur förståelsen. Denna uppfattning dominerade 
sedan hermeneutiken utvecklat sin vetenskapliga självständighet, vilket inte 
minst William Dilthey bidragit till. Ricoeur konstaterar att begreppen förkla-
ring och förståelse har förändrats sedan dess. Förklaring är inte längre ett arv 
från naturvetenskapen och hermeneutiken har lämnat Diltheys psykologise-
rande förståelsebegrepp. Det behöver därför inte längre vara en dualism mel-
lan förklaring och förståelse. Förklaringen bör kunna utveckla den hermene-
utiska förståelsetolkningen, menar han. Ricoeur diskuterar därför och visar 
med flera exempel att tolkningar av text, handlingar och historia som bara 
härleds ur antingen förståelse eller förklaringar är omöjliga att göra men att 
båda behövs. Ricoeur menar att teoriernas olikheter och deras ömsesidiga 
förhållande till varandra bidrog till en gemensam slutsats, om den nödvän-
diga dialektiken mellan förklaring och förståelse. Den dialektiska tolknings-
processen mellan förklaring och förståelse beskriver han på följande sätt: 

Med dialektik menar jag ett synsätt som inte ser förklaringen och förståelsen 
som två varandra uteslutande alternativ, utan istället som på varandra föl-
jande moment i en komplicerad process man kan kalla tolkning.44 

 
Ricoeur menar att denna tolkningsprocess är både epistemologisk och onto-
logisk. Han vände sig tydligt mot den dualism som skapats mellan humanve-

                                                      
42 Paul Ricoeur, 1913-2005 var fransk filosof verksam i Frankrike, Tyskland, Canada och 
USA., Bengt Kristensson Ugglas inledning ”På seglats med en tremastad farkost”, i Paul 
Ricoeur, Minne, historia, glömska, Bokförlaget Daidalos AB, 2005, s. 16-31. 
43 Bengt Kristensson Uggla, Kommunikation på bristningsgränsen. En studie i Paul Ricoeurs 
projekt, Diss., Stockholm, Brutus Östlings Bokförlag Symposium, 1994. 
44 Paul Ricoeur, Från Text till Handling: en antologi om hermeneutik, Stockholm: Brutus 
Östlings Bokförlag Symposium, fjärde uppl., 1993, s 68. 
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tenskap och naturvetenskap och menade att bara en levande dialektik dem 
emellan kan ge studier om människan större rättvisa. Han uttrycker: 

Det är den konkreta människan i den levande historien som ska förstås, men 
för att kunna fasthålla det konkreta måste olika teoribildningar – som ”förkla-
rar” respektive ”förstår” relateras dialektiskt.45  

 
Denna dialektik, menar Ricoeur, innebär inte bara att olika teoribildningarna 
ska existera sida vid sida utan att det även måste till en konflikt mellan dem 
för att förståelsen ska fördjupas.46  

Ricoeur såg också vetenskapernas begränsningar och tog avstånd från att 
det kan finnas en vetenskap om människans rätta handlingar eller att det 
skulle finnas någon vetenskaplig lösning på hur vi ska leva tillsammans, med 
varandra, naturen och med tekniken. Detta, menar Ricoeur, kan bara avgöras 
genom vårt personliga val, vår humanism och genom att utveckla vårt prak-
tiska förnuft.47 Den etiska dimensionen i Ricoeurs filosofi är stark, liksom 
hans reflektioner över människans förmågor och oförmågor. Människan är 
kapabel, hon kan tala, minnas, berätta, handla och ta ansvar men hon kan 
även glömma, misslyckas och lida. Hon lever med det frivilliga men också 
med det ofrivilliga.48 

Ricoeurs filosofiska arbete karaktäriseras av förmedling, gränsöverskri-
dande och ett ständigt tankeutbyte mellan olika filosofier och discipliner. 
Han tar och ger i ett ömsesidigt utbyte med dem och låter dessa tolkningar 
oupphörligt konfronteras med varandra. Ricoeurs kritiska reflektion av dem 
präglas av en seriös dialog kring deras styrkor, inte med deras svagheter. 
Samtal och kommunikation måste därför förstås som hans förhållningssätt 
vilka bär upp och håller samman hans filosofi anser Kristensson Uggla.49 

Jag har funnit Ricoeurs hermeneutiska filosofi användbar där naturvete-
skapliga kunskaper och humanistiska kunskaper inte uppfattas som dualist-
iska utan kan användas tillsammans. Det är i de dialektiska tolkningar mel-
lan förklaring och förståelse som vi har möjlighet att bättre förstå människan 
och det är även användbart i historiska studier. 

Historisk tid – en gestaltad tid med sanningsanspråk  
Ricoeur tar sin utgångspunkt i tidens gåtfullhet när han försöker förklara vad 
historisk tid kan vara. Han reflekterar över tidens paradoxer, som Augustinus 
trefaldiga nutid; det förflutnas nutid, framtidens nutid och nutidens nutid och 

                                                      
45 Ricoeur, 1993, s 15 
46 Ricoeur, 1993,  
47 Ricoeur, 1993,  
48 Ricoeur Paul, 2005; Paul Ricoeur, Homo Capax, Texter av Paul Ricoeur om etik och filo-
sofi, Göteborg: Daidalos AB, 2011. 
49 Kristensson Uggla, 1994. 
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dess harmoniska splittring samt paradoxen i att nuet aldrig finns medan 
evigheten alltid finns. Ricoeur menar att historia är allt som redan varit, oav-
sett om det var mycket länge sedan eller sekunden som just gick ifrån oss, 
båda lika omöjliga att återupprepa. Ricoeur utgår i sin undersökning av tiden 
från Augustinus, Kant och Heidegger, vilka trots deras olikheter, alla strä-
vade efter ett erkännande av den tid som inte upplevs, en objektiv tid som 
omsluter oss och som är helt oberoende av vår obetydliga livslängd, den 
kosmiska tiden. Ricoeur undersöker sedan fenomenologins bidrag till ut-
vecklingen av den upplevda tiden och menar att den bidrog till att klargöra 
att den upplevda tiden inte räcker till för att gestalta och omgestalta den be-
rättande tiden. Han kom därför fram till att båda dessa tider, den kosmiska 
tiden och den upplevda tiden, behövs för att förstå vad den historiska tiden 
är. Sedan beskriver han den historiska tiden som den bro som slagits över 
klyftan mellan den kosmiska tiden och den upplevda tiden, trots att dessa två 
tider inte är kongruenta med varandra. Men det är i denna fog där våra tids-
begrepp splittras upp, som den historiska tiden konstitueras som den berät-
tande tiden.50 

Ricoeur menar att den historiska tiden aldrig kan återges som den har va-
rit, den kan aldrig ges åter till den tid och de människor som den handlar om. 
Men den är möjlig att gestalta på nytt. Han talar om den berättande tiden och 
ställer frågan: 

På vilket sätt omvandlas den vardagliga erfarenheten av tiden – som föds ur 
vardagens handlande och lidande – när den ’silas’ genom berättelsens spekt-
rum?51 

 
Han menar att omvandlingen till historisk tid görs genom gestaltande operat-
ioner, vilket tillskrivs den narrativa, berättande aktiviteten. Historien är en-
ligt Ricoeur handlingens iscensättande i berättelsen och en gestaltning av 
den handlande och lidande tiden.52  

Ricoeur ser likheter mellan den historiska och fiktiva berättelsen, men 
poängterar skillnaderna mellan dem och vad som måste ligga till grund för 
att kunna ställa sanningsanspråk på den historiska berättelsen. Den historiska 
berättelsen måste alltid utgå från något som har hänt, människor som levt 
och handlat och från de dokument och spår som har lämnats kvar, något som 
var före gestaltningen, innan berättelsen tillkom. Historikern är bunden till 
detta och det är samtidigt en underförstådd pakt med läsaren. Läsaren ska 
kunna förvänta sig en diskurs som är: 

                                                      
50 Ricoeur, 1993, s. 207 ff. 
51 Ibid. s. 207. 
52 Ricoeur, 1993 
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… plausibel, godtagbar, sannolik och under alla förhållanden hederlig och 
trovärdig, forstrad att alltid var på sin vakt mot falskhet vill han inte befatta 
sig med lögnare.53 

 
Utifrån det som har lämnats kvar av den förgångna tiden, måste historikern 
göra medvetna urval i sin gestaltning av den historiska tiden och för att 
kunna ställa sanningsanspråk på berättelsen, menar Ricoeur.54 

När den historiska tiden ska gestaltas som den berättande tiden, finns det 
även några karaktäristiska procedurer vilka har en förmedlande roll mellan 
den kosmiska tiden och den upplevda tiden. Ricoeur kallar dem för förbin-
delser eller kopplingar och fördjupar tre av dem, kalendern, dokumentet och 
generationsskiftet. Dessa menar han binder ihop den kosmiska, utsträckta, 
offentliga och daterbara tiden med tillvarons tidslighet, den av människor 
upplevda tiden. De kan även med sin förflutenhet och sitt ”ännu”, bidra till 
den historiska berättelsens sanningsanspråk. Trots att Ricoeur framhåller 
vikten av den historiska berättelsens sanningsanspråk är han medveten om 
att det inte finns någon metod som kan eliminera riskmomenten i de gestal-
tande operationerna som en historiker gör, men att hon/han är hänvisad till 
att handla utifrån en kritisk reflekterande övertygelse och ta ansvar för sin 
berättelse. Trots detta uppmuntrar Ricoeur oss att våga berätta, begripligt, 
acceptabelt och använda vårt förstånd. Han gör det därför att han är överty-
gad om att gestaltade berättelser har kapacitet att omgestalta livet för dem 
som tar del av dem. 55 Berättelser som ”lånar” från verkligheten, gestaltar och 
omgestaltar bildar ett dynamiskt sammanhang, är en bildningsprocess vars 
början är omöjlig att lokalisera.56Min studie är en historisk studie och en 
gestaltad berättelse tolkade genom flera generationer. Därför blev också 
Ricoeurs tidsfilosofi med de tre förbindelserna mellan kosmisk och upplevd 
tid, kalendern, dokumentet och generationerna användbar i denna studie. 

Kalendern och dokumentet  
Astronomins kretslopp av ljus och mörker, dagar, nätter och årstider vilka 
inte går att påverka binds med kalenders hjälp samman med människors liv, 
upplevelser, seder, gemenskaper, arbete, vila, vardagar och helgdagar. Ka-
lendern har en ordningsskapande och orienterande funktion som även omslu-
ter och uttrycker det samhälleliga livets rytmer. Med kalenderns hjälp kan vi 
datera och högtidlighålla särskilda ögonblick, ange avstånd i förhållande till 
en tidsaxel och återinskriver den upplevda tiden i den historiska tiden menar 

                                                      
53 Ricoeur, 2005 s. 334. 
54 Ricoeur, 1993; Paul Ricoeur, Minne, historia, glömska, Göteborg: Daidalos, 2005. 
55 Ricoeur, 1993. 
56 Bengt Kristensson Uggla, ”Människan är inte en berättelse Om identitet och narrativitet” I 
Biografiska betydelser, Norm och erfarenhet i levnadsberättelse. Lena Marander-Eklund & 
Ann-Catrin Östman (red.), Möklinta: Gidlunds förlag, 2011, s 67-86. 



 35 

Ricoeur.57 Genom att ange tiden då de olika generationerna har levt återin-
skriver jag dem i den i den upplevda tiden. Genom att tolka deras liv i för-
hållande till den tid de levde i gestaltar jag dem även i den historiska tiden. 

Dokumentet och monumentet är en annan förbindelse mellan den kos-
miska tiden och den upplevda tiden. De är en förbindelse mellan en fysisk 
lämning från en förfluten kontext, något som inte har förstörts och fortfa-
rande existerar, och de människor som tidigare levt, deras handlingar, åsikter 
och känslor, något som inte längre existerar. De är spår från en förfluten tid 
och dessa kan tolkas. Ricoeur säger: 

Att följa ett spår – att följa det bakåt – är att söka få till stånd en praktisk 
sammansmältning av spårets båda sidor, att konstituera det som tecken och 
effekt. Den tidsliga implikationen är här viktig: att följa ett spår är att genom-
föra en förmedling mellan passagens inte längre och märkets ännu.58 

 
Märkets ännu, spårets effektsida är dess ”hårddata” medan spårets tecken-
sida, inte längre, erbjuder tolkningsmöjligheter. Som uttolkare av den histo-
riska tiden måste man, få till stånd en gemensam tolkning av båda dessa 
sidor menar Ricoeur.59 

Min studie rör sig över en lång tidsperiod. Det första nedslaget gör jag 
med kalenderns hjälp vid 1800-talets början och i de tidiga diskussionerna 
om uppfostran och undervisning i Sveriges Riksdag samt i Per Aron Borgs 
start av Allmänna institutet för blinda och dövstumma. Därefter följer de två 
uppfostringskommittéernas arbete som föregick beslutet om inrättandet av 
folkskolan. Från 1812 års kommitté skickades en riksomfattande enkät ut där 
bland annat prosten i Nordingrå den 16 oktober 1813 skrev om rådande 
undervisningssituation i Vibyggerå. På så sätt blev både den nationella och 
lokala undervisningssituationen tidsligt inskriven i den kosmiska tiden, arki-
verade och fortfarande möjliga att studera. Den tidsliga inskrivningen i den 
kosmiska tiden skedde också genom de protokoll som fördes vid socken-
stämmorna. Från Vibyggerå finns dessa att läsa från 1812 till 1862, nu också 
tillgängliga som digitala filer genom SVAR.60 Så skulle jag kunna fortsätta 
att med kalenderns hjälp skriva in olika dokument, brev, fotografier m.m. 
som jag har använt mig av och likt Ricoeur säga att dessa är ett uttryck för 
en upplevd tid som skrivits in i den kosmiska tiden.61 

                                                      
57Ricoeur, 1993, s. 217. 
58 Ibid, s. 219. 
59 Ibid, s. 219. 
60 Vilka källor från Riksarkivet SVAR med flera arkiv refereras till respektive källa där de 
används.  
61 Ricoeur, 1993, s. 216-218. 
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Granskning av släktkrönikan som dokument och berättelse 
Upptakten till min studie var uppgifterna i släktkrönikan om Pehr Hanssons 
dövhet och att flera av hans barn, från båda äktenskapen, ärvde denna döv-
het. Det är ett dokument, författat av ett barnbarn till Pehr Hansson och skri-
ven under 1930-talets första del. Författaren var född i Vibyggerå, folkskol-
lärare, rektor och i femtioårsåldern när han skrev krönikan. Han bodde i 
Uppland men vistades under somrarna i Vibyggerå.62 Författaren hade ett 
uttalat syfte med att skriva släktkrönikan. Han ville klarlägga härstamningen 
för sin far och hans efterkommande. Samtidigt var han medveten om att 
släktkrönikan var ofullständig då den endast behandlade fäderna och inte 
mödrarna, som han säger, har tillfört släkten lika stort arv.  

Släktkrönikan består av två delar. Den första delen är en ”stamtavla” som 
uppger namn, födelsedatum och datum eller år när de dog (några tidiga upp-
gifter saknas) samt ingångna äktenskap från mitten av 1600-talet fram till 
Pehr Hansson, som föddes 1816. Därefter följer Per Hanssons samtliga barn 
i hans två giften, vilka de gifte sig med och namnen på deras barn, med 
några undantag. Denna del av släktkrönikan stämmer väl överens med de 
uppgifter som finns i Vibyggerå kyrkoarkiv, så när som på något (antagligen 
fel avskrivet) datum. Författaren anger också att han har fått dessa uppgifter 
av församlingens dåvarande kyrkoherde.  

I den andra delen av släktkrönikan finns flera omfattande personbeskriv-
ningar om Pehr Hanssons far, hans bröder, om honom själv och hans sju 
söner i första äktenskapet, medan barnen i andra äktenskapet bara får en 
kortfattad presentation. Författarens syfte med personbeskrivningarna var att 
ge läsaren ”en något större möjlighet att bilda sig en uppfattning om släktens 
allmänna konstitution och mest utmärkande egenskaper”63. Den andra delen 
av släktkrönikan refererar till författarens och andras minnen om tidigare 
generationer. Utan tvekan vill författaren framhäva tidigare generationers 
hårda arbete och vad detta resulterade i, och med det menade han männens 
liv och gärningar. Kvinnornas liv lyser med sin frånvaro. Han talar om män-
nens ärftliga egenskaper och tillskriver flera av sönerna samma tre egen-
skaper som Pehr Hansson själv hade, nämligen kroppsstyrka, intelligens och 
dövhet. Han framhåller detta, trots att han visste och skrev att båda föräld-
rarna har lika stor betydelse för människors arvsanlag. Jag uppfattar det som 
att krönikören inte gör egentlig skillnad mellan ärftlighet och egenskaper 
vilket blir tydligt när han för samman kroppsstyrka och intelligens med den 
ärftliga dövhet som fortfarande fanns kvar när krönikan skrevs i början av 
1930-talet. Att han blandade samman ärftlighet och egenskaper var inte 
ovanligt. Sörlin menar att under tidigt 1900-tal talade man gärna om männi-
skans ärftliga egenskaper och då ansåg man att varje människa hade tre 

                                                      
62 Muntliga uppgifter från systerson till krönikören. (2005-07-05). 
63 Citat ur släktkrönikan. 
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egenskaper som utmärkte henne.64 När krönikören skriver om dessa mäns tre 
egenskaper menar jag att det speglar både hans kunskaper om ärftlighet och 
de synsätt som han och hans samtid hade om egenskaper. Men han avviker 
på ett intressant sätt från den tidens syn på lyte när han sammanför dövhet 
med intelligens och inte uppfattar dessa egenskaper som oförenliga. 

Släktkrönikans centrala bidrag i denna studie var uppgifterna om en döv-
het som fram till 1930-talet återkommit i fyra på varandra följande generat-
ioner och att Pehr Hansson var den första som krönikören visste var döv. 
Men även dessa uppgifter behövde granskas. Mitt första steg i den gransk-
ningen var att undersöka om någon notering av dövhet fanns i husförhörs-
längderna.65 Några sådana fann jag inte. De enda noteringarna som kunde 
tyda på dövhet hos två män var att en son och en sonson (inte far och son) 
till Per Hansson hade blivit befriade från militärtjänstgöring. När de första 
generationernas dövhet inte kunde beläggas i husförhörslängderna eller i 
andra kyrkböcker var det endast möjligt genom att göra en kartläggning av 
alla Pehr Hansson ättlingar. När kartläggningen var gjord skulle jag kunna 
fråga dem som lever idag om de känner till om det finns eller har funnits en 
ärftlig hörselskada i deras släkt. På så sätt skulle släktkrönikans uppgifter om 
den utbredda dövheten kunna verifieras. Detta blev studiens första fråge-
ställning och den var nödvändig att få besvarad för att studien i sin helhet 
skulle kunna genomföras. 

Jag har även använt mig av uppgifter från släktkrönikan om var släkten 
bodde, vart de flyttade, om lån, skulder och tillgångar, byggnationen av såg-
verket och kyrkan, att sönerna gick i skolan och liknande uppgifter. Dessa 
uppgifter har så långt som möjligt sökts och blivit jämförda med andra do-
kument, som husförhörslängder, sockenprotokoll, kommunprotokoll, skol-
protokoll, ägarförhållanden, bouppteckningar. Även annan litteratur som 
beskriver socknens historia samt vad nu levande ättlingar som fortfarande är 
bosatta där har känt till, har bidragit till granskning av dessa uppgifter. 
Många av dessa källor och referenser återfinns vanligtvis som fotnoter i re-
sultatkapitlen, men ibland har jag på grund av forskningsetiska krav på ano-
nymitet avstått från att uppge en exakt referens. Jag utvecklar det ytterligare 
under etiska aspekter av studien. Detta är exempel på hur jag med olika 
material tolkat dialektiskt genom att förklara och förstå för att söka de san-
ningsanspråk som Ricoeur menar är nödvändiga i en historisk berättelse. 

Stora delar av släktkrönikans berättelser om männens liv går inte att 
granska med hjälp av andra källor. Det är en berättande text, skriven av en 

                                                      
64 Sverker Sörlin, Europas idéhistoria. 1492-1918, Mörkret i människan, Stockholm: Natur 
och Kultur, 2004. 
65 Kravet på noteringar av olika lyten i husförhörslängderna tillkom först på 1860-talet och 
berodde bland annat på behovet av att kartlägga elever som kunde behöva specialundervis-
ning och att församlingar i städerna behövde känna till vilka som kunde bli en försörjnings-
börda för dem. Ingrid Olsson, Att leva som lytt i 1800-talets Linköping. Linköping: Diss. 
Linköpings Universitet, 1999. 
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folkskollärare som ansåg att minnena av tidigare generationers liv var värt 
att dokumentera. Jag är medveten om att han har nygestaltat något som tidi-
gare har hänt. Jag har läst krönikan vid många tillfällen under de år som gått, 
ställt frågor till texten och sökt svar i den. Mina tolkningar av släktkrönikan 
har både förskjutits och förändrats vid de olika läsningarna. Jag har omge-
staltats av krönikan. Eftersom dövhet och hörselnedsättning är gemensam 
omständighet för de olika generationer har en del läsningar av släktkrönkan 
handlat om att finna något om den dövhet som Pehr Hansson sades lida av i 
den. Det som nämns om hans röst och röststyrka säger något om hans döv-
het. I övrigt är det bara i berättelsen om vittrorna vid sågverket som Pehr 
Hanssons dövhet lyfts fram och blir central. Krönikören skriver: 

En fura som växte alldeles intill såghuset, var redan från början utsedd till 
axel i det blivande vattenhjulet. En kväll hade Pehr Hansson börjat göra för-
beredelser för att fälla tallen men hindrades att fullborda arbetet av mörkrets 
inbrott. Senare på kvällen då alla hade ätit och voro beredda att gå till vila, 
hördes ivriga yxhugg från tallen, ehuru ingen man saknades i stugan. Då Pehr 
Hansson, som på grund av sin dövhet ej hörde de mystiska ljuden, underrät-
tades därom, sade han: ”Já gett fell gå dit å hjälpe dom ne vá tallen då”, varpå 
han tog yxan och gick ut i mörkret och fällde det stora trädet. Efter väl förrät-
tat värv kom han in och gick till vila, och inga ovanliga ljud störde mera tyst-
naden vid sågen den kvällen. Det ansågs som ett gott tecken att ”vittra” så 
öppet deltog i det påbörjade arbetet.66 

 
Denna berättelse skiljer sig från släktkrönikans andra beskrivande avsnitt, då 
den bygger på folktro och mycket väl skulle kunna vara en skröna. Jag har 
därför gjort tre olika tolkningar av denna berättelse. Den ena fokuserar på att 
Pehr Hansson bryter med gammal folktro. Genom att själv hugga ned tallen 
och få tyst på vittrorna bryter han med traditionen att skogen tillhörde vitt-
rorna när han brukar skogen som ny inkomstkälla. I och med att Pehr Hans-
sons sågverk startade skulle man kunna tolka händelsen som att den moderna 
tiden bryter in i släkten. Den andra tolkningen fokuserar på hans dövhet. 
Situationen blir särskilt komplicerad eftersom han inte själv hör vittrorna 
utan måste lita på vad andra hör. Den tredje tolkningen handlar om att de 
andra männen utmanar hans ledarskap vilket han besvarar med att hugga ned 
tallen trots nattens mörker. De olika tolkningsmöjligheterna har bidragit till 
att jag inte enbart kan tolka denna och andra liknande händelser eller berät-
telser som en konsekvens av dövheten eller att dövheten enbart medförde 
nackdelar. Trots bristen på berättelser där dövheten har betydelse, kan min 
tolkning inte stanna vid dövheten då även andra tolkningar är möjliga. De 
olika tolkningarna behöver inte heller vara motstridiga utan en dialektik dem 
emellan bidrar till både alternativa tolkningar och till en fördjupad tolkning 
av berättelsen. Nödvändigheten av att göra flera tolkningar av denna berät-

                                                      
66 Citat ur släktkrönikan. 
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telse har därför lärt mig att inte stanna vid den betydelse en funktionsned-
sättning kan ha, utan söka fler och andra möjliga tolkningar. Berättelser har 
som många andra delar av krönikan ett överskott av mening. Därför kan 
varken en eller flera tolkningar av en berättelse bli helt uttömmande.  

Pehr Hanssons dövhet beskrivs inte så mycket i släktkrönikan. Däremot 
framträdde dövheten mer i berättelserna om Pehr Hanssons söner och sär-
skilt i berättelsen om krönikörens egen far. Det är ganska rimligt och det är 
också rimligt att anta att de upplevelser och erfarenheter sönerna gjorde lik-
nade faderns. Merparten av berättelsen om Pehr Hansson byggde dock på 
andras minnen och endast den yngste sonen i första äktenskapet omnämns av 
krönikören som informant till krönikan. Däremot har krönikören själv känt 
sina farbröder och växt upp med sin far och har på så sätt även egna erfaren-
heter av deras dövhet. Därför är det logiskt att han skriver mer om Pehr 
Hanssons söners dövhet än om Pehr Hanssons egen dövhet. Själv hade dock 
inte krönikören eller hans efterkommande ärvt denna dövhet. 

Från släktkrönikan har jag även valt ett avsnitt där jag menar att Pehr 
Hanssons värderingar om sönernas fostran framkommer. Det handlar om att 
han tyckte det var viktigt att sönerna gick i folkskolan och att han själv fost-
rade dem till dugliga män. Hur kan man granska sådana uppgifter och avgöra 
om de är trovärdiga? Vikten av att de gick i folkskolan kunde i lika hög grad 
vara krönikörens egen uppfattning, eftersom han var folkskollärare. Jämfö-
relsen med deras betyg i husförhörslängden var ett sätt, men det som starkast 
bidrog till trovärdigheten var uppgiften att Pehr Hansson, hans bror och svär-
far alla var ledamöter i skolstyrelsen. I ett av skolstyrelsens protokoll fram-
går även vilka kunskaper en av sönerna hade vid skolstartens början. Detta 
tolkade jag som att Pehr Hansson eller någon annan undervisade hans barn i 
hemmet innan de började skolan. Då Pehr Hansson och hans släktingar en-
gagerade sig i folkskolans tillkomst i Vibyggerå bidrog det till att jag ville 
följa utvecklingen av folkskolan i socknen. En kunskap som visade sig nöd-
vändig för tolkningarna av efterföljande generationers skolgång och kun-
skaper.  

Krönikan har många berättelser om hur Pehr Hansson fostran av sönerna 
gick till. Det var disciplin, aga, hårt fysiskt arbete etc. Flera berättelser hand-
lar om hur de hanterade olika olyckor och tragedier som de var med om. 
Men den hårda disciplinära fostran framkommer aldrig som en motsats till 
sönernas intellektuella fostran i släktkrönikan. Fostran av sönerna verkar ha 
handlat om att de själva skulle dra lärdom genom att använda rätt kunskaper 
vid rätt tillfälle och utveckla sitt praktiska förnuft. Till sist konstaterar jag, 
att även om krönikörens syfte var att klarlägga släktens härstamning och 
arvsanlag, framträder de sociala och kulturella miljöer som dessa män och 
familjer levde i tydligt i krönikan. Att krönikören inte medvetet lyfter fram 
miljöernas betydelse kan ses som ett exempel på att han inte såg att de mil-
jöer som de befann sig i hade någon särskild betydelse. Detta är något som 
blir synligt först när de sociala och kulturella miljöerna har förändrats och 
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krönikan läses av nya läsare, i en annan tid, i ett annat samhälle och med de 
kunskaper som dessa läsare har. 

Kyrkoarkivets handlingar och andra dokument i tolkningsarbetet 
Jag har redan gett några exempel på hur jag använt mig av husförhörsläng-
derna, hur jag har gjort urval och tillsammans med släktkrönikans uppgifter 
sökt förstå något mer om vem Pehr Hansson var. I Sverige har kyrkans före-
trädare på lokalplanet varit skyldiga att för statens och kyrkans räkning un-
der flera hundra år dokumentera vad som skett i varje socken. Många av 
dessa dokument är också bevarade och har ett gemensamt namn, kyrkoarki-
vet. Det svenska kyrkoarkivet är indelat i serier från A till P, flera med un-
dergrupper, totalt 26 stycken. Nedanstående källor från Vibyggerå försam-
ling har jag använt mig av och 2003 fanns dessa endast tillgängliga som 
mikrofilm vid Svensk arkivinformation i Ramsele. Jag har även, sedan 
SVAR:s kyrkoarkiv blivit tillgängligt via Stockholms universitets databas, 
haft möjlighet att kontrollera tidigare uppgifter och hämtat nya uppgifter 
därifrån. Det har jag också gjort från närliggande församlingars kyrkoarkiv 
dit några av Pehr Hanssons barn flyttade. Dessa är de dokument från Vibyg-
gerå församling som jag hämtat uppgifter från: 
 
AI 3-12a Husförhörslängder för åren 1804-1899 
C 5-7 Födelse och dopböcker för åren 1812-186167 
F 1 Död och begravningsböcker 1862-1895 
KI 1 Sockenprotokoll 1812-186268 
 
Jag har i tolkningsarbetet även använt mig av några uppgifter från skolstyrel-
sen och kommunprotokoll från Vibyggerå församling. Därutöver har använt 
mig av styrelseprotokoll från Tysta skolan Stockholm, handlingar från All-
männa institutet för blinda och dövstumma i Stockholm samt uppgifter från 
styrelseprotokoll från Föreningen för dövas väl mellan 1921-1929.69 Jag har i 
mitt tolkningsarbete även använt mig av bouppteckningarna efter Pehr Hans-
son och hans första fru, tidningsartiklar, brev, fotografier etc. Allt detta till-
sammans med de intervjuer som genomfördes kallar jag för studiens materi-
al. 

I husförhörslängderna finns många olika uppgifter som är användbara för 
historisk forskning. Uppgifter om gårdarnas skattesats, yrken, hushållssam-
mansättning, anställda pigor och drängar, släktrelationer, roteindelningar,70 

                                                      
67 Innehåller även vigselbok, död- och begravningsbok för dessa år. 
68 Riksarkivet, SVAR Svensk arkivinformation. 
69 Referens till respektive källa finns där de används. 
70 Rote, äldre benämning på ett antal markägare som tillsammans hade att utföra vissa åtagan-
den som ålagts dem av myndigheterna. Beteckningen härrör från indelningsverket då varje rot 
skulle försörja och utrusta en soldat, bygga ett soldattorp m.m. NE (2013-01-24). 



 41 

flyttningar, tidpunkter för husförhör, nattvardsgång, vaccinationer, samt 
betyg i läsning, begrepp eller förstånd. Fram till 1860 års husförhörslängd 
fanns det utförliga förklaringar till hur dessa betyg skulle sättas samt andra 
upplysningar om individen som kunde noteras i husförhörslängdens prolog, 
vilket har bidragit till förståelsen av husförhörslängdernas uppgifter.  

Krönikören berättar ingående om att Pehr Hanssons far fick ekonomiska 
svårigheter på grund av spritmissbruk och riskerade att förlora sitt jordbruk. 
Sönerna kunde med sina kunskaper och arbete förhindra detta varför de 
måste ha varit tillräckligt vuxna. När detta skedde fanns däremot inga upp-
gifter om i krönikan. Med husförhörslängdens uppgifter om gårdarnas ägar-
förhållande förlades denna för familjen viktiga händelse till senare delen av 
1830-talet. Krönikören berättar också att två jordbruk i samma by hade tagits 
i mät av gästgivaren för skulder uppkomna till följd av spritmissbruk, och att 
dessa hade förfallit. I husförhörslängden finns uppgifter om att två familjer 
flyttade från byn utan att några andra skrevs på deras fastigheter, vilket 
skedde 1821 och 1823. Det fanns med andra ord två ödegårdar i byn som 
gästgivaren ägde och som sönerna kunde odla upp sedan de räddat sin fars 
gård från samma öde. I fastighetsregistret framkommer att det varit en ägare 
till dessa gårdar när de två yngre sönerna, Hans och Pehr, blir ägare till går-
den.71 Hans blir vid sitt giftermål 1839 skriven som ägare till denna gård och 
Pehr och hans hustru förs in under samma gård när han gifter sig 1841. När 
sedan en ny husförhörslängd påbörjades 1844 är denna gård uppdelad i två 
gårdar som är skrivna på dem var och en. Jag har tagit detta som ett exempel 
på hur kalendern och olika dokument kan användas och behövs för att föra 
tolkningsarbetet framåt och att de tillsammans bidrar till de sanningsanspråk 
som Ricoeur menar att historiska forskare måste eftersträva. 

Ett annat dokument i kyrkoarkivet är sockenprotokollen. Från Vibyggerå 
fanns dessa tillgängliga via SVAR för åren 1812-1856. Jag motiverade den 
långa tid det tog att tyda stavning och skrivstil i en gammal mikrofilmsappa-
rat med att jag ville veta mer om socknen under denna tid. Det fanns även en 
intressant uppgift i släktkrönikan som borde vara dokumenterad i sockenpro-
tokollet. Det var att Pehr Hanssons far, Hans Jakobsson blev vald till kyrk-
värd efter det att han hade upphört med sitt spritmissbruk och fått ett gott 
leverne och med sönernas hjälp räddat sin gård, vilket borde ha varit i slutet 
av 1830-talet eller början av 1840-talet. I sockenprotokollen fann jag dock 
att fadern enhälligt blev vald till kyrkvärd redan 1813. En muntlig uppgift 
från en systerson till krönikören berättade att: Efter kyrkan stannade bönder-
na och tog sig en sup på gästgiveriet72. Den nya tidangivelsen och utsagan 
bidrog till en annan tolkning. Fadern blev först vald till kyrkvärd, därefter 
missbrukade han sprit och blev skuldsatt. Han justerade med sin namnteck-
ning i ett antal sockenprotokoll och mer än så gör inte fadern avtryck i sock-

                                                      
71 Uppgifter från Lantmäteriet gm mejlkommunikation med Ronny Norberg, (2008-11-28). 
72 Muntlig uppgift från systerson till krönikören (2005-07-05). 
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nens dokument. Men inte långt efter att faderns justeringar upphörde trädde 
äldste sonen Jakob fram i sockenprotokollen bl.a. som ledamot i den pro-
jektkommitté som tillsattes för folkskolans genomförande 1844.73 Den folk-
skola som de fattade beslut om 1844 behövde timmer, möbler, fönster och 
smide, vilket bland annat den andre sonen Hans anlitades till. När sedan 
sockennämnden och skolstyrelsen tillkom 1855 blev Pehr Hansson vid 39 
års ålder vald som ledamot till dem båda. Han var redan tidigare omnämnd i 
sockenprotokollen och hade även blivit invald i socknens taxeringsnämnd. 
Pehr Hanssons far var aktiv i socknen men det är framförallt hans tre söner 
som har lämnat avtryck i sockenprotokollen och liknande handlingar. Inte 
något av detta är omtalat i släktkrönikan. Det som krönikören tar upp om 
Pehr Hansson var att han anskaffade säd för utdelning vid nödåren 1867-
1868, och detta omnämns även i ett kommunstyrelseprotokoll. Krönikören 
berättar också att Pehr Hansson var materiel- och dagsverksansvarig vid 
kyrkbygget som startade 1871. Handlingarna från kyrkbygget är många och 
dessa hade varit i Pehr Hanssons ”ägo” eftersom de först efter hans död åter-
lämnades av hans anhöriga till församlingen. Ingenstans kommer jag Pehr 
Hansson närmare än i dem. Dokument och skrivböcker är i varierat skick 
och med hundöron och fläckar vittnar de även om hans vardagsliv i hemmet. 

Kyrkoarkivens olika handlingar är spår av en förfluten tid. Spårens ef-
fektsida har bidragit till år, datum, tid, plats medan exempelvis sockenproto-
kollens innehåll, dess teckensida, bidrar till olika tolkningsmöjligheter. De 
frågor som diskuterades, vilka uppfattningar som framkom, om de var de 
eniga eller oeniga, osv. ger med andra ord möjlighet att tolka händelser, tan-
kegångar, värderingar, det samhälle och de livsvillkor som de levde under. 
Men även släktkrönikan kan ses som ett efterlämnat spår där folkskollärares 
papper, bläck, handskrift och dateringar, är spårets effektsida, medan dess 
innehåll är spårets teckensida, vilken kan tolkas. Både kyrkoarkivets hand-
lingar och krönikan är också en text och när läsaren tolkar dem som en le-
vande text framför läsaren kan de, som Ricoeur menar, bidra till att den hi-
storiska tolkningen fördjupas. Texter som vi genom olika tolkningar kan 
gestalta och omgestalta gång på gång, trots att författaren är både bildligt och 
bokstavligen död.74 Detta menar jag, tydliggör likheten mellan tolkningen av 
dokumentens teckensida och tolkningen av texter, liksom att båda dessa 
behöver tolkas i en dialektiskt mellan förståelse och förklaring. Tolkningar 
kan inte, som Ricoeur säger, bara vända sig mot förståelsens fält, de måste 
även söka förklaringar. Förklaringar som finns i andra spår, i andra texter 
liksom i andra kunskaps- och vetenskapsområden.75 

                                                      
73 Ordet projektkommitté är hämtat från sockenprotokollet.  
74 Ricoeur, 1993, s. 34 f. 
75 Ibid. 
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Platsen som spår 
En konsekvens av mina studier av socknens kyrkoarkiv blev att jag besökte 
och gjorde mig bekant med de geografiska platser där Pehr Hansson och 
hans barn hade levt. Jag besökte Vibyggerå socken och närliggande socknar 
några dagar varje sommar under flera år. Platserna ligger fortfarande på 
samma ställe på världskartan, även om Vibyggerå fortfarande har den högsta 
landhöjningen i världen och på så sätt ökar i storlek varje år. Bergen och 
havet med sina vikar är desamma, medan skogs- och jordbrukslandskapet 
har förändrats och ständigt förändras genom människors arbeten och bygg-
nationer. Centralorten Docksta ligger sex mil norr om Härnösand och fyra 
mil söder om Örnsköldsvik. Vibyggerå var egen en socken fram till 1952 då 
den slogs samman med Ullånger socken för att dessa i sin tur från 1971 slogs 
samman med Kramfors kommun. Inför sammanslagningen med Kramfors 
kommun skrevs en gemensam bok om de två socknarnas historia och ut-
veckling under folkskollärare Alvar Nordströms redaktion. Boken Ullånger 
kommun, berör det mesta, från fornlämningar och fauna till jordbruksut-
veckling, handel och vilka föreningar som har präglat socknarna. Boken har 
bidragit till en lokal historisk kontext vilken har använts i tolkningsarbetet 
om de tidigaste generationerna som levde där.76 

Vid första tillfället som jag besökte Vibyggerå fick jag möjlighet att möta 
några ättlingar till Pehr Hansson. De var inte så många och ingen av dem 
hade nedsatt hörsel. Men den ärftliga hörselnedsättningen var känd och de 
talade om sin förälder, far- eller morförälder eller kände någon annan släk-
ting som döva. Jag fick också veta att det fortfarande fanns personer som 
hade den ärftliga hörselnedsättningen men att de bodde på andra platser. Det 
var en viktig information innan jag påbörjade kartläggningen av släkten. 

Jag besökte även socknens medeltida kyrka i Sätra. Målningarna är mus-
tiga och predikstolen pampig. Det var därifrån prästerna höll sina predik-
ningar och läste upp alla protokoll som jag försökt att tyda. Bänkarna är 
slitna och det finns en påbyggd läktare. Under en lång tid var det mycket 
trångt i kyrkan, närvaron var obligatorisk och folkmängden ökade. Det finns 
även extra bänkrader framme vi altarringen och dessa var reserverade för 
kyrkvärdarna. Där måste Pehr Hanssons pappa ha suttit. Jag försöker se kyr-
kan full av folk, testar efterklangen och undrar var Pehr satt och om han såg 
och hörde vad prästen sa. Utanför kyrkan finns minnesstenen efter försam-
lingens förste kyrkoherde Petrus Laestadius med inskriptionen ”nitisk främ-
jare av kristen tro och kultur i norrländska bygder” inpräntat i stenen. Strax 
intill håller hembygdsföreningen till i ett hus där de värnar sin lokala och 
kulturella historia. Vandringen mot Docksta samhälle går vidare förbi präst-
gården och skolan som byggdes 1848. Den nya kyrkan som byggdes på 

                                                      
76 Alvar Nordström, Ullångers Kommun Ullånger och Vibyggerå socknar, Härnösand: Mer-
curs tryckeri, 1971. 
 



 44

1870-talet ser jag hela tiden framför mig där den ligger på höjden mellan 
Docksta och Herresta. På nya kyrkans kyrkogård har jag letat bland gravste-
nar men inte funnit någon för Pehr Hansson, däremot efter tre av hans söner 
och deras familjer. Strax intill kyrkan ligger Herresta där Pehr Hansson 
växte upp och byggde sin gård. Det enda som finns kvar är ladugården, men 
gårdens jord brukas fortfarande. Hans barndomshem låg i närheten och är 
också borta, men i närheten finns fortfarande slaggstenar i jorden från den 
smedja som bröderna hade.  

Jag har besökt platser som jag först stiftat bekantskap med i släktkrönikan 
och i kyrkoarkivet och försökt att tänka mig in i hur bebyggelsen såg ut och 
hur människor levde där för 200 år sedan. Jag konstaterar att deras liv var 
helt annorlunda än det liv vi lever idag, men att den geografiska platsen är 
densamma. Det är svårt att redogöra för vad dessa besök har haft för bety-
delse för förståelsen av den tid och människorna som levt där för länge sedan 
kan ha, men det har det varit meningsfullt att ha besökt den socken där denna 
historiska berättelse tog sin början. Det har bidragit till de tolkningar som 
sedan växte fram. 

Generationer och generationsväxlingar 
Ytterligare en förbindelse mellan den kosmiska och upplevda tiden som 
Ricoeur lyfter fram är generationer och generationsskiften. Varje människa 
är en biologisk varelse med en begränsad livslängd medan människan som 
art överlever. Hennes gener lever vidare och går från generation till generat-
ion. En ny generation ersätter den äldre ungefär vart 30:e år vilket innebär att 
vi var och en tillhör en generation samtidigt som vi också lever tillsammans 
med andra generationer. Det kallar Ricoeur för en icke samtidig samtidighet 
när flera generationer delvis lever tillsammans vilket bidrar till att förbinda 
den kosmiska tiden med den upplevda tiden. Ett exempel är när en äldre 
generation berättar för en yngre generation om tidigare händelser och upple-
velser. På så sätt kan minnet av dessa spänna över längre tid än vad den en-
skildes eget liv gör. Den icke samtidiga samtidigheten utgör på så sätt också 
ett stöd för individens och kollektivets minneskedja. Generationer som histo-
risk tid blir inte fullständig utan människor som kan berätta ur sina minnen 
menar Ricoeur.77 

Kartläggning av ättlingarna till Pehr Hansson 
För att söka besvara studiens första frågeställning behövde jag kartlägga 
släktens generationer, datera födelse och död, äktenskap, barn, etc. generat-
ion efter generation, och på så sätt skriva in släktens olika generationer i den 
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kosmiska tiden. De första uppgifterna om Pehr Hansson, hans barn och en 
del barnbarn fanns i släktkrönikan och i Vibyggerå sockens husförhörsläng-
der. Flera av hans barn bosatte sig dock i närbelägna socknar, varför det var 
ett rent detektivarbete att med hjälp av Landsarkivet i Härnösand och andra 
lands- och stadsarkiv, hitta ättlingarna till Pehr Hansson. Under den tid jag 
bedrev denna kartläggning hade flertalet, men inte samtliga folkbokföringars 
arkiv flyttats från svenska kyrkans församlingar till lands- eller stadsarkiv. 
Därför fick jag även söka personuppgifter i enskilda församlingar. 

Jag använde mig därefter av skatteverkets folkbokföringsuppgifter, som 
övertog folkbokföringen från svenska kyrkans församlingar 1992. Skattever-
ket hade dock inte uppgifter om personer som dött innan dess, men dessa 
kunde återfinnas som föräldrar till levande personer. Ytterligare svårigheter i 
kartläggningsarbetet var att kvinnor som bytt efternamn inte var sökbara på 
deras flicknamn och att skatteverket endast lämnade upplysningar om fyra 
personer vid ett och samma telefonsamtal. Arbetet resulterade dock i att fler-
talet av Pehr Hanssons ättlingar återfanns. De var mer än 300 personer födda 
i sju olika generationer, där Pehr Hansson och hans två fruar var den första 
biologiska generationen. Omkring hälften av ättlingarna till Pehr Hansson 
var döda, medan drygt 100 av dem levde och var i åldern 40 – 80 år. 

Förfrågan om ärftlig hörselnedsättning 
När kartläggningen av Pehr Hanssons ättlingar var gjord formulerades en 
förfrågan om en ärftlig hörselnedsättning var känd i släkten vilken sändes ut 
till totalt 104 levande ättlingar som var mellan 40 år och 80 år.78 Syftet var 
att undersöka om den ärftliga hörselnedsättning som Pehr Hansson hade haft 
fanns kvar och vilken utbredning den i så fall hade fått. Av de 104 förfråg-
ningar som skickades ut besvarades 76 personer. Några skrev att de svarade 
för alla sina syskon och några ringde in sina svar. De insamlade svaren och 
några efterföljande telefonsamtal, gav tillräckligt underlag för att kunna kart-
lägga att det fanns en nedärvd hörselnedsättning och hur utbredd den blivit i 
släkten. Svaren sammanställdes, diskuterades vid följande intervjuer och 
resultatet av detta presenteras i kapitlet Hörselnedsättningens ärftliga ut-
bredning. Resultatet av kartläggningen blev ett konkret exempel på vad 
Ricoeur menar med att generationer är en del av den kosmiska tiden. Gene-
ration följer på generation och i denna släkt visade det sig att det även hade 
funnits en ärftlig dövhet/hörselnedsättning som levt vidare från generation 
till generation. Men om människorna och deras liv visste jag ingenting. För 
att kunna berätta om den historiska tiden behövde jag därför människors 
minnen och upplevelser av sin egen och tidigare generationer. På så sätt 
kunde jag binda samman den upplevda tiden med den som kosmiska tiden 
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som Ricoeur beskriver.79 Med människors berättelser menar jag tillförs något 
som varken kalendern eller spåret kan bidra med. 

Informanter - möjliga berättare 
I den förfrågan om hörselnedsättning i släkten gavs samtidigt möjlighet att 
tacka ja till ytterligare kontakt eller intervju. Det var 18 personer som var 
mellan 40 och 80 år vilka själva hade en hörselnedsättning som tackade ja 
till fortsatt kontakt och intervju. Det var sju kvinnor och elva män. Jag hade 
ett önskemål om att intervjua lika många kvinnor som män varför jag tillfrå-
gande sju män som var i ungefär samma åldrar som kvinnorna. Därutöver 
fanns det två äldre män som båda tillhörde den fjärde biologiska generation-
en, vilka jag ville intervjua trots att det inte fanns några kvinnor från fjärde 
generationen som hade besvarat frågeformuläret. På så sätt blev det sju 
kvinnor och nio män som intervjuades. Urvalet av informanter, blev inte 
slumpmässigt gjort utan byggde på ett aktivt val från deras sida. Jag under-
sökte inte orsaken till varför de personer som hade besvarat frågeformuläret 
tackat nej till ytterligare kontakt och intervju. Därför kan jag inte heller ut-
tala mig om, och i så fall vilken, betydelse deras frånvaro kan ha fått för 
studien. De 16 personer som kom att delta i studien representerade dock en 
majoritet av dem som har nedsatt hörsel och 2004 var mellan 40-80 år. 
Dessa 16 personer är barn, barnbarn och i några fall syskonbarn till anhöriga 
som de berättar om. De kallas informanter, även när de berättar om sig 
själva.80 Åldersgränsen 40 år utgick från att de skulle kunna minnas tidigare 
generationer och inte vara så unga att hörselnedsättningen var svår eller 
känslig att tala om. 

Intervjuguide 
Det var 18 personer med egen hörselnedsättning som hade tackat ja till fort-
satt kontakt/intervju. Jag kontaktade dem och föreslog en intervju och 16 av 
dem tackade ja. Val av plats för intervjun bestämdes och sedan bekräftades 
detta med ett brev. Samtidigt utarbetades en intervjuguide med mycket breda 
frågeområden.81 Den berörde vilka de kände som de uppgett och trodde hade 
en ärftlig hörselnedsättning, om de kände till Pehr Hansson och tidigare ge-
nerationer, och om deras mor- eller farförälder och den föräldern som de 

                                                      
79 Ricoeur, 1993 s. 225 ff. 
80 I en del forskningsstudier görs skillnad mellan informanter och respondenter. Med infor-
mant menas då någon som talar om andra personer och situationer medan en respondent talar 
om sig själv. I denna studie använder jag begreppet informanter oavsett de berättar om andra 
eller om sig själva. 
81 Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken, Lund: Studentlitteratur, 2002; Anders 
Lindseth & Astrid Norberg, ”A phenomenological hermeneutical method for researching 
lived experience,” I Scandinavian Journal Caring Sic; 2004; 18; s. 145-153. 
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uppgett hade haft den ärftliga hörselnedsättningen. Guiden omfattade vad de 
visste om tidigare generationers uppväxt, skolgång och försörjning och hur 
de uppfattat eller vad som sagts om deras hörselnedsättning. Liknande fråge-
områden utvecklades som berörde dem själva och om skillnader mellan de 
olika generationerna. Arbetet med intervjuguiden förberedde mig inför de 
intervjuer jag skulle genomföra. Intervjuguiden användes dock inte struktu-
rerat under intervjuerna, men innan jag avslutade intervjuerna kontrollerade 
jag i guiden om det fanns något område som glömts eller inte blivit berört.82 

Intervjuernas genomförande 
Samtliga 16 intervjuer genomfördes under en femmånaders period och de 
flesta intervjuerna skedde i informanternas hem, en informant vid varje in-
tervjutillfälle. Alla utom en av dem jag intervjuade var okända personer för 
mig och de bodde i skilda delar av Sverige. Intervjuerna, eller samtalen, 
varade mellan 1 ½ - 2 timmar och spelades in på band. När intervjuerna 
mestadels skedde i deras hem fanns det vid några tillfällen även andra famil-
jemedlemmar där. Vid en intervju satt informantens fru med under nästan 
hela intervjun och vid en annan intervju hade en man med sin syster med sig 
i slutet av intervjun. Jag uppfattade att männen fick ett visst stöd av kvin-
norna, kanske kände de en viss osäkerhet inför intervjuerna, att de inte skulle 
uppfatta vad jag sa eller något likande. Vid två andra tillfällen kom två mäns 
fruar tillbaka när intervjuerna var avslutade och nämnde då något om deras 
mäns hörselnedsättning. Någon omvänd närvaro från män eller nära anhö-
riga till de kvinnor som jag intervjuade förekom däremot inte.  

I flera fall startade intervjun med att de ställde frågor till mig. De ville 
veta vilka svar kartläggningen hade gett och jag hade de första preliminära 
resultaten som underlag för detta. De ville även veta om och på vilket sätt vi 
var släkt med varandra och varför jag funnit det intressant att göra en studie 
om släktens hörselnedsättning, vilket några tyckte ”inte kunde vara så märk-
värdigt” . Jag uppfattade dock att situationen av att vi var okända för 
varandra, men avlägset släkt samt att vi hade en ”gemensam” hörselnedsätt-
ning, väckte nyfikenhet och intresse hos dem att ta del av kartläggningen och 
delta i studien. Med hjälp av kartläggningens resultat fortsatte vi att gå ige-
nom de personer som informanten själv hade nämnt i min förfrågan, en för-
älder, mor- eller farförälder, föräldrars syskon och andra personer som var 
döda. Jag frågade alla informanter om de ansåg att dessa hade haft en ärftlig 
hörselnedsättning. Oftast bekräftades detta men de kunde vara osäkra på 
personer som dött unga. Flera informanter kunde även ange ytterligare per-
soner än sina närmast anhöriga. Efter det att jag hade gått igenom alla perso-
ner som informanterna tidigare hade lämnat uppgifter om gjorde jag några få 
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justeringar. Resultatet av hörselnedsättningens ärftliga utbredning så långt 
som det var möjligt att göra i detta skede var klarlagd. 

Övergången till att informanterna sedan började berätta om sin mor- eller 
farförälders liv, som oftast kom först, uppfattade jag som naturlig för dem. 
Intervjuerna förlöpte därefter på lite olika sätt. En del berodde på vanan eller 
förmågan att tala och berätta, särskilt då de för många var första gången som 
de mer ingående talade om sin egen och släktens hörselnedsättning. Detta 
påverkade mig och även till viss del hur jag ställde frågor och följdfrågor för 
att intervjun/samtalet skulle fortlöpa. Även deras och min hörselnedsättning 
hade betydelse. Vi talade med varandra och avläste med synens hjälp 
varandras tal, varför jag inte i onödan bröt den ögonkontakt som vi snabbt 
hade etablerat mellan varandra. Därför antecknade jag inte nämnvärt eller 
tittade i min intervjuguide under intervjun.  

Min egen hörselnedsättning var också anledningen till att samtliga inter-
vjuer skrevs ut av två skrivbyråer. Utskrifterna gjordes ordagrant och dessa 
har jag därefter haft tillgängliga som datafiler och utskrivna på papper. Med 
dessa utskrifter kunde jag även konstatera att det inte hade skett några miss-
förstånd på grund av min och informanternas hörselnedsättning som inte 
hade uppfattats och blivit åtgärdat under intervjun. Däremot la jag märke till 
att jag vid några tillfällen avbrutit informanterna innan de var klara med sina 
svar eller berättelser. Detta kan ha berott på min hörselnedsättning, att jag 
inte uppfattade om de talat till punkt, eller på min iver. Men min egen, och 
vår gemensamma hörselnedsättning kan även ha haft en positiv betydelse för 
studien. Att de ville veta något om mig och min hörselnedsättning bidrog 
troligtvis till ett igenkännande, minskade deras oro för intervjuernas genom-
förande men även till att de också berättade mycket om sig själva och om 
sina anhöriga.  

Att avläsa talet 
Ett exempel på ett sådant igenkännande var vårt gemensamma behov att med 
synen avläsa talet. Jag frågade vad de gjorde när de exempelvis hade svårt 
att uppfatta vad någon sa. De berättade att de ”avläser” och gav exempel på 
hur det gick till. Vid ett tillfälle replikerade en av kvinnorna: ”Gör inte du 
det också?” Frågan inbegrep att jag borde ha samma erfarenhet och även 
göra samma tolkning av begreppet avläsning. För mig betyder också ”att 
avläsa” att man ser på den man talar med och att det ofta är en förutsättning 
för att uppfatta vad någon annan säger. Vi delade den erfarenheten och vi 
hade en gemensam förståelse av begreppet avläsning. När något tolkas på 
samma sätt av flera personer har de vad Gadamer kallar förförståelse.83 Men 
vid ett igenkännande finns en risk att följdfrågor och även tolkningsprocess-
en upphör. I en dialektisk tolkningsprocess behöver man därför göra sig 
främmande för det ”självklara”, vilket inte alltid är så enkelt när man har 
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samma förförståelse. Å andra sidan kan begreppet avläsa för dem som inte 
har nedsatt hörsel innebära något helt annat, t.ex. att avläsa elmätaren eller 
ett instrument. Själva handlingen att avläsa talet, kan också tolkas på olika 
sätt. Om någon ser på någons ansikte och mun ”för mycket” kan det tolkas 
som intimitet och förtrolighet eller dess motsats, som makt och krav på un-
derkastelse. Därför behöver fler frågor ställas för att komma vidare i tolk-
ningar som annars bara stannar vid ett igenkännande. 

Rösten och hörseln 
Flera av informanterna berättade att de döva i tidigare generationer talade 
väldigt högt, kraftfullt och till och med bullrande. Vid en intervju i ett hem, 
det var eftermiddag och dottern till min informant och hennes kamrat hade 
kommit hem från skolan. De pratade och skrattade i köket. Vi satt i vardags-
rummet, men det fanns inte någon dörr att stänga. Jag blev orolig för att det 
som informanten berättade inte skulle höras på bandet, kanske också att jag 
själv inte skulle höra. Jag avbröt intervjun och frågade om hon kunde tala 
lite högre med tanke på flickorna i köket, och hon svarade: Då tar jag av mig 
hörapparaterna, och så gjorde hon det. Det blev en mycket tydlig upplevelse 
för mig hur stor påverkan hörapparaterna har på röststyrkan. En lika viktig 
insikt att ta med i det fortsatta tolkningsarbetet var att informanten själv var 
medveten om detta. 

Dessa exempel handlar inte bara om att vi under intervjuerna alltid var 
två som hade nedsatt hörsel, att det medförde vissa konsekvenser och hur vi 
sökte lösa dem. De är också exempel på att tolkningsprocessen startade re-
dan under intervjuerna genom att informanterna med sina handlingar och 
reflektioner gjorde mig uppmärksam på och gav idéer till olika tolkningar.  

Sju biologiska generationer blir fyra tolkade generationer 
Jag hade gjort en kartläggning av släkten. Det fanns fler än 300 personer 
som var ättlingar till Pehr Hansson i sju biologiska generationer, från hans 
äldste son född 1842 fram till 2004. Alla inskrivna i den kosmiska tiden, alla 
födda och många döda. Av de sju biologiskt kartlagda generationerna blev 
det fyra avgränsade generationer som tolkades och fick var sitt kapitel. Som 
stöd för avgränsningen av generationerna har jag vägletts av Ricoeurs sätt att 
se på generationer och tid och hans uppmaning att studera brott eller föränd-
ringar, vilka de är, hur och när dessa sker.84 Totalt i de fyra tolkade kapitlen 
är det 39 personer lärande och livs som blir gestaltade. Med de 16 intervjuer 
som jag genomförde hade jag fått del av några människors upplevelser av 
tiden, deras egna upplevelser, liksom deras närståendes liv, förmedlad ge-
nom den icke samtida samtidighet som minnet av tidigare generationers be-
rättelser bidrog till. Jag hade på detta sätt fått del av generationer och gene-
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rationsväxlingar och dessa som förbindelsen mellan kosmisk tid och upplevd 
tid, vilket Ricoeur talar om.85 

Initialt var min tanke att analysera skillnader och likheter mellan de olika 
generationerna. Men de biologiska generationerna och den tid generationer-
na levde under stämde inte alltid överens. En anledning var att Pehr Hans-
sons barn, den andra biologiska generationen, var födda mellan 1842 och 
1876. Sådana tidsskillnader mellan vilken biologisk generation en person 
tillhörde i släkten och när i tiden denne levde fortsatte att öka. Samtidigt 
fanns likheter mellan personer födda i olika biologiska generationer. De 
dokument och intervjuer som jag fick tillgång till resulterade till sist i fyra 
avgränsade och ”tolkningsbara” generationer. Pehr Hansson och hans söner i 
första äktenskapet tillhör den första tolkade generationen, generation I. Ef-
tersom det fanns många uppgifter om honom i kyrkoarkiven kunde jag 
skriva en berättelse om honom. Ganska sent i studien förde jag även några 
av hans barn till denna generation även om jag inte hade möjlighet att stu-
dera deras liv i olika källor på samma sätt som jag gjorde med Pehr Hansson. 
Därför använde jag en del av uppgifterna om dem från släktkrönikan, boupp-
teckningar, fotografier och material som andra hade samlat in. Men genom 
att jag kunde skriva om dem i samma kapitel framkom något om förhållan-
det mellan föräldern och barnen. Något som jag av etiska skäl valt att tona 
ned från i de övriga tolkade generationerna.  

Den andra tolkade generationen, generation II, handlar om de äldsta per-
soner som mina informanter berättade om, i huvudsak deras mor- eller far-
förälder. Ofta var det två, ibland tre informanter som berättade om samma 
person och på så sätt fick jag ett underlag så att jag kunde skriva en berät-
telse om var och en av dem. De olika informanternas berättelser om samma 
person i generation II kompletterade ofta varandra, men kunde även skilja 
sig åt. Samtidigt förvånades jag över hur samstämmiga deras berättelser om 
personerna i generation II var. Några av informanternas mor- och farförälder 
är inte med i den andra tolkade generationen på grund av att informanterna 
hade få eller inga minnen av dem.  

Den tredje tolkade generationen, geneneration III, utgjordes av de två 
äldsta informanterna tillsammans med övriga informanters förälder, med ett 
undantag. Oftast var det en informant som berättade om sin förälder, men det 
var två syskonpar som var för sig berättade om sin förälder. Den fjärde tol-
kade generationen, generation IV, bestod av de 14 informanter som tillhörde 
den femte och sjätte biologiska generationen. Någon person i femte biolo-
giska generationen, flertalet i sjätte och alla i sjunde generationen ingick inte 
i studien eftersom jag hade satt en åldersgräns vid 40 år redan vid frågefor-
mulärets utskick.  

Ricoeur menar att förbindelserna mellan kosmisk tid och upplevd tid, ka-
lendern, dokumentet och generationerna, också utgör den historiska tiden. 
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Jag har på olika sätt fått del av och använt mig av dem alla. Jag har inte gjort 
det på något ”fullständigt” sätt, men det jag har fått del av har varit tillräck-
ligt för att tolka och söka besvara studiens frågeställningar. I mitt tolknings-
arbete har det även blivit uppenbart att dessa förbindelser, inte bara var för 
sig utgör en förbindelse mellan kosmisk tid och upplevd tid utan också hur 
nära, rent av sammanflätade, dessa är med varandra. Det menar jag även 
stärker de sanningsanspråk som måste ställas på en historisk berättelse. 

Med dessa förbindelsers hjälp har jag fått inblick i människors liv vilka 
haft och har en begränsad livslängd. Men i kalendern, i olika dokument och 
genom sina barn och barnbarn har de varit inskrivna i den historiska tiden. 
Nu har de på nytt blivit gestaltade i den historiska tiden. Det kan de bli där-
för att människor fortsätter att berätta, både genom tal och genom skrift oav-
sett om de lever eller är döda. Kanske berättar människan, som Ricoeur ut-
trycker det, ”i ett försök att betvinga den kosmiska tid som i sin oändlighet 
inte tar hänsyn till oss var och en”.86 Så länge människosläkte överlever be-
höver vi därför också den historiska tiden gestaltad och berättad för oss.  

Berättelsen i historisk forskning 
Ricoeur menar att berättelsen har, genom sin narrativa funktion, form och 
framställning en unik förmåga att binda samman och överbrygga den klyfta 
som blir uppenbar mellan den kosmiska tiden och den upplevda tiden. Dessa 
tider är inte kongruenta, men med berättelsen kan tiden göras mänsklig.87 

Berättelser som sådana fungerar som ett redskap för att utveckla männi-
skans moral och karaktär. Den bidrar till att utveckla vår förmåga att selek-
tera, utvärdera och hierarkiskt ordna mänskligt handlande. Barnen möter 
detta redan i de sagor vi berättar för dem och dessa är, liksom alla berättelser 
aldrig etiskt neutrala. Den historiska tiden kan därför aldrig heller beskrivas 
deskriptiv. Berättelsen lånar form från människors vardagliga handlande och 
det råder ett ontologiskt förhållande, en pakt, mellan liv och berättelse trots 
att de inte kan reduceras till varandra. Berättelsen har en läkande förmåga 
och trots tidens förändringar berättar de vilka vi är, vilka vi har varit och 
kommer att bli. Berättelsen är till sin form ett verbaliserat förlopp vilken har 
en början och ett slut och däremellan någon form av vändning, en kreativ 
imitation av mänskligt handlande. Intrigen, eller vändningen i berättelsen, 
markerar att det rör sig om en kreativ imitation eller en nygestaltning av 
mänskligt handlande, där människors erfarenheter både bekräftas och utma-
nas.88 Den värld som vi orienterar oss i till vardags är inte tom och innehålls-
lös utan människans handlingsvärld har alltid redan form och struktur, den är 
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förgestaltad. Omvandlingen av dessa är en kreativ nygestaltning och tolk-
ningen är själva arrangeringen av berättelsens beståndsdelar vilken syftar till 
att få fatt på berättelsens mening. Berättelsen har därför kapacitet att omge-
stalta livet, i likhet med bildningsproessen. Den är en kunskapsform där liv 
och berättelse hänger samman, men de kan inte reduceras till varandra. me-
nar Ricoeur. 89 

Kristensson Uggla har Ricoeurs syn på berättelsen som utgångspunkt när 
han diskuterar livsberättelsen. Han framhåller att människan som individ inte 
är en berättelse. Människan lever ett liv, men det kan finnas många berättel-
ser om detta liv och dessa berättelser kan inte bara handla om detta enda liv 
eftersom allas våra liv är inflätade i andras liv och i deras berättelser. Inte 
heller lever våra enskilda liv upp till berättelsens elementära krav. Vi minns 
varken vårt livs början eller kan berätta om dess slut, inte heller har våra liv 
en tydlig intrig. Därför menar han att vi inte själva kan skriva vår egen livs-
berättelse, det kan bara någon som kommer efter oss göra. Men när någon 
annan skildrar en människas liv, måste denna berättelse förankras historiskt, 
bindas till de spår som lämnats kvar, bygga på selektion och ordnas logiskt 
inom ramen för en narrativ ordning, gestaltas på nytt.90 

Livsberättelser är inte ett återgivande utan en gestaltning, vilken måste 
ses som en frukt av mänskligt handlande och förhandlande utan att den nå-
gonsin kan bli fullständig eller slutgiltig, säger Kristensson Uggla. Den intel-
lektuella utmaningen är därför att utveckla en förståelse som relaterar liv och 
berättande till varandra inom ramen för en dialektisk tankemodell utan att de 
slår ut varandra. Livsberättelser skiljer sig på så sätt inte från den historiska 
berättelsens krav på vetenskaplighet och sanningsanspråk. Den nygestaltning 
som görs genom berättelsen är därför en kontroversiell handling eftersom det 
alltid går att berätta andra berättelser menar Kristensson Uggla.91 

Hydén menar att berättelser bjuder in en lyssnare eller en läsare som vill 
ta del av andras erfarenheter och kunskaper. Genom att ta del av dem förstår 
vi, både oss själva och andra, bättre i den värld som är gemensam för oss 
alla.92 Kristensson Uggla är däremot tveksam till att historiska berättelser 
entydigt bidrar till en bättre eller sannare förståelse av den tid som har varit. 
Även om människan har ett behov av att skapa mening så anser han att varje 
tid formar nya bilder av verkligheten, så också om den tid som varit. Han 
menar att arbeta med historiskt materiel är att gestalta och nygestalta tider 
som gått. Därför finns det inte en historia, en historia som är trygg och slut-
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giltig, snarare finns det många och dessa kan även vara motsägelsefulla och 
konkurrerande historier vilka inte behöver göra livet lättare att leva.93 

Det personliga och det kollektiva minnet  
Materialet i framförallt kapitel Lära och Leva II och III bygger på vad in-
formanterna själva minns av sin mor- eller farförälder och förälder, ibland 
också andra närstående släktingar. De berättar utifrån sina egna minnen och 
återberättar ibland också sådant som de hört och minns att andra har berättat 
om. Att intervjua någon om deras egna upplevelser och erfarenheter är van-
ligt i kvalitativa studier, men i dessa två kapitel berättar flertalet om närstå-
ende och återberättar deras berättelser, vilket kan utmana de sanningsanspråk 
Ricoeur menar att en historisk berättelse måste ha. Men det betyder inte att 
han underskattar minnet, tvärt om. Han uppvärderar minnet och menar att 
minneskedjan knyter samman de olika generationerna. Ricoeur diskuterar 
därför minnet ingående, både som ett personligt och ett kollektivt fenomen 
och vad minnet kan tillföra till den historiska berättelsen.94 

Ricoeur börjar sin diskussion utifrån Augustinus, Lockes och Husserls 
syn på det personliga minnet. Inte i något sammanhang är subjektets självut-
pekande så starkt som när vi talar om vårt minne och detta är inte slump-
mässigt menar han, för genom att komma ihåg någonting kommer man ihåg 
sig själv.95 Mina minnen är mina och mina minnen kan inte överföras till 
någon annan, de är personliga och har sitt ursprung i den levda erfarenheten. 
I denna inåtblickande tradition, som inte minst Husserl fortsatte att utveckla, 
är det självet, medvetandet och den personliga identiteten som framhävs och 
dessa knyts till individens förmåga att minnas.96 Det är också det personliga 
medvetandet som gör det möjligt att från det levda nuet förflytta sig tillbaka i 
tiden, till händelser som skett och till platser man inte längre befinner sig på.  

Som kontrast till den inåtblickande traditionen och det personliga minnet 
diskuterar Ricoeur vad Maurice Halbwachs skrivit om det kollektiva min-
net.97 Utgångspunkten för Halbwachs är att ingen människa lever sitt liv 
ensam och alla tillhör grupper och samhällen, därför hänför han minnet till 
en kollektiv enhet. Minnet har sociala ramar och för att komma ihåg något 
har vi behov av andra. Därför går härledningen av ett minne från det kollek-
tiva till det individuella minnet och inte tvärt om menar Halbwachs. Ricoeur 
menar att Halbwachs bidrag måste tas på allvar ”eftersom historien inte kan 
göra anspråk på att understödja, korrigera, kritisera eller rentav inkludera 
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minnet annat än i form av kollektivt minne”.98 I verkligheten är vi aldrig 
ensamma och Halbwachs tar som ett exempel hågkomsten av gemensamt 
besökta platser. Minnet ger oss möjlighet att i tanken förflytta sig till den ena 
eller andra gruppen, men gruppen är nödvändig för återkallandet och igen-
kännandet av den hågkomst som är knuten till platsen. På samma sätt som 
gruppen är inte heller platsen bara ett objekt utan en dimension i erinringsar-
betet. Tillhör vi inte längre gruppen försvagas våra minnens stödjepunkter, 
men att exempelvis känna igen någon på ett porträtt innebär att vi förflyttar 
oss till de platser där vi har sett personen. Att detta fenomen inte har blivit 
tydligt förklarar Halbwachs med att inflytandet av den sociala omgivningen 
blivit osynligt. Det blir synligt först när den inåtriktade och den utåtriktade 
minnestraditionen ställs mot varandra. Ricoeur menar att det viktigaste i 
Halbwachs kritiska bidrag är en brännmärkning av illusionen att det är vi 
själva som är hågkomsternas ursprungliga ägare.99 

Det är med dessa och andra starka argument för ett personligt eller kol-
lektivt minne som Ricoeur för diskussionen framåt, men han anser att ingen 
av dem är tillräckliga i sig själva: 

Varken det kollektiva minnets sociologi eller det individuella minnets feno-
menologi lyckas med att från sin egen styrkeposition härleda den motsatta te-
sens uppenbara berättigande: å ena sidan kohesionen hos det enskilda jagets 
medvetandetillstånd, å andra sidan de kollektiva entiteternas förmåga att be-
vara och återkalla de gemensamma minnena.100  

 
Ricoeur menar att härledningsförsöken inte är symmetriska därför att det inte 
tycks finnas några överlappande zoner mellan teorierna om det personliga 
och kollektiva minnet. Däremot undersöker han möjligheten till att dessa två 
motstridiga traditioner kan rymma en komplettering av varandra. Ricoeur 
anser att Husserls fenomenologi hänvisar till vem som minns, vilket leder till 
en återvändsgränd, särskilt om det är ett kollektivt minne som ska beaktas. 
Därför är frågan om vad som ska minnas viktigare att ställa. I detta vad finns 
både en kognitiv och pragmatisk del, minnet som hågkomst och minnet erin-
ran. Medan hågkomst rör sig med enkla minnen om vad, inkluderar erinran, 
ett hur, det vill säga hur något som med minnets hjälp söks, återfinns och 
blir återkallat. Något är föremål för någons aktiva sökande i sitt minne av ett 
minne, vilket inkluderar att även minnets status måste konfronteras med 
historiens kollektiv. Minne som anamnes är en aktiv handling, ett sannings-
sökande, men minnet kan även missbrukas. Därför menar Ricoeur att med 
det pragmatiska tillvägagångssättet via hur, bidrar erinran till en adekvat 
övergång från vad till vem.101 
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Ricoeur fortsätter sin diskussion om en minnesfenomenologi som skulle 
kunna vara direkt applicerbar på den sociala verkligheten. Han menar att 
även Max Webers förståelsesociologi, där orienteringen mot andra är en 
grundstruktur i det sociala handlandet, skulle kunna bidra till detta. I denna 
sociala värld, menar Ricoeur, är den handlande och lidande individen redan 
från början medlemmar av en gemenskap. En gemenskap som särskilt intres-
serar Ricoeur återfinns i en zon mellan individen och kollektivet, vilken är 
gemenskapen mellan närstående. Han menar att de samtida närstående, lik-
som föregångarnas och de efterkommandes världar tillsammans bildar en 
sammanhållen kedja. De samtidas värld utgör navet, det står för samtidighet-
en mellan den andres självmedvetande och det egna medvetandet. Den de-
lade erfarenheten av världen vilar på en gemenskap, i såväl tid som rum. 
Föregångarnas och de efterkommande världarna breder ut sig åt två håll, till 
det förflutna och till framtiden, till minnet och förväntningen. Dessa märk-
liga drag i samlevnaden mellan närstående blir uttydbara först i samtidighet-
ens fenomen. Ricoeur menar att denna överlappande zon mellan det person-
liga och kollektiva minnet är möjlig då fenomenologin utvidgat sig till den 
sociala sfären samtidigt som sociologin har närmat sig fenomenologin, vilket 
också får verkningar för oss och på historieskrivningens område. Ricoeur 
menar att alla tre subjekt, jaget, kollektivet och de närstående, behövs för att 
attribuera, tillerkänna hågkomsten och minnet, där de närstående knyter 
samman det personliga och kollektiva minnet. Han ger ett vardagligt exem-
pel i det faktum att det inte är vi själva som har gett oss de namn vi bär utan 
att vi fått det av någon annan. Det efternamn vi fått ger oss en plats i en 
släktlinje medan förnamnet skiljer ut oss som en individ.102 

Minns, hört och informanternas egna reflektioner i utsagorna 
Det finns många exempel i intervjuerna på hur informanterna, deras föregå-
ende och efterkommande generationers världar bildar den sammanhållna 
kedja över tid som Ricoeur menar utmärker den zon som överlappar det per-
sonliga och kollektiva minnet. När en av de tre informanter som är civilin-
genjörer, berättar om sin far nämner han samtidigt sin son: 

[Min pappa] var ju väldigt mekaniskt intresserad. Otroligt intresserad av mo-
torer. Där var det precis tvärtom, där kunde han .. såg han en motor kunde 
han gå dit och om han var finklädd så det brydde han sig inte om. Och det har 
ju min son ärvt. Ett enormt intresse för maskiner. Och han var ju .. alltså min 
pappa, han var ju … ja, man kom ju till honom om man hade något tjall med 
en motor, så ordnade han ju det.103 
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När han beskriver sin pappa pekar han både på skillnaden gentemot generat-
ionen innan, då det först och främst gällde att vara fysiskt stark. Det var han 
inte, men hans far var mekaniskt kunnig och hindrades inte ens av olämpliga 
kläder. Dessa kunskaper menar han har gått vidare likt ett arv till hans son 
och även om han utesluter sig själv i detta citat har han också valt något av 
detta i sitt yrke som civilingenjör.  

Nästa exempel visar på platsen betydelse för minnet och tillhörigheten till 
tidigare generationer vilket en man uttrycker på följande sätt: 

Det är ju liksom bara till nytta liksom att man känner att ... för det känner det 
jag ju nu liksom att det är en del av ett flöde, liksom att man ... jag gillar dom 
här släktforsknings-grejorna och när jag får tid ska jag liksom bringa ordning 
i det där. Och jag gillar att följa våran gamla gård bakåt i tiden och sånt där 
också, så man vet hur ens farfar var och farfarsfar och sånt där. 

 
Han ser sig som en del av ett flöde som generationerna före och efter honom 
innebär. Men det är inte bara den biologiska kedjan han tänker på, han har 
också dokument om sin egen släkt som han vill sätta sig in i och veta mer 
om. I det flödet inkluderar han även hörselnedsättningen och fortsätter att 
berätta om sin son: 

Men det beror också på att han har ... det har inte varit så dramatiskt kanske 
för honom eftersom jag också är hörselskadad och det har gått rätt bra för 
mig, så han ser liksom att man kan ju leva ett ganska normalt liv ändå. För att 
dom andra, hans klasskompisar, har hörselskador som bara har dykt upp så 
här. Kan vara som födelseskador och sånt där. 

 
Informanten ser på denna ärftlighet också ur sin sons perspektiv och att detta 
med ärftligheten har flera positiva sidor. Fadern tror han är en förebild, han 
har visat att det går bra att leva med en hörselnedsättning och till skillnad 
från sina klasskamrater tror han att sonen har en trygghet i att veta varifrån 
hörselnedsättningen kommer  

När någon berättar om andra är det inte detsamma som att berätta om sig 
själv. Men ofta, när informanterna berättar om sina närstående, berättar de 
också något om sig själva och ger egna reflektioner kring det som de berät-
tat. Ett exempel är när Elisabets son ska berätta om vad hans mamma tyckte 
om skolan: 

Hon tyckte om skolan. Tyckte fantastiskt mycket om skolan, så att hon var … 
då kan det [hörselnedsättningen] inte ha varit så stort besvär.  

 
Genom att upprepa frasen understryker han vad han visste om hennes in-
ställning till och erfarenhet av skolan. Av erfarenhet vet han också att skolti-
den kan vara besvärlig för den som har nedsatt hörsel, men han gör den re-
flektionen att den inte kan ha varit till något hinder eller påverkat henne om 
vad hon tyckte om skolan. Intervjun fortsätter och jag säger: 
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När du tänker på det här med utbildningsmöjligheterna mellan ... du har vart 
inne på din mamma som inte fick, medan hennes syskon fick? 

Ja, men det accepterade inte hon. Hon tycker att då skulle hon ... hon skulle 
ha klarat det. Och hennes lärare ville att hon skulle läsa vidare. Så att hennes 
lärare sa att hon borde läsa vidare. 

Men varför tror du att hon blev stoppad då? 

Nej, men det kan ju ha varit att hennes föräldrar hade ju redan räknat ut 
henne. För att (ohörbart) visste att det här fanns i släkten och det skulle bli 
sämre. Och dom ... dom kunde väl knappast förutse hörapparater. Så dom 
kanske räknade bort henne redan från början. Det gällde liksom att få henne 
bortgift så fort som möjligt.104 

 
Det som sonen berättar är troligtvis något som hans mamma Elisabet har 
berättat för honom. Hon ville läsa vidare, hennes lärare ville det och det 
måste ha varit möjligt eftersom flera av hennes syskon läste vidare. Men hon 
fick inte därför att hörselnedsättningen var ett hinder och det hindret accepte-
rade hon aldrig. Hennes uppfattning var att hon skulle klara fortsatta studier 
trots sin hörselnedsättning. När jag sedan ställer frågan till honom varför hon 
blev stoppad framför han hur han själv har uppfattat det, samtidigt som han 
sätter sig in i morföräldrarnas tid och kunskaper. De kunde inte förutse hör-
apparaterna och vilken betydelse de skulle komma att få för att övervinna 
sådana hinder, vilket han själv har erfarenhet av.  

Informanterna bidrar med många sådana återberättelser, inlevelse i när-
ståendes tid och situationer och bidrar med egna erfarenheter och reflektion-
er över dem och de förändringar som har skett. De olika generationerna 
kommer ibland ”till tals” i en och samma utsaga, vilken kan vara väldigt 
sammansatt. Något som jag blev alltmer uppmärksammad på under tolk-
ningsarbetet. I den nygestaltande fasen ställdes jag också inför valet vad jag 
skulle kunna göra med dessa generationsövergripande utsagor. Detta gällde 
främst när informanterna talade om sina barn vilka jag inte intervjuade då 
dessa var under 40 år, men även när de berättade om sina far-, morförälder 
och förälder har jag valt att tona ned, ta bort och särskilja dessa generations-
övergripande utsagor för att skydda mina informanters anonymitet. 

Människors minnen sträcker sig tillbaka i tiden men förr eller senare upp-
hör de, och där får arkiven ta vid säger Ricoeur.105 Den erfarenheten delar jag 
med honom efter genomförandet av denna studie, även om jag började i 
arkiven och slutade med människors minnen och berättelser. Det finns dock 
en uppenbar skillnad mellan arkiven och människors minnen. Arkiven läm-
nar spår av förfluten tid men de kan de aldrig förmedla människors upplevel-
ser, känslor, erfarenheter eller reflektioner på det sätt som levande männi-

                                                      
104 Citat ur en intervju. 
105 Ricoeur, 1993. 
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skor kan göra. Inte heller är arkiven fullständiga och det är inte heller männi-
skors minnen. De tillsammans är dock tillräckliga, därför att kalendern, do-
kumentet, generationerna, alla har en effektsida att förankra de tolkande 
teckensidorna i. Det är en tolkningsprocess som genom dialektiken mellan 
att förklara och förstå, gestaltar och nygestaltar den historiska och berättande 
tiden i syfte att omgestalta oss. Så har jag uppfattat Ricoeurs krav på, men 
också ödmjukhet inför, hur de sanningsanspråk som ställs på historiska be-
rättelser måste bli till. I den vånda som det innebär att nygestalta levda liv 
finner jag en tröst i att detta är en berättelse, utifrån mina perspektiv och 
frågeställningar men att många andra berättelser är möjliga att skriva om 
dem. 

Från material till teman och begrepp  
Studiens syfte och frågeställningar var under lång tid ganska temporära. Jag 
studerade dokumenten, läste intervjuutskrifterna och skrev flera utkast. Jag 
ställde mig frågan: Vad berättar dokumenten och informanterna? Till att 
börja med var mitt intresse främst riktat mot deras dövhet/hörselnedsättning 
och möjligheten att tolka vilka konsekvenser denna hade för olika generat-
ioner. Krönikan sa nästan ingenting om Pehr Hanssons dövhet, men något 
mer om hans barns dövhet. I intervjuerna framkom dock klart vilka som i 
generationerna därefter varit döva, men informanterna hade inte alltid så 
mycket att berätta om deras dövhet, eller något som jag skulle kunna tolka 
som konsekvenser av den. Vad informanterna däremot berättade mycket om 
var vad personer kunde och vad de hade använt sina kunskaper till. Vid min 
fortsatta läsning blev det allt tydligare att det var flera olika slags kunskaper 
som de hade. Detta var en oväntad upptäckt och jag funderade länge hur jag 
skulle förstå det. Var dövheten ovidkommande när det handlade om att lära 
sig praktiska kunskaper i hemmiljön eller var deras kunskaper en kompen-
sation för dövheten, kanske framhävde informanterna dessa för att minimera 
eventuella negativa konsekvenserna av deras dövhet/hörselnedsättning? En 
av informanternas utsaga fick mig på andra tankar då hon reflekterade över 
sin farmors kunskaper, hennes dövhet och den tid hon levde i. Sådana re-
flektioner gjorde flertalet informanter. Hon sa: 

De var tvungna att lära sig mycket, de hade inget val. Om hon hade varit hö-
rande, så hade kanske hennes liv sett ut ungefär likadant ändå. Det var den ti-
den och det var hennes uppväxtmiljö.106 

 
Dövheten hindrade dem inte, men de var tvungna att lära sig och kunna 
mycket. En del av deras kunskaper var bundna till den tiden och de livsvill-

                                                      
106 Citat ur en intervju. 
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kor de levde under, men vid närmare läsning fanns hos dem även andra kun-
skaper. Det syntes som om dövheten inte hade varit något hinder för dem att 
utveckla dessa kunskaper i de första generationerna. Men blev dövheten 
senare ett hinder, när och på vilket sätt och var dessa hinder personliga eller 
beroende av det samhälle de levde i? Det var frågor som väcktes och utifrån 
detta resonemang valde jag att inte fokusera studien på personernas dövhet 
och konsekvenserna av den under olika tider, utan på olika generationers 
möjligheter att utveckla kunskaper med den ärftliga dövhet eller hörselned-
sättning som de hade. En anledning till detta val var att informanterna främst 
berättade om detta, en annan anledning var att möjligheten att utveckla kun-
skaper med en funktionsnedsättning, fortfarande är en central frågeställning i 
specialpedagogisk forskning och verksamhet. 

När det stod klart att det inte var dövheten/hörselnedsättningen som var 
det mest framträdande i deras berättelser, kunde jag se att och hur olika kun-
skaper varit nödvändiga under olika tider. Det var kunskaper som både fa-
milj och samhälle ansåg vara nödvändiga kunskaper. Både samhälle och 
familj använde länge samma begrepp för detta, uppfostran. Men i berättel-
serna framkom också många kunskaper som de av eget intresse hade utveck-
lat. För detta var olika sociala sammanhang, läsning av olika slags litteratur, 
tidningar, instruktioner m.m. mycket framträdande. Det var också mycket 
framträdande att de använde sina kunskaper till att förbättra sina egna och 
andras livsvillkor. Jag kunde inte hitta ett lämpligare begrepp för på vilket 
sätt dessa kunskaper tillkom än genom bildning. Studiens syfte blev därför 
inte bara att studera ”hörselproblem i olika generationer” utan syftet fick bli 
att studera kunskapsutveckling hos personer i olika generationer med en 
ärftlig dövhet eller hörselnedsättning.  

Jag ville dock inte bortse från, eller avstå från att belysa vad deras döv-
het/hörselnedsättning haft och har för betydelse i de olika generationerna. 
Därför sökte jag ett begrepp som kunde vara användbart i tolkningen av 
detta genom alla generationer. Det stod i krönikan att Pehr Hansson led i hög 
grad av dövhet, dövheten skulle med andra ord kunna beskrivas som ett li-
dande. En av Nationalencyklopedins förklaringar till ordet lida kan lidandet 
förstås som en påtvingad upplevelse.107 När Ricoeur talar om den kapabla 
människan som både kan tala, handla, minnas och berätta så säger han också 
att människan misslyckas, lider och dör. Han säger också att den historiskt 
berättande tiden även är den handlande och lidande tiden.108 Den kapabla 
människan, som lär genom uppfostran och bildning och samtidigt är den 
lidande människan, menar jag omfattar olika dimensioner av att vara männi-
ska, oavsett om människan har en funktionsnedsättning eller inte.  

                                                      
107 Lida, enligt NE; Vara tvungen att utstå smärta, smärtsamma omständigheter, tvungen att 
uppleva, kval, bära följderna av något, etc. 
http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/sve/lida?i_h_word=lida.(2013-01-25). 
108 Ricoeur, 1993; Ricoeur, 2005; Ricoeur; 2011. 
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Utifrån min dialog med det material jag haft tillgång till kom jag fram till att 
det vara kunskaper och utvecklingen av dem genom uppfostran och bildning 
samt möjligheten att tolka dövheten som ett upplevt lidande som studien 
skulle begränsas till. Begränsningen var nödvändig, liksom valen av de be-
grepp som de dialektiska tolkningarna skulle göras med, oavsett vilken gene-
ration det handlade om. 

Etiska aspekter på studien 
En ny svensk lag om etikprövning av forskning som avser människor tillkom 
2004 [2003:460].109 Kraven på etikprövning gäller forskning som innefattar 
känsliga personuppgifter och tillsatta etikprövningsnämnder har till uppgift 
att granska inlämnade forskningsprojekt. Vilka projekt som ska granskas och 
bli godkända innan påbörjandet kan vara svårt att avgöra. Man kan då begära 
ett yttrande av etikprövningsnämnden om planerat projekt. 

Den principiella öppenhet som gäller för all offentlig verksamhet, till vil-
ket även forskarutbildningar hör, är lagfäst i Sverige. Undantag från denna 
öppenhet finns i form av sekretess, reglerad i offentlighets- och sekretessla-
gen och som tystnadsplikt för vissa yrkesgrupper. Några av de mål som 
forskningen vill uppnå är att förbättra hälsa, miljö och livskvalitet för sam-
hällets medborgare. Resultaten ska göra nytta, samtidigt som deltagare i 
forskningsstudier ska skyddas från skada och kränkning. All forskning krä-
ver därför en medvetenhet om de etiska ställningstaganden som ligger till 
grund för det praktiska forskningsarbetet. De tidigare forskningsetiska prin-
ciper inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, vilka jag använde 
mig av vid denna studies materialinsamling, och Helsingforsdeklarationen är 
exempel på etiska regler, kodexar. Dessa omfattar fler forskningsetiska 
aspekter än dem som är reglerade i ovan nämnda etikprövningslag. Forsk-
ningsstudier som faller utanför etikprövningslagen får genomföras utan etik-
prövning, men forskare har alltid ett ansvar att beakta och själv reflektera 
över de etiska kraven i sina studier. De kodexar som finns är därför ett stöd 
för forskaren att uttolka och formulera vad moralen kräver av honom eller 
henne för studiens genomförande och gentemot dem som deltar i den. An-
svaret för de etiska aspekterna i doktorandens studier ligger på handledarna 
och de etiska aspekterna ska diskuteras genom hela forskarutbildningen.110 

Vid studiens inledning beaktade jag de forskningsetiska principer som 
Vetenskapsrådet då hade för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Informationskravet, om studiens övergripande syfte och informanternas 

                                                      
109 Vetenskapsrådet, God forskningssed 
http://www.vr.se/download/18.2bb973112ef4f1b5ac8000357/God_forskningssed_VR_rappor
t_1_2011.pdf. (2011-04-13). 
110 Ibid. 
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medverkan var tydligt angivet i både det frågeformulär och i det brev som 
skickades ut efter det att informanterna tackat ja till att delta med en intervju. 
Informanterna fick också information om att de utan särskilda skäl kunde 
avbryta sin medverkan. Det var särskilt viktigt att ge denna information 
skriftligt då samtliga deltagare i studien haft nedsatt hörsel. 

I denna studie har jag reflekterat över vilka etiska implikationer använd-
ning av historiskt källmaterial tillsammans med intervjuer kan medföra. Det 
uppstår ett dilemma att mellan å ena sidan uppge en källa så detaljerat som 
möjligt och samtidigt skydda individernas identiteter om dessa lever eller om 
det är mindre än 70 år sedan de dog. Det vill säga att identitet och uppgifter 
knutna till identiteten får användas först 70 år efter dennes död. Uppgifter 
om Pehr Hansson och hans söner var därför möjliga att använda. Men denna 
regel gäller inte för generationerna därefter. Det har bland annat inneburit att 
när jag har använt mig av vissa källor om en viss person vilka inte faller för 
70-årsregeln har jag, för att inte röja personens identitet, avstått från att ange 
sida, datum eller år för källan och ibland även själva källan. Detta har jag 
gjort för att jag ansett uppgifterna varit värda att ta med, samtidigt som jag 
velat upprätthålla personens eller personernas anonymitet. Liknande problem 
har uppstått när informanterna har berättat om tidigare generationer. Då kan 
även deras egen identitet framkomma. Jag har därför vidtagit några åtgärder 
för att upprätthålla informanternas anonymitet. Pehr Hanssons söner byter 
till ett släktnamn, vilket inte används i studien. Samtliga personer i efterföl-
jande generationer har fått fingerade namn. Barnbarn omtalas inte med namn 
utan endast som barnbarn, sonson eller sondotter oavsett om det var deras 
mor- eller farförälder de berättade om. Inte heller omnämns barnens finge-
rade namn i relation till föräldern. I kapitlet om hörselnedsättningens ärftliga 
utbredning och kännedom om den används inte heller de fingerade namnen 
på dem som berättar. Här finns även utsagor om informanternas barn, varför 
det har varit särskilt viktigt att upprätthålla allas anonymitet. Även i metod-
avsnittets exempel används inte heller de fingerade namnen. Själva före-
komsten av en dominant ärftlig hörselnedsättning, släktskapet och att ur-
sprungsorten är omnämnd skulle också kunna bidra till att informanternas 
identitet framkommer. Men ingen av informanterna är längre bosatta på ur-
sprungsorten och flertalet av informanterna känner inte till någon eller end-
ast några av studiens övriga informanter. Detta förhållande gäller även mig 
själv, bara en av informanterna har jag känt sedan tidigare. 

Dessa åtgärder, för att upprätthålla informanternas anonymitet, har jag 
sedan vägt mot den principiella öppenhet som gäller för all offentlig verk-
samhet, vilken även forskarutbildningar tillhör och mot att forskningens 
resultat ska förbättra hälsa, miljö och livskvalitet för samhällets medborgare. 
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Den kapabla och lidande människan 

Kunskap som överföring och process 
Filosofer och teoretiker har med olika begrepp försökt att åskådliggöra och 
göra skillnad mellan den kunskap som förmedlas i och genom traditionen 
och ny kunskap som tillkommer genom människors egna aktiviteter.  

Dewey menade redan när han 1916 skrev Democracy and education, att 
hela samhället existerar i likhet det biologiska livet genom en överförings-
process. Denna process sker genom kommunikation av vanor, tänkande och 
känslor vilka överförs från en äldre generation till en yngre generation och 
överföringen av kunskaper mellan generationerna är så viktig, att om den 
inte fungerar kommer inte heller det sociala livet att bestå. Men Dewey be-
tonade också vikten av att ny kunskap skapas. Därför utvecklade han den 
progressiva pedagogiken där barns och vuxnas lärande utgår från deras egna 
erfarenheter vilka bearbetas till ny kunskap, kunskaper som bidrar till både 
individens och samhällets utveckling. Kunskap och lärande är för Dewey ett 
villkor för livet, både det lärande som sker genom en överföringsprocess och 
det som sker genom en livsprocess.111 Han talar om education som sam-
hällets genetik, där kunskaper kontinuerligt skapas och återskapas.112 Både 
överföringsprocessen och livsprocessen inryms i det engelska begreppet 
education, vilket brukar översättas till svenskans utbildning. Med det menar 
vi oftast att utbildning är studier mot ett givet mål, en examen eller ett 
yrke.113 Dewey använde även begreppet free education och menade då den 
läroprocess som också är en livsprocess.114  

De teoretiska begreppen för hur kunskaper förhåller sig mellan tidigare 
och nuvarande generation är flera, men dem jag omnämnt uttrycker alla att 
det finns kunskaper som tidigare generationer har förvärvat och som en 
yngre generation behöver få del av. En del av dessa kunskaper, som fakta-
kunskaper, är dokumenterade i skrift medan andra kunskaper är beroende av 
instruktioner av den som lär men personen själv måste utföra dessa hand-

                                                      
111 Dewey, John, Individ, skola och samhälle: pedagogiska texter, 3:e utg., Stockholm: Natur 
och Kultur, 1998; John Dewey, Demokrati och utbildning, Göteborg; Daidalos, 1999. Det 
engelska begreppet som Dewey använder ”education” har en vidare betydelse än svenskans 
utbildning. Det innefattar både ett formellt och informellt lärande, uppfostran och bildning 
112 Ibid. 
113 Bernt Gustavsson, Utbildningens förändrade villkor: nya perspektiv på kunskap, bildning 
och demokrati, 1:a uppl., Stockholm, Liber, 2009. 
114 Dewey, 1999. 
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lingar för att få dessa kunskaper. En kunskapsprocess som exempelvis åter-
speglas i förhållandet mellan mäster och lärling. Det intressanta med männi-
skans kunskapsförmåga menar jag, är inte att en ny generation lär sig kun-
skaper av en äldre generation utan att varje ny generation kan ompröva, för-
kasta, anpassa, skapa och utveckla nya kunskaper utifrån de kunskaper som 
redan finns. 

Jag anser att uppfostran och bildning tydliggör skillnaden mellan överfö-
ring av tidigare generationers förvärvade kunskaper och individens egen 
kunskapsutveckling. Anders Burman sammanfattar det på ett fyndigt sätt: 
”Man kan uppfostra – men aldrig bilda – andra.”115 Både begreppet uppfost-
ran och bildning har funnits och användes ofta under hela den tidsperiod som 
min studie omfattar, men har haft varierande innebörder varför jag ser till-
baka på dess ursprung, förändringar och hur de har använts under olika tider. 

Uppfostran - den vuxna generationens uppgift 
Uppfostran har i alla tider egt rum, skriver C J L Almqvist i sitt inledande 
kapitel i boken Om Svenska Uppfostringsväsendet utgiven 1840, och under-
stryker att det var kristendomen som upptog det stora folket som människor. 
Det var kristendomen som gjorde människan till människa eftersom den som 
första religion och genom folkuppfostran gjorde bildningen åtkomlig för 
alla.116 Begreppet uppfostran har använts för allt lärande, oavsett om det var 
vuxna i hemmet, prästen i kyrkan eller staten som ansvarade för detta och 
begreppet uppfostran har använts för både ett fysiskt, själsligt och andligt 
lärande. Åsa Larsson har följt begreppets innebörd och förändring i bland 
annat Nordisk Familjebok och ser att det var först i slutet av 1800-talet som 
den fysiska uppfostran skildes från den själsliga.117 Med en själslig uppfost-
ran avsågs den vuxna generationens arbete för att ge den yngre generationen 
en harmonisk utveckling som den senare skulle kunna ta ett eget ansvar för. 
Under de fösta decennierna av 1900-talet poängteras i Nordisk Familjebok 
utvecklingen till sedliga och dugliga samhällsmedlemmar och begrepp som 
folkuppfostran och självuppfostran betonades. Därefter framhölls att upp-
fostran var de åtgärder som särskilt inriktade sig mot barnens förstånd, 
känsla och vilja och ansvaret för olika delar av barnets uppfostran skildes åt. 
Föräldrarna skulle ansvara för den moraliska uppfostran medan skolan skulle 
uppfostra genom undervisning och förmedling av kunskaper. Vad som var 
uppfostran och vad som var undervisning blev två olika uppgifter. Efter 

                                                      
115 Anders Burman, ”Erfarenhet, reflexion, bildning”, i Vad är praktisk kunskap? Lotte Als-
terdal, Jonna, Bornemark, & Fredrik Svenaeus (red.), Huddinge: Södertörns högskola, Hud-
dinge, 2009 s. 111. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-3283 (2012-11-01). 
116 Almqvist, Carl Jonas Love, Samlade verk. 16, Om svenska uppfostringsväsendet, Stock-
holm: Svenska vitterhetssamfundet, 2007. 
117 Larsson, Anna (red.), Fostran i skola och utbildning: historiska perspektiv, Uppsala: 
Fören. för svensk undervisningshistoria, 2010. 
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andra världskriget förklarar Nordisk Familjebok att med uppfostran menas 
att anpassa eller skapa de individer som samhället behöver och ett nytt be-
grepp med en liknande betydelse tillkom, socialisation. Begreppet uppfost-
ran fick en negativ klang och försvann i uppslagsböckerna från 1960-talet. 
Det återkom på 1990-talet som synonym till socialisation och fostran, sär-
skilt i samband med att värdegrund, normer och värderingar diskuterades.118  

Bildning - lärande genom egen aktivitet 
Bildning har som företeelse en lång historia och kan härledas till antiken och 
sofisternas begrepp paideia, vilket syftade på den frie mannens allsidiga 
intellektuella, konstnärliga och fysiska utveckling. Det svenska ordet för 
bildning har sitt ursprung i 1700-talets tyska ord ”bildung”, ett begrepp som 
kännetecknas av människans personliga förhållande till kunskap och att kun-
skap påverkar, förändrar och omvandlar henne.119 Bildning har en dubbel 
betydelse av att forma, skapa, och ha något som förebild, vilket i den kristna 
kulturen innebar att människan både skulle bli och redan var Guds avbild.120 
Den dubbla betydelsen av ordet pekar på att bildningsprocessen är fri och 
oändlig, men att den också kommer till enskilda färdiga resultat och att båda 
dessa betydelser är lika viktiga.121 Bildning är både process och mål, ett lä-
rande som tillkommer genom människors nyfikenhet, engagemang och kun-
skapssökande och resultera i kunskaper som påverkar, förändrar och integre-
ras med dem som lär sig på detta sätt. Bildning är även en läroprocess som 
sker frivilligt mellan människor och som inte är bestämd av andra eller av 
samhället.122 Gustavsson menar att bildning innebär ett personligt förhållande 
till kunskap, kan ske individuellt och kollektivt och vara både praktisk och 
teoretisk. En person kan även vara bildad utan att själv vara medveten om 
det. Självbildning kännetecknas av kunskapssträvan genom egen aktivitet, 
där läsningen är viktig, men att den inte är helt privatiserad. Självbildning 
uppträder därför som kollektiva läroprocesser när flera reflekterar över egna 
erfarenheter och nya kunskaper utvecklas. Självbildning har en tydlig hand-
lingsdimension då någon genom att ta del av något nytt kan skapa förutsätt-
ningar att förändra tidigare traditioner och skapa nya sätt att leva, på både ett 

                                                      
118 Ibid. 
119 Bildning, Sven-Erik Liedmans förklaring till begreppet bildning i NE., 
http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/lang/bildning (2011-04-19) 
120 Viktoria Fareld, Att vara utom sig inom sig: Charles Taylor, erkännandet och Hegels 
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individuellt och kollektivt plan.123 Gustavsson beskriver bildning som en 
dialektik mellan en oändlig process och enskilda färdiga resultat och som en 
dialektik mellan det kända och det okända där det kända förändras när det 
okända blir känt. Han menar att detta också är ett kännetecken på en herme-
neutisk bildningsprocess. Bildning berör både det personliga och det gemen-
samma och har ett etiskt syfte i hur vi tolkar och förstår vår samtid.124  

Det är särskilda processer som har påverkat både tanke och känsla i folk-
bildningens historia och att dessa processer har varit knutna till tillstånd och 
förändringar i samhället.125 Samhället skulle inte existera om inte processer 
som fostran, utbildning och folkbildning fanns. Med förledet folk- involve-
rade bildning andra människor än dem man tidigare talade om som bildade. 
Folkbildning har därför haft en alternativ innebörd än vad bildning haft och 
begreppet avviker från tanken att bildningen skulle ske i harmoni med sam-
hällets hierarki. Folklig bildning utmanade istället den normala förbindelsen 
mellan elit och bildning, särskilt när bildning förbands med samhällsföränd-
ringar och förändrade maktförhållandena. Genom att ta del av något nytt 
skapas förutsättningar att förändra tidigare tradition och skapa nya förutsätt-
ningar för att leva, både på ett individuellt och kollektivt plan.126 

Uppfostran och bildning och dialektiken dem emellan 
Min intention är att i denna studie använda mig av båda begreppen, uppfost-
ran och bildning, trots att deras betydelse överlappar varandra och att de 
båda haft likartade och varierande betydelser över den tid som studien om-
fattar. Förutom de skillnader i begreppen som jag redogjort för vill jag med 
begreppen även tydliggöra två olika sammanhang där kunskap genom upp-
fostran och bildning utvecklas. Det ena sammanhanget är de offentliga ut-
bildningssystem som från 1800-talets början och fram till idag växt i allt 
större omfattning. Det andra är sådana sammanhang som har utvecklats av 
människor därför att de sökt, varit intresserade och själva utvecklat ny kun-
skap, men gjort det utanför samhällets offentliga undervisningssystem. 

Lärande i olika sammanhang går inte att särskilja som om uppfostran sker 
i det offentliga undervisningssystemet, medan bildning sker utanför detta. 
Snarare står uppfostran och bildning i ett dialektiskt förhållande till varandra. 
Almqvist var inte tydlig med vad som var uppfostran eller bildning, men jag 
uppfattar att uppfostran var nödvändig för bildningen. På så sätt kan kravet 
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 66

på läskunskaper och kristendomskunskaper uppfattas vara en förutsättning, 
inte bara för att kunna tillgodogöra sig katekesen utan också för möjligheten 
att tillgodogöra sig andra texters innehåll. I denna studie försöker jag dock 
använda uppfostran och bildning för att tydliggöra skillnaden mellan kända 
kunskaper som tillkommer genom överföring från tidigare generation och 
nya kunskaper som utvecklas genom individers och gruppers egna processer. 

Människans kunskaper har olika former 
De resonemang om uppfostran och bildning som jag har fört säger mindre 
om vad kunskaper är. Gustavsson menar att det är kunskapssökandet som 
har präglat mänsligheten genom hela dess historia och kunskaper utvecklas 
därför att människan alltid strävar för att överleva och skaffa sig ett bättre 
liv. Människan söker och utveckla kunskaper individuellt och tillsammans 
med andra människor i olika sociala sammanhang.127 Men vilka kunskaper 
handlar det om och vad är kunskap? 

Det är frågor som filosofer och kunskapsteoretiker länge och ofta sökt att 
besvara, men deras svar är varken entydiga eller uttömda. Jag har dock fun-
nit Aristoteles begrepp om kunskapens olika former användbara. Episteme 
som vetenskaplig kunskap, techne för praktiskt kunnande och phronesis för 
praktisk klokhet.128 Begreppen står inte i några motsatsförhållanden till 
varandra, men de tydliggör kunskapens bredd och hur dessa kommer till 
uttryck.129 Aristoteles begrepp är fortfarande aktuella och bidrar till fortsatt 
analys och diskussion om vad kunskap är. I detta avsnitt refererar jag bland 
annat till Bernt Gustavssons, Anders Burmans och Paul Ricoeurs diskuss-
ioner om kunskapens olika former samt även till Michel Polanyis begrepp 
tyst kunskap. 

Praktisk kunskap är även teoretisk kunskap 
I människors strävan efter att förbättra sina liv har den praktiska kunskapen 
haft stor betydelse. Den praktiska kunskapen har ofta fått en tillbakadragen 
och marginaliserad ställning i relation till den teoretiska kunskapen och 
dessa har ansetts stå i ett dualistiskt förhållande till varandra. För att över-
brygga denna dualism, men samtidigt göra det teoretiskt möjligt att skilja 
och utveckla olika kunskapsformer använder Gustavsson Aristoteles begrepp 
episteme, techne och fronesis. Även Gustavsson motsätter sig en dualistisk 
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http://www.skolverket.se/publikationer?id=1840 (2008-08-15). 
128 I Aristoteles etik används stavningen phronesis, men när det numera används stavas det 
fronesis. Aristoteles, Den nickomachiska etiken. Göteborg, Daidalos, 2004. 
129 Ibid. 



 67 

uppfattning där teoretisk kunskap har förbundits med tanke och huvud me-
dan den praktiska kunskapen har förbundits med händer och kropp, en upp-
delning som genom industrialismen blev allt starkare.130 Gustavsson hävdar 
att kunskaper sitter i hela kroppen och inte bara i vår hjärna. Människans 
kunskapsförmåga rör hela vårt medvetande och hela vår kropp och dessa går 
inte att särskilja från varandra. Det går inte heller att definiera praktisk kun-
skap som något vi gör med kroppen som ett manuellt arbete, medan teoretisk 
kunskap är något vi läser oss till eller tänker om, ett intellektuellt arbete. När 
vi exempelvis läser, skriver eller räknar övar vi också de praktiska färdighet-
er som är förbundna med dem. Omvänt har också det praktiska arbetet teore-
tiska dimensioner, vilket Gustavsson tydliggör genom begreppen veta hur 
och veta att. Att veta hur innebär att kunna utföra handlingen, medan veta att 
innebär att veta hur saker och ting förhåller sig och varför man gör på ett 
visst sätt. Det senare ger den praktiska kunskapen samma allmängiltighet 
som den teoretiska. Skillnaden mellan kunskap och icke kunskap går inte 
mellan att använda tanke eller händer, själ eller kropp. Skillnaden går mellan 
det man gör av vana eller rutin och det man gör där tanken alltid finns med 
för att vara beredd att förbättra och förändra det man gör, lära sig något 
nytt.131 Gustavssons resonemang om teoretisk och praktisk kunskap är i hög 
grad även påverkad av Deweys progressiva pedagogik och Deweys tydliga 
dialektik mellan traditionell och progressiv pedagogik. Dewey menar att 
kunskap är både något som förmedlas uppifrån och utifrån, liksom något 
som tillkommer genom individers egna drivkrafter att utforska världen.132  

Även Burman menar att teoretisk kunskap haft och har en högre status än 
praktisk kunskap. Inte minst har universiteten genom urval av vetenskaps-
områden och studenter tagit monopol på viss kunskap och därmed också 
skapat en elit som bär denna kunskap. Han refererar till Michel Foucault som 
menar att ett vetande i sitt vilda tillstånd blir med automatisk diskvalifice-
rat.133 

Praktisk klokhet 
Klokhet, kan till skillnad från lärdom, finnas hos vem som helst oberoende 
av utbildning, kön, klass, etnisk tillhörighet eller andra särskiljande position-
er i samhället. Ofta förknippas klokhet med en person som har lång livserfa-
renhet och någon som kunde rådfrågas i ett traditionellt samhälle. Där seder 
och bruk var nedärvda sedan många generationer, en praktisk klokhet. Men 
praktisk klokhet, fronesis, är mer än det. Gustavsson menar att många situat-
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ioner liknar varandra och att vi vanligtvis handlar utifrån tidigare erfarenhet 
och rutin. Men varje situation har ofta också något nytt och något unikt i sig. 
Praktisk klokhet är att kunna se det unika i dessa situationer och kunna av-
göra vad som är rätt och riktigt att göra. Praktisk klokhet är att i komplexa 
situationer göra nyanserade bedömningar och använda sitt goda omdöme. 
Att vara praktisk klok är att förena reflektion och handling, att veta vad man 
ska göra. Gustavsson undrar, om och i så fall hur, det är möjligt att utveckla 
en praktisk klokhet i de utbildningar som ges i vårt moderna samhälle.134 
Burman menar att Aristoteles olika kunskapsformer, episteme, techne och 
fronesis tillsammans är dynamiska och fruktbara. Det går inte heller att 
komma förbi begreppet fronesis, som han menar markerar förmågan att ap-
plicera teoretiska kunskaper i en bestämd situation, när vi försöker forma ett 
nutida bildningsbegrepp.135 

Även Ricoeur har diskuterat fronesis och han kallar det praktiska förnuf-
tet eller den praktiska visdomen. Han relaterar begreppet till sin handlingste-
ori och menar att praktiskt förnuft är identiskt med betingelserna för förståel-
sen av den meningsfulla handlingen. Ricoeur menar att den som handlar och 
kan för sig själv eller någon annan redogöra för sina handlingar, vad denne 
gör och varför, och om den redogörelsen godtas som begriplig, är en prak-
tiskt klok person. Handlingar är möjliga att förmedla därför att de inte är 
stumma och när de utförs får de också omgående en offentlig karaktär. De 
handlingar vi utför kan med andra ord aldrig vara privata. Ricoeur menar att 
det finns ett logiskt samband mellan intention och handling och att detta 
samband är ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan motiv och projekt. 
Människans förmåga att handla, liksom hennes förmåga att reflektera över 
sina handlingar är några av de kunskaper hos den kapabla människan som 
Ricoeur lyfter fram.136 

Tyst kunskap 
Michael Polanyi har skapat begreppet tyst kunskap. Han menade att all kun-
skap vilar på en tyst dimension och att mycket av de kunskaper som finns 
inte är formulerade i beskrivningar och begrepp, utan förmedlas kulturellt. 
Människan använder sin tysta kunskap när hon handlar och orienterar sig i 
omvärlden och tyst kunskap är ett praktiskt och intellektuellt redskap för att 
lösa olika problem. Kunskaper som fungerar utan att de behöver artikule-
ras.137 Gustavsson beskriver behovet av begreppet tyst kunskap när tidigare 
ordlösa yrkeskunskaper behövde formuleras i ord. Tyst kunskap blev i det 
sammanhanget ett begrepp som gjorde skillnad mellan vetenskaplig kunskap 
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och praktisk kunskap. Förhållandet mellan det verbala och det tysta eller 
ordlösa handlar delvis om problematiken i uppdelningen mellan att tänka 
och göra och uppdelningen mellan teori och praktik. Om kunskap inte är 
formulerad för stunden behöver det inte betyda att den är omöjlig att formu-
lera. Tyst kunskap kan också ses som en bakgrundskunskap till den kunskap 
som vi fokuserar på och använder oss av. Den visar oss även vilken bety-
delse handen och kroppens arbete innebär. Gustavsson menar att ”det cen-
trala är att allt fler inser att göra, utföra saker praktiskt och att reflektera, 
tänka, teoretisera, hänger samman.”138 

Tyst kunskap kan också betyda att människan inte har ord för det hon vet 
och eller vet mer än hon kan redogöra för. Den tysta kunskapen kan även 
vara osägbar. Den osägbara kunskapen innefattade för Wittegenstein också 
en djup existentiell kunskap. Det vi ser, det vi gör och det vi är, har vi ofta 
inte ord för. En stor del av våra upplevelser och vårt sätt att vara är ordlösa. 
Men upplevelserna i det vardagliga livet kan ändå gestaltas på olika sätt även 
om de inte uttrycks verbalt. Oavsett om kunskapen är tyst eller formulerad är 
kunskap förbunden med vår existens och med våra möjligheter att överskrida 
givna förutsättningar och begränsningar. All kunskap är personlig och har en 
tyst dimension, samtidigt som ingen kunskap är helt tyst. Men tyst kunskap 
kan även vara eller bli tystad kunskap, nedtystad, obekväm, tabubelagd eller 
rent av förbjuden.139  

Kunskapsformerna i förhållande till uppfostran och bildning 
Man kan säga att människors korta livstid och den muntliga framställningens 
begränsade räckvidd i tid och rum gjorde det nödvändigt att dokumentera 
förvärvade kunskaper i skrift för att dessa kunskaper skulle överleva och 
vara tillgängliga för kommande generationer. Detta gällde i hög grad kun-
skaper som var knutna till filosofi, religion och juridik. Tillägnelsens av 
sådana kunskaper krävde ett organiserat undervisningssystem. Dessa kun-
skaper blev och var länge förbehållna ett fåtal som fick tillträde till de in-
stitutioner som ”förvaltade” dem. Kunskaper som förmedlades människor 
emellan i vardagslivets arbete behövde däremot inte dokumenteras, den 
muntliga framställningen var tillräcklig och kunskapen lärdes i en gemen-
skap med andra. Inte heller behövde dessa kunskaper något undervisningssy-
stem för att de skulle överleva och överföras till nästa generation. Detta är ett 
förenklat sätt att se på och skilja mellan olika slags kunskaper och hur dessa 
kommer till, inte går det heller att säga att de som krävde ett undervisnings-
system bara var teoretiska medan de andra bara praktiska kunskaper. Men 
måste inte den praktiska klokheten utgå från den praktiska kunskapen och 
hur förhåller sig den praktiska klokheten till uppfostran och bildning? I vart 
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fall utvecklas den praktiska klokheten oberoende av skrift och undervis-
ningssystem, inte heller att förbinda med något särskilt lärotillfälle. Den 
praktiska klokheten går inte heller att överföra från en generation till en an-
nan, den måste utvecklas av individen själv och av de erfarenheter och de 
reflektioner denne gör. Den utvecklar förmågan att se vad som skiljer sig 
mellan tidigare erfarenheter och nya situationer. Sedan är den också knuten 
till att kunna handla därefter. Praktisk klokhet tillkommer genom människors 
erfarenheter, reflektioner och handlingar, den utvecklas genom människors 
bildning. En bildning som tar sig uttryck som praktisk klokhet, som fronesis. 
Fronesis som Aristoteles även förbinder med vishet, rådighet, eftertanke och 
självinsikt.140 Vem vill inte vara klok och använda sig av sin klokskap? 

Lidandet som delas av alla eller utmärker ett fåtal 
Syftet med denna studie är att studera kunskapsutveckling hos personer i 
olika generationer med en ärftlig dövhet/hörselnedsättning. I den släktkrö-
nika som jag tidigare har refererat till sägs att Pehr Hansson ”led i hög grad 
av dövhet”. Dövheten beskrivs av krönikören som en av flera egenskaper 
hos honom. Lida av något betydde i förmodern tid att befinna sig i ett till-
stånd som kännetecknades av kroppslig och själslig smärta.141 Smärtan ingick 
i en större erfarenhet av lidandet, var knutet till människans existentiella 
villkor och hennes egen förmåga att själv hantera lidandeproblematiken. I 
förmodern tid var lidandet ett kval eller en plåga, men lidandet kunde även 
vara en prövning, något som kunde föra människan framåt.142  

Lidandet var i förmodern tid en del av livets villkor, något som alla de-
lade med varandra och som ingen kunde gå fri ifrån. Lidandet kunde varken 
lindras eller botas och generation efter generation levde med detta, varför 
människorna var väl förtrogna med lidande och död. De var en naturlig del 
av deras vardag. Det egna självet var inte i centrum i deras världsbild och 
tryggheten knöts inte till den eller andras sårbara och förgängliga kroppar. 
Tryggheten knöts hellre till beständigare tillgångar som mark och en släkt-
ärvd gård.143 Johannisson menar att denna existentiella integration av lidan-
det inte minskade dess fysiska realitet, men varför skulle en läkare ingripa 
när sjukdom, lidande och död ändå styrdes av irrationella krafter. Det var 
den gängse synen bland jordbruksbefolkningen och den skilde sig från en 
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akademins ordbok http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ (2011-04-05). 
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 71 

borgerlig och sekulariserad stadsmänniska som sökte bot eller åtminstone 
lindring hos doktorn.144  

Landahl har studerat synen på lidandet och hur den delvis har tagit form 
utifrån skolans uppdrag att fostra och ge eleverna omsorg under olika tider. 
Skolan var fram till början av 1900-talet fortfarande starkt präglad av kris-
tendomen och därför förberedde skolan barnen i lika hög grad för livet efter 
döden som för livet efter skolan. Han menar att detta var en framtidskultur 
där det jordiska lidandet kunde göras begripligt, meningsfullt och nyttigt och 
därför framstod lidandet som ett ofrånkomligt inslag i människors mognads-
process inför den framtida lycka som evigheten erbjöd.145 

Göra slut på lidandet 
Innebörden av begreppet lidande försköts i modern tid mot sjukdom. Li-
dande blev något som ansatte personen och som läkarvetenskapen skulle 
befria människan ifrån.146 Läkarvetenskapen skulle inte bara bota sjukdomar, 
den skulle också förhindra att oönskade defekter ärvdes vidare. Det var 
Herman Lundborgs ståndpunkt efter det att han i sin avhandling kartlagt en 
sydsvensk bondesläkt vilka hade ett recessivt anlag för epilepsi. Hans slut-
sats var att sjukdomen inte bara innebar ett förfall av en släkt utan en hel 
bygd, vilket berodde på ett olycksaligt arv och en obetänksam familjepolitik. 
Resultatet var både genetiskt och socialt och enligt Lundborg var det inte 
betydelselöst att släkten var bönder.147 Herman Lundborg blev1921 chef för 
det av riksdagen nyinrättade Statens institut för rasbiologi i Uppsala. I en av 
institutets utgivna skrifter skrev han: ”Bondestammens raskraft är långt mera 
värd än milliarder. Den får ej skövlas, utan vi måste med klok omtänksamhet 
icke blott spara på detta dyrbara kapital utan om möjligt förkovra det.”148 I de 
tio ”budord” som Lundborg författade framkommer återigen vikten av en 
sund, jordbrukande befolkning med god nativitet som ett villkor för nation-
ens livsvillkor. Vägen till rashygienisk upplysning bland folket skulle gå 
genom läkare och lärare som särskilt skulle utbildas i ärftlighetslära och 
raskultur.  
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Ansvarskänslan mot kommande släkten måste väckas. Ingen vuxen människa 
får vara okunnig om föräldraskapets höga betydelse, och alla må lära sig inse, 
vad välborenhet i biologisk mening vill säga.149 

 
Om detta inte var tydligt nog skriver Vilhelm Hultkrantz, professor i anatomi 
och en av initiativtagarna till Statens institut för rasbiologi, om vilken fråga 
som är viktigast i valet av äktenskapspartner, nämligen att gifta sig frisk. 
Valet av äkta maka/make skulle inte ske av kärlek, tycke och smak eller 
personliga fördelar. Den fråga var och en skulle ställa sig var denna:  

[Ä]r jag så beskaffad, att det är till gagn eller åtminstone icke till skada för 
mänskligheten, att fler individer med mina egenskaper komma till världen 150 

 
Även Alexander Graham Bells idéer om rashygien, vilka bland annat syftade 
till att minska förekomsten av ärftlig dövhet, översattes till svenska och hans 
idéer publicerades i en längre artikel i Tidskrift för döfstumskolan redan1887. 
Bells idéer byggde på kartläggningar av de amerikanska dövstumskolornas 
matriklar, vilka hade visat på dövhetens ärftlighet och faran för att det skulle 
uppstå en dövstum ras. För att motverka rashygieniskt skadliga äktenskap i 
Sverige diskuterades en utökning av äktenskapsförbud under 1910-talet, 
vilket även skulle gälla döva. Men svårigheten att dra gränsen mellan med-
född och förvärvad hörselnedsättning bidrog till att den äktenskapslag som 
tillkom 1915 inte kom att gälla dem.151 

Skolan har av flera beskrivits som en plats som inlemmar individen i 
överindividuella gemenskaper, gemenskaper som föregår och överlever in-
dividen, vilket har konkretiserats i lärarhandledningar, läroplaner och i den 
vardagliga praktiken. I det skolhygieniska samhällsprojektet fick därför folk-
skolan en central roll för att ”utrota lidandet” skriver Landahl. Läraren var en 
viktig person i leden mellan läkaren, eleven och familjen. Det skolhygi-
eniska budskapet var tydligt; det var en plikt för varje individ att hålla sig 
frisk även när den stred mot individens eget intresse. Lärarens uppgift var att 
förebygga sjukdomar genom att sprida kunskaper, att upptäcka sjukdomar 
och avskilja de sjuka eleverna från de friska. Gränsen mellan olika sjukdo-
mar och dess konsekvenser var vaga och hade en större räckvidd än att av-
skilja elever med smittsamma sjukdomar. Detta var också en av anledning-
arna till att olika specialklasser eller specialskolor tillkom för elever som 
hade sjukdomar, som ansågs vara störande element eller störa undervisning-
en.152 En sådan elevgrupp var de med dålig hörsel vilka, enligt professor 
Wernstedt, borde undervisas i specialklasser eller specialskolor.153 Inte heller 
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undgick elever i dövstumskolorna denna kategorisering. Både i Sverige och i 
Norge infördes olika typer av klasser, a, b och c klasser efter första skolåret. 
Kategoriseringen utgick från begåvningstester men eleverna indelades efter 
förmågan att tillgodogöra sig undervisnigen genom tal, a-klassen, genom 
skrift, b-klassen eller genom teckenspråk, c-klassen. De som kunde tillgodo-
göra sig undervisning på tal ansågs därmed vara de mest begåvade.154 Eva 
Simonsen har analyserat de bakomliggande faktorerna till liknande kategori-
seringar som skedde i norska folkskolan, bland annat under tiden 1935-1963. 
Hon menar att medan lärarna var upptagna av att lösa de pedagogiska pro-
blem som enhetsskolan hade medfört, fick psykiatrikerna med sitt mentalhy-
gienisk-psykiatriska paradigm möjlighet diagnostisera och kategorisera ele-
verna, vilket skapade nya problem i folkskolan. Men det mest problematiska 
var att denna mentalhygiensiska paradigm rådde i hela samhället, menar 
Simonsen. Detta gällde också dövskolorna i Norge och elever i dem. De blev 
i likhet med de svenska elever i dövskolorna diagnostiserade och kategorise-
rades i olika klasser efter resultaten från de begåvningstester som genomför-
des, ett mycket mörk kapitel i det norska samhället och dess undervisnings-
historia menar Simonsen.155 

Livet är sårbart 
Lidandet är en del av att vara människa, en del av hennes existentiella livs-
villkor. Ricoeur uttrycker det som att människan lever med både det frivil-
liga och det ofrivilliga. Hon kan göra val och under livet prövar hon sin ka-
pacitet, utvecklar kunskaper och färdigheter, prövar och övervinner gränser. 
Hon kan uträtta mycket. Men människan misslyckas också, uppnår inte sina 
mål, lider psykiskt och fysiskt och lever med det ofrivilliga. Mycket är redan 
givet och bestämt, som vilket biologiskt arv hon har, annat tillkommer som 
hon inte heller kan påverka. Människan är ofullständig och kommer oavsett 
sin vilja att dö, hon lider. Ricoeur menar att lidandet uppstår av både de fri-
villiga möjligheterna och det ofrivilliga som hon inte kan påverka. Männi-
skan lever i dialektiken mellan handling och lidande och i denna dialektik är 
hon sårbar. För att hantera sina egna lidanden och livets komplexitet utveck-
lar människan olika meningsbilder. Hennes identitet är en process mellan 
den hon själv uppfattar sig vara, det hon förmår eller inte förmår att vara 
eller göra. Hon blir till i relation till andra och vill bli erkänd av dem och 
själv kunna erkänna andra. Ett erkännande som måste omfatta både det fri-
villiga och det ofrivilliga, hennes förmågor och oförmågor, hennes handling-
ar och hennes lidande.156 
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Den kapabla och lidande människan 
Jag har valt begreppen uppfostran och bildning för att tydliggöra på vilka 
olika sätt som kunskaper tillkommer. Uppfostran tydliggör överföring av 
kunskaper från en äldre generation till yngre generationen Denna överföring 
av kunskaper bygger också samhällets undervisningssystem på. Kunskap 
genom bildning inriktar sig däremot på individens utveckling, frihet och 
process att själv och tillsammans med andra utveckla nya kunskaper, något 
som ofta sker utanför samhällets undervisningssystem. Människans kun-
skapsförmåga rör hela vårt medvetande och olika kunskapsförmågor går inte 
att särskilja från varandra. För att möjliggöra en tolkning av vad kunskap är 
och att de kommer till uttryck på olika sätt, använder jag Aristoteles begrepp 
teoretisk och praktisk kunskap samt praktisk klokhet och Polanyis begrepp 
tyst kunskap. 

Dövhet kan ses som ett lidande, något som smärtar, plågar, en påtvingad 
upplevelse, men också något som kan bidra till individens utveckling. Från 
att lidandet i förmodern tid har setts som något alla människor delade med 
varandra blev lidandet något som skulle bekämpas. Inte minst fick skolan 
och lärarna en viktig roll i detta samhällsprojekt. En förklaring till den för-
ändrade attityden till mänskligt lidande var att sjukdomar och funktionsned-
sättningar i allt högre grad förklarades bero på ärftlighet och dessa skulle 
helst inte överföras till nya generationer. Detta bidrog till förmaningar om att 
”folk skulle gifta sig friska” och till lagar om äktenskapshinder och sterilise-
ringar. Detta synsätt menar jag ledde till en ökad och starkare stigmatisering 
av dem som hade sjukdomar eller funktionsnedsättningar som inte gick att 
bota. Det synsättet står på så sätt i tydlig kontrast till Ricoeurs syn på lidan-
det. Oavsett vad sjuk- och hälsovård kan bidra till, är lidandet, i lika hög 
grad som kunskap och handling, en del av att vara människa.  
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En historisk tillbakablick på uppfostran och 
bildning 

I detta kapitel görs en historisk tillbakablick i det svenska undervisningssy-
stemet som har relevans för denna studie. Tillbakablicken omfattar de stat-
liga läroverken, den allmänna hemundervisningen, folkskolan och något om 
dövundervisningen och tillkomsten av folkskolans hörselsvagklasser fram 
till grundskolans tillkomst. Utifrån diskussionerna om undervisningssyste-
mets förnyelse under tidigt 1800-tal lyfter jag fram olika sätt att se på bild-
ning och belyser därefter en bildning som växte fram utanför samhällets 
undervisningssystemsystem. Detta kapitel utgör både bakgrund till och bi-
drar med material i de dialektiska tolkningar som sedan sker i studiens tol-
kade generationskapitel.  

Samhällets och föräldrarnas uppfostran  
Genom reformationen hade Sverige blivit ett teokratiskt samhälle med ett 
världsligt och andligt regemente. Staten och kyrkan hade skilda uppdrag i 
detta regemente, men utan att stå i något motsatsförhållande till varandra. 
Båda tjänade Gud och hade fått sin makt från honom och båda regerade över 
människorna. Detta kom till uttryck i den normativa och hierarkiska sam-
hällsordningen, treståndsläran, som reglerade relationen mellan det världs-
liga och andliga regementet så att dessa inte blev sammanblandade. Det 
världsliga regementet var starkt hierarkiskt medan det andliga var jämlikt. I 
den världsliga fanns överhet och undersåte och i det andliga regementet 
fanns lärare och åhörare. Det innebar att kungen både var överhet och åhö-
rare medan prästen var undersåte och lärare, vilket medförde en viss spän-
ning dem emellan.157 Hartman menar att denna värdsliga hierarkiska skillnad 
avspeglades i den undervisningsstruktur som efter reformationen kom att 
utvecklas i Sverige med statlig undervisning för överheten och hemunder-
visning för allmogen.158 
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De statliga läroverken var de enda offentligt finansierade undervisnings-
institutionerna utöver universiteten. Läroverken hade sitt ursprung i de me-
deltida katedralskolorna och låg därför i stiftsstäderna. Pojkar kunde påbörja 
sina studier vid 8-10 års ålder och studiegången var nioårig. Undervisningen 
präglades av de klassiska språken, hebreiska, grekiska och latin samt mate-
matik. Det var ämnen som förberedde dem för universitetsstudier och för 
tjänster som präster, vetenskapsmän och ämbetsmän. Men mindre än hälften 
av de pojkar som påbörjade läroverken genomgick alla år där och endast 25 
procent av dem som slutförde sina studier där avlade studentexamen vid 
universiteten. Fullständiga studier vid läroverken var inte heller alltid nöd-
vändiga för att avlägga studentexamen vid universiteten. För fattiga begå-
vade pojkar var denna möjlighet att avlägga studentexamen utan fullständiga 
läroverksstudier ett sätt att studera vid universiteten, liksom för adelns söner 
som vanligtvis fick undervisning av en informator i hemmet.159 Hemmet var 
med andra ord en vanlig läroplats, både för allmogens och för överhetens 
barn.  

I hemmet var husfadern både furste och präst och fick i kyrkolagen som 
antogs 1686 ett tydligt mandat och ansvar för fostran och undervisning av 
alla dem som ingick i hans hushåll. Kyrkolagen hade ett helhetsprogram för 
kyrklig undervisning förkunnelse och fostran och dopet var kontraktet mel-
lan kyrkan och hemmet. Målet med undervisningen var att var och en skulle 
bli rättfärdig genom tron och tron kom genom Guds ord. Ord som man själv 
skulle kunna läsa.160 Egil Johansson beskriver hur läsundervisningen utveck-
lades för allmogens barn efter 1686 års kyrkolag. Till att börja med hade 
församlingens klockare och präst ansvar för läsundervisningen och de tog 
hjälp av andra läskunniga personer. Det var mest män som kunde läsa, men 
det finns belägg för att också kvinnor undervisade andras barn vid denna tid. 
Redan då, när både vuxna och barn skulle lära sig att läsa var det tydligt att 
det var barnen som lättast lärde sig att läsa. Därför framhöll nästa undervis-
ningsplakat från 1723 särskilt barnaundervisningen betydelse och i den fick 
föräldrarna ett mycket tydligt ansvar för sina barns läs- och kristendomsun-
dervisning. Samhället kunde ställa dessa krav på föräldrarna eftersom den 
första läskampanjen hade gett goda resultat. Genom sin läsförmåga hade 
stora delar av befolkningen fått ökade kristendomskunskaper i jämförelse 
med tidigare generationer som bara hade lärt sig texter och böner genom att 
memorera dem. Johansson menar att från att läsningen tidigare hade varit en 
särskild förmåga bland vissa män blev den över en generation en allmän 
färdighet hos både män och kvinnor. Han talar om detta som en ”pushfak-
tor”. Samhället drev på för att befolkningen skulle bli och vara läskunniga 
och redan de två första läskampanjerna hade gett goda resultat. Kvinnorna 

                                                      
159 Gunnar, Rickardsson, Svensk utbildningshistoria. Skola och samhälle förr och nu. Lund, 
Studentlitteratur, 2004. 
160 Nordbäck, 2004. 



 77 

kom snabbt ikapp männens läsfärdighet och blev snart också bättre läsare än 
männen.161 

Kvinnornas läsfärdighet bidrog till att det oftast var mödrarna som under-
visade sina barn i läsning. Den praktiska lästräningen började med alfabetet-
et, ofta inpräntat i läsbrädor. När barnen kunde alfabetet övergick de till 
läsövningar med hjälp av Luthers Lilla katekes, som började med tio Guds 
bud och slutade med hustavlan.162 I Lilla katekesen - kyrkans bekännelse-
skrift gillad och stadfäst av konungen - mötte barnen utvalda bibelord och 
hur dessa tolkats för den gemensamma tillvaron i hem, socken och nation. 
Alla budord började med ”Vi skola frukta och älska Gud” och därefter följde 
en förklaring.163 I hustavlan redogjordes för det världsliga regementet, en 
hierarkisk ordning och byggde på lydnad och underordning ned till minsta 
barn och tjänstefolk, vilket fastslogs med utvalda bibelcitat. 

Barnen lärde sig att läsa och katekesens innehåll var vad de skulle kunna. 
Detta var också det prästen förhörde sig om vid de årliga husförhören. Vid 
dem blev deras kunskaper särskilt uppmärksammade och betyg sattes i läs-
ning, kristendomskunskaper, förstånd eller begrepp. Prästen övertog sedan 
undervisningen när det var dags för nattvardsundervisningen och i konfir-
mationen bekräftades dopet och kristendomskunskaperna. Undervisningens 
mål om rättfärdighet genom ordet hade genom familjens och prästens under-
visning blivit uppnådd.164  

Konfirmationen var en tydlig övergång från barndom till vuxenliv och 
barnen blev även moraliskt ansvariga för sina liv. De skulle också kunna 
bidra till sin egen försörjning, en annan del av uppfostran som föräldrarna 
hade haft ansvar för. Hustavlans avslutande ord: ”När var och en sin syssla 
sköter, så går allt väl, evad oss möter”165 kan ses som den enda samhälleliga 
riktlinje för hur stora flertalet föräldrar skulle uppfostra sina barn till försör-
jare. Enkelt tolkat, lär era barn det arbete som ni själva utför. Även denna 
reproduktion av kunskaper, uppfattar jag, var tillräcklig för samhället då 
styrandes mål var en trygg och stabil samhällsstruktur. 

Skriv- och räknekunskaper som en särskild manlig kvalifikation  

Föräldrarnas undervisningsansvar präglade landsbygden och i städerna var 
det köpmän och hantverkare som till stora delar själva undervisade sina sö-
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ner och lärlingar i de praktiska och teoretiska kunskaper som ingick i deras 
yrkesutövning. Undervisningen innefattade de kunskaper som var nödvän-
diga och efterfrågades i yrket, däribland skriv- och räknekunskaper som 
oftast följdes åt. Johansson talar om dem som en ”pullfaktor” eftersom det 
var behovet av dessa kunskaper som drev på och skapade en selektiv efter-
frågan. Dessa kunskaper var före folkskolan en särskild manlig kvalifikation 
och det fanns ett tydligt samband mellan de yrkesverksamheter som använde 
sig av dem och där en ekonomisk utveckling skedde.166 Näringslivet hade 
tidigare skött denna undervisning själv och i riksdagen fanns vid 1800-talets 
reformeringar av läroverken ett starkt motstånd att ge reala ämnen utrymme 
vid dem.167  

Nilsson och Pettersson visar i sina studier om skriv- och räknekunskaper 
före folkskolans genomförande, att skrivförmågan var vanligare i socknar 
med självägande bönder eftersom de var ansvariga för sina juridiska hand-
lingar som köpeavtal, reverser och lån. Det fanns även ett samband mellan 
att kunna läsa handskriven text och skriva sitt namn, vilket åtminstone inne-
bar en begränsad skrivförmåga. Nilsson och Pettersson fann även ett starkt 
samband mellan de män som fick höga läsbetyg i husförhörslängderna och 
de som var skriv- och räknekunniga.168 Även för socknarnas gemensamma 
åtaganden behövdes skriv- och räknekunniga personer vilka även anlitades 
för att författa olika personliga dokument som exempelvis borgensförbin-
delse, giftomannatycken och bouppteckningar.169 

Samhällets undervisningssystem under tidigt 1800-tal kan sammanfattas 
med att hemundervisning i läsning och kristendomskunskaper gällde för det 
stora flertalet barn. Få elever gick i de statliga läroverken som framförallt 
undervisade i klassiska ämnen och det gavs även privatundervisning bland 
adeln. Näringslivet, hanverkare och köpmän stod själva för att deras kun-
skaper lärdes till en yngre generation. Några dövstumma elever fick särskild 
undervisning. Det var utgångsläget när debatterna om ”uppfostringsväsen-
det” startade i riksdagen. Undervisningssystemet behövde förnyas och en 
anledning till det var de upplysningsideal och tanken om människans bild-
ningsförmåga som växt sig allt starkare i samhället. 
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En annan syn på människan och på kunskap 
Redan i slutet av 1600-talet kom pietismen, en väckelserörelse inom protest-
antismen, till Sverige från Tyskland. Den spred sig från kretsar vid hovet till 
höga ämbetsmän, deras familjer, vänner och tjänstefolk samt till präster och 
präststuderande, främst i Stockholm. Den kom också under tidigt 1700-tal att 
även påverka många präster och stora delar av befolkningen i norra Sve-
rige.170 Pietismen betonade individens frihet och ett personligt förhållande 
till kunskap och framhöll att människan behöver en personlig tro som måste 
komma i uttryck i handling. Den hade reformistiska drag och var en motre-
aktion till den ortodoxa och lagiska kristendom som rådde inom statskyrkan. 
På många platser blev det en stark konfrontation mellan statskyrkans före-
trädare och rörelsens anhängare och riksdagen utfärdade 1726 ett konventi-
kelplakat som förbjöd andliga sammankomster i hemmen, utöver de andak-
ter husfadern höll.171 Pietismen var en läsande rörelse och dess budskap 
spreds via texter, ofta översatta från tyska, franska och engelska av anhäng-
arna själva. Läsningen skedde både enskilt och gemensamt vid samman-
komster som de själva anordnade. Pietister i riksdagen kämpade för ökad 
frihet att fritt kunna tänka och tro men fick inte något gehör då förslagen 
kolliderade med den lutherska treståndsläran och dess samhällssyn. Trots att 
pietismens aktiva reformarbete inte vann offentligt gehör kom de präster 
som omfattade den att påverka kyrkan för lång tid framåt. Anledningen var 
pietismens folkbildande och uppfostrande ambitioner samt den stora sprid-
ning som deras fromhetslitteratur fick.172 Både Tergel och Ödman menar att 
läskunnigheten var den mest centrala betingelsen för pietismens stora ut-
bredning och starka genomslag. Människorna som hade lärt sig läsa läste 
inte bara katekesen utan kunde även självständigt tillägna sig andra texter 
och dess innehåll.173  

Undervisning under debatt och utredning 
När Sverige efter 1809 års krig förlorat Finland riktades blicken mot det 
egna folket och dess krafter. I riksdagen togs beslut om en ny konstitution 
som i högre grad skulle värna om den enskildes frihet och rättigheter. Båda 
dessa förändringar bidrog till att behovet av en förbättrad uppfostran och 
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undervisning började diskuteras i riksdagen.174 I ett försök att reformera de 
statliga läroverken hade en ny skolstadga tillkommit redan 1807. Men fem år 
senare hade den inte förändrat undervisningen så att den svarade mot tidens 
krav, menade Norrköpingsrektorn G. A. Silverstolpe. Han var en av de mer 
kritiska debattörerna under 1812 års riksdag och förespråkade även ”en på 
förståndsodling inriktad, allmän och offentlig undervisning även för de 
ofrälse stånden”175. Silverstolpe ville ha en allmän offentlig uppfostran för 
allmogen, men utan skolor kunde varken en allmän förståndsodling eller en 
patriotisk anda väckas, menade han.176 De som försvarade läroverkens klas-
siska skolning menade att den behövdes för att bilda den elit som staten och 
nationen behövde. Därför var det också viktigt att den vetenskapliga bild-
ningen skedde i offentliga läroverk, eftersom det bara var där en verklig 
samfundsanda kunde utvecklas, vilket även var en kritik mot den hemunder-
visning som adeln bedrev.177  

Debatterna i riksdagen om läroverkens bristfälliga förnyelse och behovet 
av en allmän folkundervisning ledde till att en uppfostringskommitté tillsat-
tes 1812. Den fick i uppdrag att föreslå förbättringar för all undervisning 
som bedrevs eller behövdes. Kommittén inledde sitt arbete med en riksom-
fattande enkät för att få en uppfattning om undervisningens tillstånd i hela 
landet. Enkäten skickades ut till samtliga konsistorier våren 1813 och gick 
sedan vidare till statliga och privata skolor samt till alla kyrkoherdar som 
stiften hade.178 I enkätsvaren framkom olika uppfattningar om behovet av 
undervisning för allmogen. Prosten Abraham Renström ansåg att behovet av 
undervisning i Nordingrå pastorat var stort.179 Andra präster var däremot mer 
tveksamma eller klart negativa till om allmogen behövde ytterligare under-
visning än den de fick i kristendom och läsning. En prost menade att kristen-
domens dyra sanningar är de enda rätta och tillräckliga för allmogens barn 
och fortsatte: 

                                                      
174 Wilhelm Sjöstrand, Pedagogikens historia. 3:2, Utvecklingen i Sverige under tiden 1809-
1920, Lund Gleerup, 1965. 
175 1812 års uppfostringskommitté, 1812 års uppfostringskommittés enkät: svaren från lands-
församlingarna i Ångermanland, Forskningsarkivet vid Umeå universitet, Umeå, 
1987http://www.foark.umu.se/samlingar/urkunden/urkund2.pdf (2013-01-31). 
176 Sjöstrand, 1965. 
177 Sjöstrand, 1965; Carl-Ivar Sandström, Utbildningens idéhistoria. Om samhällsförändring-
arnas inflytande på undervisningens mål och idéinnehåll genom tiderna i Sverige och utlandet. 
Borås: Svensk Facklitteratur AB., 1997. 
178 Sjöstrand, 1965; 1812 års uppfostringskommitté, 1812 års uppfostringskommittés enkät: 
svaren från landsförsamlingarna i Ångermanland; Daniel Lindmark, Barnaundervisningen i 
Härnösands stift speglad i uppfostringskommitténs enkät 1813. Umeå: Forskningsarkivet, 
Umeå, 1988; Lindmark, Uppfostran, undervisning, upplysning: linjer i svensk folkundervis-
ning före folkskolan Institutionen för religionsvetenskap, Univ., Umeå, 1995 
179 Vibyggerå socken ingick i Nordingrå pastorat. 



 81 

Utvidgas denna övre gräns skulle snart uppmärksamhetens ledas från allmo-
gens egentliga yrke och må hända man skulle se idogheten, tarfligheten, ihär-
digheten uti arbete och jämna beskedligheten försvinna.180  

 
En annan prost var inte övertygad om att människan blir mer god och lycklig 
om hon är klok och upplyst och var rädd för att ett halvupplyst bondestånd 
skulle medföra högmod och förvillelse än en sann förbättring.181 De skilda 
uppfattningarna som fanns om en allmän folkundervisning resulterade i att 
inga förslag lades fram av 1812 års uppfostringskommitté.182  

Uppfostringskommitténs arbete riktade istället in sig på att utveckla 
undervisningen vid läroverken. Flera debattörer menade att läroverket be-
hövde undervisa i moderna språk och reala ämnen, medan andra menade att 
franska och tyska inte kunde ersätta latinet eftersom det endast var latinstu-
dier som kunde skapa ett slipat intellekt och bildade män.183 Resultatet av de 
olika ståndpunkterna blev en kompromiss. Apologistskolan tillkom som 
egen skolform, avsedd för reala ämnen och en allmän medborgerlig bildning, 
men den gav inte möjlighet att avlägga studentexamen vid universiteten. 

Först i slutskedet av kommitténs arbete kom ledamöterna återigen att 
ägna sig något åt folkundervisning. I växelundervisningen såg de en ekono-
miskt och moralisk genomförbar metod eftersom den ”kräver ordning, or-
dentlighet och spänd uppmärksamhet”184. I kommitténs sista utlåtande 1825 
förordade den både folkskolor på landet och pedagogier i städerna, men den 
ansåg inte att staten skulle bekosta dem.185 

Under samma tid från 1808 och framåt, förde de olika stånden även dis-
kussioner om och hur mycket staten skulle engagera sig i ett nystartat institut 
som skulle undervisa blinda och dövstumma. Redan våren 1808 hade Per 
Aron Borg ansökt och fått ett mindre statligt anslag till sitt institut och han 
återkom därefter varje år med nya ansökningar. G. A. Silverstolpe blev även 
engagerad i denna fråga, men ansåg att det vore bättre om Borg utbildade 
lärare som sedan kunde bedriva undervisning i hela landet. Borg avvisade 
förslaget och menade att det var mycket svårt att hitta lämpliga lärare och att 
han fortfarande utvecklade arbetsmetoder för undervisningen. Undervisning-
en vid institutet inriktade sig mot praktiskt arbete och Borg ansåg att det 
gagnade institutets syfte bäst om eleverna gjordes till dugliga yrkesmänni-
skor. Den främsta kritiken fick Borg från bondeståndet. De uttryckte en stark 
misstro mot att staten gynnade stadsintressen på landsbygdens bekostnad och 

                                                      
180 Daniel Lindmark, Pennan, plikten, prestigen och plogen: den folkliga skrivkunnighetens 
spridning och funktion före folkskolan, Institutionen för religionsvetenskap, Univ., Umeå, 
1994 s.132 
181 Ibid. 1994. 
182 Sjöstrand, W, 1965; 1812 års uppfostringskommitté, 1812 års uppfostringskommittés 
enkät: svaren från landsförsamlingarna i Ångermanland; Lindmark, 1994. 
183 Sjöstrand, 1965; C J L Almqvist, 2007. 
184 Sjöstrand, 1965, s. 78. 
185 Sjöstrand, 1965. 



 82

eftersom hantverksundervisning var särskilt nyttig för städerna borde också 
institutet stödjas av dem. Några ledamöter ställde sig också avvisande till att 
blinda och dövstumma behövde en speciell undervisning. En av dem menade 
att det är uppfostraren som har ansvaret att sörja för sina barns kunskaper 
och att föräldrar eller nära anhöriga borde ha bättre förutsättningar än andra 
att lära känna dem och hitta en framkomlig väg att uppfostra dem. Många 
dövstumma arbetade inom jordbruket och där fanns fortsatt goda möjligheter 
att försörja sig och göra nytta för hela samhället. Trots den kritik som rikta-
des mot Borgs institut fortsatte staten att ge institutet årliga anslag.186  

Med statliga anslag och privata donationer tillkom det första institutet för 
blinda och dövstumma elever mer än 30 år före beslutet om en allmän folk-
skola. Även om det bara var ett fåtal dövstumma elever som fick undervis-
ning. Institutets praktiska inriktning var knappast anmärkningsvärd, döva 
hade enligt Olsson den högsta förvärvsfrekvensen i Linköping redan innan 
dövskolorna tillkom.187 Men institutet blev den första organiserade undervis-
ningen för dövstumma och den undervisning som bedrevs där måste ha in-
tresserat riksdagsledamöterna eftersom de trots kritiken, fortsatte att ge stat-
liga anslag till institutet. 

Uppfostringskommittéernas debatter om bildning 
Bildning och behovet av bildning i läroverken liksom i en kommande allmän 
folkundervisning diskuterades redan i 1812 års uppfostringskommitté. Det 
talades om klassisk bildning som var detsamma som de kunskaper som läro-
verk och universitet gav, men vars innehåll och mål visade sig vara mycket 
svåra att förändra. Det var spridningen av denna bildning till fler människor i 
landet som de konservativa riksdagsledamöterna motsatte sig. Andra leda-
möter hade motsatta åsikter och talade om behovet av en nationell bildning. 
Sverige hade förlorat Finland och det var nödvändigt att mobilisera den be-
folkning landet hade kvar. Det skulle göras genom ökade kunskaper hos 
befolkningen, vilket en allmän folkundervisning skulle kunna ge. 

I den uppfostringskommitté som tillsattes i december 1825 fortsatte dessa 
diskussioner. Liberala riksdagsledamöter ansåg att varje människa är bildbar 
och bär på resurser som är möjliga att utveckla och av den anledningen be-
hövde hela folket få tillgång till skolor och bildning.188 Som liberal ledamot 
gick C. A. Agardh allra längst i sina åsikter om både läroverkens och folk-
undervisningens förnyelse. Han såg inga motsättningar mellan behovet av 
vetenskaplig bildning och de skolor som den arbetande klassen behövde. 
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Därför borde staten ta ansvar för hela folkets bildning om bara företrädarna 
för den gamla skolan överlämnade den klassiska bildningen till medborgar-
na. Hans främste motståndare var E. G. Geijer som menade att religionsun-
dervisning var det enda de så kallade obildade klasserna behövde och att det 
var ytligt och falskt att tro sig få ett upplyst folk av bönder som läst lite mo-
ral, geografi, historia och några vetenskapliga begrepp. Det var först när den 
folkbildning som skedde i hemmet och under prästerskapets ledning var 
otillräcklig som staten borde skapa ett allmännare system av folkskolor.189 
Även bönderna deltog i debatten om bildning. En av deras företrädare me-
nade att ”upplysning och bildning är den enda stora och säkra kraften som 
kan göra arbetet lönande”190. Sjöstrand menar att böndernas självmedveten-
het och betydelse hade ökat vid denna tid varför deras fodringar på den bild-
ning som skulle stå tillbuds i allmänna skolor hade blivit ganska höga. Först 
när bönderna insåg att folkskolorna skulle bekostas av socknarna, och där-
med av dem själva, drog en del av dem ned på kraven om upplysning och 
bildning.191  

Efter det att den andra uppfostringskommitténs avslutat sitt arbete 1828 
var bondeståndet och liberala riksdagsmän överens om att folkskolor behöv-
de upprättas inom alla församlingar och att staten skulle ge stöd till dem, 
medan de konservativa ledamöterna förhindrade att detta beslut togs. Tio år 
senare deklarerade E. G. Geijer sin ändrade mening om en allmän folkun-
dervisning. Anledningen var inte behovet av ökad bildning bland befolk-
ningen, utan att en allmän folkskola skulle kunna möta de sociala föränd-
ringar som skedde i samhället.192 

Bildningsbegreppet i uppfostringskommittéerna användes både om eli-
tens kunskaper, som ett nationellt behov och något som kunde utveckla den 
enskilda människan. Men inte något av detta bidrog till beslutet om en all-
män folkskola. Det var risken med att föräldrarnas uppfostran och undervis-
ning försämrades eller uteblev när den sociala och geografiska rörligheten 
ökade i befolkningen som blev avgörande. Folkskolan blev ”lösningen” för 
att säkerställa den samhälleliga uppfostran och den skulle därför överta 
undervisningsansvaret från familjen och kyrkan, liksom kontrollen av bar-
nens kunskaper.193 

Det var även under samma 30-årsperiod av debatter om undervisning och 
bildning som den första skolan för dövstumma elever startade. Eftersom 
institutets rektor varje år måste söka statliga anslag diskuterades och kritise-
rades även detta institut bland riksdagsledamöterna. Det kan tyckas motsä-
gelsefullt att institutet både fick hård kritik och bidrag. Rektor Borg argu-
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menterade för att dessa barn var uppfostrings- och bildningsbara och till 
undervisningsens hjälp konstruerade han det svenska handalfabetet. Men det 
var eleverna själva som lade grunden till det svenska teckenspråket vilket 
följde bildningens alla kännetecken. Det fanns ett behov av kommunikation 
och teckenspråket lärdes som en fri process i en gemenskap. De var självbil-
dade. Men riksdagsledamöterna uppmärksammade knappast detta, inte ens 
de som mest ivrat för att varje människa är bildningsbar och har resurser som 
är möjliga att utveckla. 

Folkskolan växer fram 
Den 18 juni 1842 tog riksdagen beslut om en folkskolestadga. I den fastslogs 
att inom fem år skulle varje församling, både i städer och på landsbygden, 
inrätta minst en skola, och helst en fast skola med godkänd lärare. Flyttande 
skolor kunde tillåtas på grund av fattigdom och glesbygd och Lancastersy-
stemet föreskrevs.194 Varje socken skulle utse en skolstyrelse med minst tre 
ledamöter och kyrkoherden skulle vara ordförande. De skulle själva bekosta 
bygget av skolhus och anställa lärare. Riksdagen beslutade också att staten 
skulle upprätta lärarseminarier i stiftsstäderna medan församlingarna skulle 
avlöna sin lärare med 16 tunnor spannmål, varav hälften i kontanter. Läraren 
skulle även få fri bostad och bränsle samt förses med foder för en ko och 
jord för trädgårdsbruk.195 I den första folkskolestadgan 1842 angavs att sock-
narna hade undervisningsplikt i kristendom, läsning, skrivning och räkning 
men undervisningsplikten medförde ingen skolplikt för eleverna och folk-
skolestadgan angav inte heller hur länge eller hur ofta de skulle gå i folksko-
lan.  

Det var riksdagen som fattade beslut om folkskolan, men det var sock-
narna som skulle genomföra den. I många socknar ansåg man att folkskolan 
inte var nödvändig eftersom föräldrarna undervisade sina barn och de hade 
inte heller ekonomiska möjligheter att bygga skolor och anställa lärare. Folk-
skolestadgan talade om minst en skola, vilket innebar att många socknar 
nöjde sig med det och därför var det många barn som sällan eller aldrig gick 
i skolan. För att rädda idén med folkskolan införde staten småskolan 1853. 
Det var tänkt att den skulle ligga nära hemmet, ge undervisning under en 
kortare period av läsåret och förbereda yngre elever för folkskolan. I prakti-
ken blev det den enda skolgång många elever fick på landsbygden. Eleverna 
var i blandade åldrar och undervisningen gavs under en kortare period av 
året och under färre år. De kallades flyttande mindre folkskolor och blev 
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egen skolform 1858.196 Rickardsson menar att dessa förändringar var ett sätt 
att rädda folkskolan som sådan, men också som en realistisk anpassning efter 
de faktiska och skilda förutsättningar som rådde i olika delar av landet.197 
Ytterligare en åtgärd för att rädda idén med en allmän folkskola var riksda-
gens beslut 1861 om statliga skolinspektörer samt att Lancastersystemet 
skulle avskaffas. Det innebar att lärarna själva måste undervisa alla elever 
vilket ökade församlingarnas kostnader för fler lokaler och fler lärare. Staten 
bidrog därför från 1871 med 2/3-delar av lärarnas löner och antalet folksko-
lor ökade.198 

För att förbättra undervisningens innehåll tillkom 1878 den första nor-
malplanen med bestämda kurser för varje skolår, årskurser. För att öka när-
varon infördes 1882 skolplikt för alla barn mellan 7 år och 14 år. Nya nor-
malplaner tillkom 1889 och 1900 och i dem angavs allt tydligare direktiv om 
undervisningens innehåll och utformning samt krav på ökad närvaro av ele-
verna. I den undervisningsplan som tillkom 1919 slogs småskolan, som tidi-
gare varit en egen skolform, och folkskolan samman till en sexårig folkskola. 
Folkskolan fick två huvudformer. Den ena var heltidsläsning med en folk-
skollärare per årskurs och klass, A-formen, den andra var också heltidsläs-
ning men där två eller flera årskurser undervisades av en lärare, B-formen. 
All undervisning som skedde på halvtid betecknades som undantagsformer. 
De statliga folkskoleinspektörerna, som i samband med denna reform an-
ställdes på heltid, skulle särskilt verka för att socknar som bedrev halvtids-
läsning övergick till heltidsundervisning. I 1919 års undervisningsplan mins-
kade även antalet timmar för kristendom och Luthers lilla katekes skulle 
användas först i årskurs 6 och då som ett historiskt uttryck av kristendomens 
huvudstycken.199 Åtta år senare beslutades att elever kunde gå från folksko-
lan till realskolan antingen efter fjärde eller sjätte årskursen och denna möj-
lighet skulle även gälla för de elever som fått heltidsundervisning i folksko-
lans B-form, vilket inte varit möjligt i de tidigare undervisningsplanerna.200 

Halvtidsläsning i folkskolan på landsbygden  
Trots de statsbidrag som tillkom under senare delen av 1800-talet hävdade 
många socknar att de inte hade råd att bygga skolor och anställa de lärare 
som behövdes. Inte heller kom eleverna regelbundet till skolorna. Ett av flera 
skäl var att barnen utförde arbete i det egna hushållet och i jordbruket eller 

                                                      
196 Rickardsson, 2004. 
197 Ibid. 
198 Ibid. 
199 Rickardsson, 2004; Sjöstrand, 1965; Viktor Fredriksson & Nils-Olof Bruce, (red.), Svenska 
folkskolans historia. D. 4, Det svenska folkundervisningsväsendet 1900-1920, utg., Stock-
holm, 1940; Viktor, Fredriksson, Lars Hofstedt, & Sigurd Paradis, (red.), Svenska folkskolans 
historia. D. 5, Det svenska folkundervisningsväsendet 1920-1942, utg., Stockholm, 1950. 
200 Rickardsson, 2004. 



 86

att de arbetade hos någon annan. De arbetsförbud och begränsningar som 
gällde för barn inom hantverk och industri gällde inte för barn som utförde 
arbeten inom jordbruket. En lösning på dessa problem blev att barnen gick 
till skolan varannan dag eller att de undervisades varje dag under en kortare 
period av året. Läraren flyttade då mellan de olika byarna i socknen. Halv-
tidsläsning blev tidigt en etablerad undervisningsform på landsbygden trots 
att något beslut om den aldrig hade tagits av riksdagen och en majoritet av 
landsbygdens barn, 78 %, undervisades på detta sätt vid sekelskiftet 1900. 
Många skolstyrelser och skolråd på landsbygden såg inte heller någon annan 
försörjningsmöjlighet för den uppväxande generationen än den som fanns på 
orten varför de ansåg att heltidsundervisning var en lyxundervisning som 
undergrävde de ungas arbetsmoral.201 

Mats Sjöberg har undersökt varför kravet på heltidsundervisningen 
väckte så starkt motstånd och hur detta motstånd kom till uttryck i fyra 
landsbygdssocknar under 1920-talet. Han fann att barnen där blev tidigt so-
cialiserade in i jordbruksarbetet och att deras arbete ansågs vara en naturlig 
del av deras uppfostran. De fick till en början enkla sysslor att utföra och 
gavs med tiden ett allt större ansvar. Jordbruket i socknarna hade vid denna 
tid gått mot en ökad djurhållning och mjölkproduktion varför vakthållning 
av djuren var tidskrävande och en vanlig syssla som barnen fick utföra. Bar-
nens arbete i jordbruket gick före skolgången och frånvaron var särskilt hög 
när säsongsbetonade arbetsuppgifter skulle utföras. Föräldrarna ansåg att det 
var de själva som ansvarade för att göra sina barn till dugliga jordbrukare 
och deras mål var att barnen skulle kunna försörja sig själva, sina åldrande 
föräldrar och en kommande generation genom jordbruksarbete. Denna fost-
ran måste påbörjas tidigt och fortgå under barnens skolgång, Den undervis-
ning som skolan gav ansåg föräldrarna bara utgjorde en mindre del av bar-
nens uppfostran och det var skäl nog för att behålla halvtidsundervisningen. 
Kampen stod om makten över barnens tid, ansvar för barnens uppfostran och 
vad den skulle innehålla. Motståndet till heltidsläsning var särskilt utmär-
kande i de mellersta och sydvästra delarna av Sverige och på vissa platser 
dröjde det in på 1930-talet innan alla barn gick i skolan varje dag skriver 
Sjöberg.202  

Landsbygdens ungdomar – ett utbildningsproblem 
Ungdomar på landsbygden hade av flera skäl få eller inga möjligheter till 
fortsatt utbildning efter folkskolan. En möjlighet blev folkhögskolorna och 
ett av skälen till att folkhögskolorna behövdes var att folkskolorna varken 
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var tillräckliga eller motsvarade bondebefolkningens krav. En av folkhög-
skolornas förespråkare var Aftonbladets chefredaktör August Sohlman. Han 
menade att folkhögskolorna skulle motta ynglingar med håg att lära och 
folkhögskolorna skulle inte döda deras intresse genom utantilläxor utan söka 
öka deras intresse för vetande. De första folkhögskolorna startade på 1860-
talet och tio år senare fanns 21 folkhögskolor i Sverige.203 Folkhögskolorna 
uppfördes på landsbygden och ofta talade man om bondehögskolor eftersom 
det först och främst var böndernas söner som utbildade sig där. Elevgrupper-
na vidgades senare och både kvinnor och ungdomar med annan bakgrund 
sökte sig till dem. Vid folkhögskolorna var den folkbildande traditionen 
stark och efter avslutade studier var det möjligt att ansöka till folkskolsemi-
narier, sjuksköterskeskolor och liknande yrkesutbildningar. Flera folkhögs-
kolor erbjöd också lantbrukskurser och lantbruksskolor. Även andra prak-
tiska yrkesskolor som erbjöd internat växte fram som utbildningsalternativ 
för landsbygdens ungdomar.204 

Det var först under 1930 och 1940-talet som landsbygdens ungdomar och 
deras utbildning blev ett politiskt problem som statsmakterna skulle åtgärda 
med vetenskap och modernitet.205 Torsten Husén undersökte under några år 
efter andra världskriget alla unga män vid deras mönstring och mätte deras 
intelligens med en verbal test. Resultaten visade att män som arbetade inom 
jordbruket fick lägst resultat (61,1 poäng som medeltal) medan de som hade 
tekniska yrken fick högst resultat (130,3 poäng i medeltal). Den slutsats som 
Husén drog av sin undersökning var att tillgången till högre utbildning var 
den viktigaste faktorn för att öka intelligensen, men att studievana i hemmet 
också hade stor betydelse. När det gällde de låga resultaten bland män som 
arbetade i jordbruket menade Husén att de berodde på att männen hade fötts 
i de mest betryckta och socialt bundna miljöerna och att de ”är  ganska låsta 
på föräldrarnas nivå och kan i regel ej komma över de kvalificerade arbete-
nas nivå”.206 Undersökningarna visade även att poängen bland män som 
arbetade inom jordbruk hade den största spridningen och varierade mellan 
20-101 poäng. Av detta resultat drog Husén slutsatsen att det inom de rela-
tivt okvalificerade manuella yrkena fanns ett stort antal män som både hade 
en intellektuell förmåga att genomföra högre utbildning och skulle kunna 
inneha ett yrke på en högre social nivå.207 

                                                      
203 Allan Degerman, Erik Tengberg & Sven Swensson, (red.), Svensk folkhögskola 100 år. D. 
1, Liber, Stockholm, 1968, s 77-78. 
204 Degerman, Tengberg & Swensson, 1968; Allan Degerman & Allan Degerman, Svensk 
folkhögskola 100 år. D. 2, Folkhögskolans idéhistoria. Stockholm: Liber, 1968. 
205 Kent Waltersson, Bildning för livet. Framtidsstrategier och bildningssträvanden i Tengene 
JUF 1930-1960. 1:a uppl., Linköpings universitet, Diss. Linköpings universitet, 2005. 
206 Torsten Husén, Några metodiska synpunkter på och resultat av testningar Stockholm: 
Hugo Geber Förlag, Stockholm, 1948, s 70. 
207 Torsten Husén, Svensk ungdom: Psykologiska undersökningar av ynglingar i åldern 17-20 
år. Geber, Stockholm, 1944. 
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I en senare undersökning jämförde därför Husén de män från jordbruket 
som hade höga poäng i intelligenstesten vi mönstringen med deras folksko-
lebetyg. Resultatet visade att de under den tid som hade förflutit efter folk-
skolan, men utan annan utbildning, hade höjt sin intellektuella kapacitet. 
Husén ansåg att det även för denna grupp män var faktorer i hemmiljön som 
hade bidragit till deras höga resultat, men vilka dessa faktorer var analysera-
des inte. Däremot ledde Huséns undersökningar till en debatt om hur sam-
hället skulle kunna underlätta för begåvade landsbygdsungdomar att kunna 
bedriva högre studier och hur samhället skulle kunna ta tillvara på denna 
”begåvningsreserv” för sin fortsatta tillväxt.208  

Det kostade pengar att bo borta och inte heller kunde de försörja sig 
själva och de som gjorde det bröt mot den rådande normen. Därför var det få 
som fortsatte till realskola, läroverk och universitet.209 Men från 1940-talets 
slut och till dess att realskolan och läroverken avvecklades under 1960-talen 
ökade antalet elever av nya elevgrupper som inte som tidigare hade gått 
där.210 

Undervisning i dövskola och hörselsvagklasser 
Fram till mitten av 1850-talet var Allmänna institutet den enda dövstumskola 
som fanns i landet och institutet försvarade idén med ett enda välutrustat 
institut vars lärare var experter. Men för att deras lärare skulle framstå som 
experter måste makten över barnet flyttas från föräldrarna till lärarna. Detta 
gjordes genom att bilden av det funktionshindrade barnets föräldrar och hem 
ändrades. Experterna menade att varken fattiga eller rika föräldrar förmådde 
att uppfylla sina förbindelser mot sina barn. När mödrarna i fattiga hem 
tvingades arbeta försummade de sina barn, medan mödrarna i rika hem be-
skylldes för att överbeskydda dem. I båda fallen menade experterna att för-
äldrarna stod rådlösa inför uppfostran av sina barn. Föräldrahemmen var 
otillräckliga, till och med farliga för barnen. Institutionen var däremot ett 
idealt hem som både kunde korrigera barnen, göra dem till fungerande med-
borgare och möjliggöra en framtida fungerande relation mellan barnen och 
föräldrarna.211 Inom dessa professionella institutioner återskapades på så sätt 
modern i den omsorgsfulle och känslomässiga kvinnliga lärarinnan och hus-
bondens övergripande makt och ansvar för uppfostran och undervisning i 
rollen som rektor.212  

                                                      
208 Husén 1947; Husén 1948; Torsten Husén & Kjell Härnqvist Begåvningsreserven: en åter-
blick på ett halvsekels forskning och debatt. Föreningen för svensk undervisningshistoria, 
Uppsala, 2000. 
209 Sjöberg, 1996. 
210 Rickardsson 2004. 
211 Bengtsson, 2005. 
212 Yvonne Hirdman, Genus: om det stabilas föränderliga former, 2., [rev.] uppl., Liber, 
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När statsutskottet och Allmänna institutet sagt nej till nya dövstumskolor 
startade ett antal privata dövstumskolor och flera av dem fick senare anslag 
av landstingen.213 Under 1870-talet beräknade man att en tredjedel av landets 
dövstumma barn fick undervisning vid någon dövstumskola. Då tillsattes en 
statlig utredning för att öka antalet elever och förbättra undervisningen för 
dem. Utredningen vidhöll att folkskolans mål även skulle gälla för dövstum-
skolan och att en allmän undervisning skulle stärka alla samhällsmedlem-
mar, så också de dövstumma, men de måste korrigeras.214 Utredningen resul-
terade i ett riksdagsbeslut som ålade landstingen eller stadsfullmäktige att 
från 1889 ordna en åttaårig skolgång för alla dövstumma. Elevernas kom-
munikationsförmåga var central i beslutet och talande dövstumma var målet 
med undervisningen även om skrivmetoden med handalfabet och teckenme-
toden fortsatte att användas.215  

I ansökningsformulären till Allmänna institutet ställdes en mängd frågor 
om barnets bakgrund och förmågor. En av dem handlade om barnet kunde 
höra något ljud och tala några ord. I de ansökningar som gjordes mellan 
1818 till 1835 är det vissa år uppemot hälften av barnen som uppges höra 
ljud som åskan, klockor, djurs läten, musik, tal i örat eller höga skrik och 
några av dem talar även enklare ord.216 Några barn kunde även skriva, räkna 
eller läsa något. Dessa frågor ställdes även sedan dövstumskolorna blivit 
obligatoriska. I ansökningshandlingar från 1891 har andelen barn som kunde 
förnimma olika ljud minskat till var femte, sjätte elev.217 Det fanns elever vid 
institutet som hörde något, vilket även begreppet ”oegentligt dövstum” talar 
för. Det användes vid den första nordiska dövstumlärarkonferensen 1872 och 
syftade då på dem som fick talundervisning.218 

Hörselsvagklasser i folkskolan 
När några elever som gått i en skola för dövstumma småbarn inte antogs vid 
dövstumskolan startade Göteborgs stad den första hörselsvagklassen i folk-
skolan 1915. Nästa hörselsvagklass tillkom 1922 i Stockholm och det skedde 

                                                                                                                             
Malmö, 2003. 
213Förhammar, 2007 och Kjell Lundström, uppger båda att mellan 1858 och 1884 startade tio 
privata och sex landstingsägda dövstumskolor på olika platser i Sverige. Flera av dem var små 
och kvalitén på deras undervisning varierade. Kjell Lundström, Kampen för ett språk: dövas 
två språk och tvåspråkighet i skolundervisningen i Sverige 1809-1990, HLS förlag, Diss., 
Stockholms universitet, 2005. 
214 Förhammar, 2007; Bengtsson, 2005. 
215 Bengtsson, 2005. 
216 Jag granskade de förtryckta ansökningshandlingarna till Allmänna institutet mellan åren 
1818-1835 och jämförde dem med 1891, året efter det landstingen blivit skyldiga att ge alla 
dövstumma barn fått skolundervisning. 
217 Stockholm stadsarkiv, Manillaskolan. Ansökningshandlingar E III/1a (1815-1834). E 
III/14a 1887-1891. 
218 Bengtsson, 2005. 
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sedan Gerda Meyerson skrivit en uppfodrande artikel i Svenska Dagbladet 
om skolsituationen för elever med nedsatt hörsel.  

Medan en mycket omfattande verksamhet bedrivs till förmån för blinda, van-
föra, idioter med flera har man hitintills icke intresserat sig för att underlätta 
livets svårigheter för det stora antalet människor, som lida av mer eller 
mindre nedsatt hörsel och därigenom är invalider.219  
 

Gerda Meyerson, som själv hade nedsatt hörsel, gjorde i artikeln en tydlig 
distinktion mellan elever vid dövstumskolan och de lomhörda eleverna i 
folkskolan och pekar på den stora skillnaden i omsorgen om dem. Hon skri-
ver: 

Endast sådana, som äro födda döva eller som i späd ålder blivit fullständigt 
döva får undervisning i dövstumskolor. Medan de lomhörda barnen få på de 
flesta platser gå i vanliga folkskolor och undervisas vanligen tillsammans 
med de barn som har normal hörsel. Detta är ett felgrepp. Barn med dålig 
hörsel kunna naturligtvis icke – undantag finnes – fullt tillgodogöra sig 
undervisningen. Mycket ofta blir de orättvist bedömda. Man håller dem för 
slöa, ouppmärksamma eller svagt begåvade. Det händer, att om de icke kunna 
följa med i folkskolans normalklasser, så flyttas de till hjälpklasserna eller till 
skolor för undermåliga barn, ehuru de kanske äga god intelligens. Lärare och 
lärarinnor sakna ofta intresse och tålamod för att taga hänsyn till lomhörda 
barn. Så få de följa med så gott de kunna, bli ofta orättvist behandlade och ej 
sällan till åtlöje bland kamraterna.220 

 
Gerda Meyerson var en av initiativtagarna till att Svenska föreningen de 
dövas väl bildades den 23 februari 1921 och undervisningsfrågor fick redan 
från början en framskjuten plats i föreningen. En undervisningssektion bil-
dades som omgående skickade skrivelser till folkskoledirektionerna i större 
städer och aktualiserade behovet av särskilda klasser i folkskolan för lom-
hörda barn och behovet av kurser i labiologi.221 Kurser i labiologi var en 
annan av föreningens viktigaste verksamheter. Fenomenet att avläsa den 
talandes munrörelser var känt och hade redan under 1600-talets studerats av 
Francis Mercurius van Helmont. Han klargjorde hur språkljuden uppkom 
och sambanden mellan dem och läpparnas rörelse samt hur detta kunde an-
vändas i undervisningen av dövstumma.222  

Frågan om särskild undervisning för lomhörda barn i Stockholm togs upp 
vid folkskoledirektionens möte den 9 juni 1922. En undersökning hade visat 
att minst 100 elever i staden var på grund av halvdövhet i behov av under-
visning i särklass. Folkskoledirektionen beslutade därför att starta två eller 
tre klasser samma hösttermin och att kursplanen för dem skulle ändras så att 

                                                      
219 Andersson, 1997 s. 9. 
220 Ibid, s. 9. 
221 Hörselskadades Riksförbund, Protokoll, 1921-1929. 
222 Per Eriksson, De dövas historia, D. 1, SIH Läromedel, Örebro, 1993. 
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den gav plats för tre timmar labiologiundervisning varje vecka. Som lärare 
anställdes en dövstumlärarinna eftersom hon ansågs ha de särskilda kun-
skaper som eleverna behövde. Två klasser startade vid höstterminens början 
men det var bara ett fåtal elever som började i dem.223  

Undervisning i talavläsning 
Gerda Meyerson utarbetade även ett cirkulär för utdelning till lomhörda 
barns föräldrar som överlämnades till Skolöverstyrelsen. I den framgick 
nyttan av att deras barn lärde sig avläsa talet på läpparna. 

Och har du nu ett barn, som är mer eller mindre dövt, så gäller det å ena sidan 
för dig och barnets hela omgivning att laga, att barnet verkligen får höra, vad 
som är meningen, att det skall höra. Försumma ej att sysselsätta dig med 
detta barn, ehuru det kanske är tröttsamt och besvärligt! Tala långsamt och 
tydligt, så behöver rösten säkerligen ej höjas så mycket! Lär barnet att med 
vaken blick se på den talande, ej vända örat utan ögat till, ty det kan lära sig 
att se på läpparna, vad som säges.224 

 
Vidare uppmanades föräldrarna i att vid barnets skolstart informera läraren 
och skolläkare om barnets hörselnedsättning och ta reda på om barnet skulle 
kunna följa undervisningen utan för stora svårigheter. Hon klargjorde även 
riskerna med att barnen själva inte förstår när de inte har hört och att de så 
gott som aldrig säger till. Uppfostraren behöver därför öva barnet att an-
vända den hörsel den har och lära barnet att se, iaktta och gissa sig till vad 
omgivningen menar, något det kommer att ha nytta av hela livet. Meyerson 
informerade även om undervisningen i en klass för lomhörda och beskrev 
den på följande sätt:  

Undervisningen, som för övrigt blir densamma som i vanliga klasser, är av-
passad efter barnens hörselförmåga och de får lära sig den svåra konsten att 
se på andras läppar och ansiktsuttryck vad som säges. Avläsning (labiologi), 
som den konsten kallas, är för äldre personer svår att lära, men den läres av 
barn ofta som på lek. Det är lyckligt, då barnen få börja därmed i tid och un-
der många års övning vinna färdighet 225 

 
Meyerson avslutar cirkuläret med att dövhet inte är något man behöver 
skämmas för, förtiga eller dölja. Den är en sjukdom som man bör söka bot 
för och är den obotlig bör man försöka mildra dövhetens verkan genom iakt-

                                                      
223 Stockholms Stadsarkiv, Stockholms folkskoledirektion, Överstyrelsen för Stockholms 
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tagelseförmåga, avläseförmåga, energi från barnets sida, mycken kärlek och 
hjälp från omgivningen.226 

Talundervisning hade förekommit parallellt med teckenspråk vid All-
männa institutet från dess start men från 1860-talet blev talundervisningen 
allt mer framträdande. Det framkommer bland annat i de undervisningsin-
struktioner för dövstumskolan som är efterlämnade och som förstelärare 
Westerberg översatte 1864.227 

Men varför kan icke ögat bistå deras öra eller rättare sagt, ersätter icke det 
förra det senares brist? Kunna icke de döfstumma med noggrann uppmärk-
samhet på läpparnas och munnens rörelse förstå vad vi säga? Hvad hindrar 
dem att vänja sig vid samma rörelse och på detta sätt lära sig tala? De svårig-
heter, som härvid möta äro icke oövervinnerliga. Den nyttiga konsten att lära 
döfstumma tala framställer sig till deras hjälp – ”sköna vetenskap! – hvars 
upptäckt efterverlden skall afvundas dessa sekler.228 

 
Labiologin var i dövstumskolorna en vetenskaplig undervisningsmetod som 
skulle korrigera eleverna. Det var också den specialundervisning som hör-
selklasserna erbjöd. Förutsättningarna för att lära sig avläsa talet bör däremot 
har varit olika mellan dem som hörde något och dem som inte hörde någon-
ting alls. Meyerson poängterar att talavläsning är en svår konst samtidigt 
säger hon att barn lär sig det lätt. Lomhörda barn lärde sig avläsa talet, men 
inte som en vetenskap eller ett undervisningsämne utan därför att de hade 
behov av att kunna kommunicera. En kunskap som utvecklades i likhet med 
dövstummas teckenspråk och hade bildningens alla kännetecken. 

Tysta skolan 
Mellan 1922 och 1938 genomfördes flera statliga utredningar om dövstum-
mas fortsättningsundervisning. En av de privata dövstumskolorna som hade 
startat under 1860-talet var Tysta skolan i Stockholm. Efter beslutet om att 
fem regionala skolor skulle ansvara för den obligatoriska dövstumundervis-
ningen 1889 blev skolan den enda privata fortsättningsskola för dövstumma 
flickor med fullständiga avgångsbetyg. I ett par av utredningarna föreslås att 
Tysta skolan skulle ansvara för de oegentligt dövstumma talundervisade 
flickornas fortsättningsundervisning, eftersom skolan inte kunde bereda plats 
för alla dövstumma flickors fortsättningsundervisning.229 I ett remissvar 
tackade styrelsen nej till förslaget med motivering att ”den elevgruppen på 

                                                      
226 Ibid. 
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inget sätt är bättre än de helt dövstumma flickorna”. De ansåg inte heller att 
de oegentligt dövstumma talundervisade flickorna med fullständiga betyg 
var tillräckligt många för att fylla de platser som skulle göra deras kurser 
lönsamma. Något år senare tackade styrelsen även nej till en förfrågan som 
kommit genom Föreningen för de dövas väl att ta emot en döv flicka som 
genomgått folkskolan. Skälet de angav var att de inte kunde veta i vilken 
utsträckning hon kunnat tillgodogöra sig folkskolans undervisning.230 

När riksdagen fattade beslut 1938 om dövstummas fortsättningsskola in-
nebar det att de och alla dövstumskolor förstatligades. Den obligatoriska 
fortsättningsskolan blev ettårig och utredningen argumenterade för vikten av 
att skilja könen åt i dessa skolor. Därför förlades pojkarnas fortsättningsskola 
i Vänersborg och flickornas i Växjö. För Tysta skolans del innebar det att de 
förlorade den målgrupp som de tidigare hade haft. Skolans styrelse hade inte 
förberett sig för någon alternativ verksamhet, men två kvinnliga styrelsele-
damöter fick uppdraget att ta fram ett förslag på en fortsättningskurs efter det 
statliga och obligatoriska utbildningsåret i Växjö. Den nya utbildningen 
skulle även vända sig till deras tidigare elever och den blev senare även god-
känd som yrkesutbildning. Det minskade elevunderlaget vid Tysta skolan 
kvarstod som ett problem då de statliga fortsättningskurserna förlängdes till 
två år. Styrelsen tog därför ett nytt grepp när den i början av 1940-talet för 
första gången annonserade om utbildningen i flera dagstidningar och i Jord-
brukarnas föreningsblad. Annonsen såg ut så här: 

TYSTA SKOLANS SKOLOR FÖR YRKESUNDERVISNING        

L I D I N G Ö 
Kostnadsfri yrkesutbildning i sömnad för dövstumma flickor över 18 år. 
Döva och lomhörda kunna även vinna inträde. 
Ett- och Tvååriga kurser i sömnad. Valfri kurs i hushållsgöromål. 
Nya kurser börjar omkring den 20 aug. Ansökningar insändes 
Före den 15 juni. 
Prospekt och upplysningar genom föreståndarinnan. Postad- 
ress: Tysta Skolan, Lidingö I. Tel: Sthlm 65 04 57.231 

 

Bildning genom föreningsliv 
Konventikelplakatet som tillkom 1726 var direkt riktad mot den växande 
pietistiska rörelsen, men det hindrade inte att den och andra sammanslut-
ningar bildades och växte i omfattning innan plakatet upphävdes 1858. 
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Många av dessa folkliga sammanslutningar och föreningar kom också att få 
stor betydelse för samhällets och demokratins utveckling i Sverige.232  

En förening som tillkom 1844 bildades av Emilia Petersen i Småland. För 
att lösgöra pengar till socialt arbete och kristen mission samlade hon kvinnor 
i sitt hem. De handarbetade och sålde sedan sina produkter. Idén spreds snart 
över stora delar av landet och nya självständiga föreningar tillkom. Medlem-
skapet baserades på individen och utmanade därför både hushållets och 
socknens självklara gemenskaper. Ofta var det prästfrun som tog initiativet 
till dem och på så sätt blev föreningen en del av kyrkans offentliga verksam-
het.233 Syföreningarna blev på så sätt kvinnornas första offentliga och demo-
kratiska erfarenhet. Där gjorde de sina röster hörda, diskuterade, arrangerade 
samlingar och auktioner samt tog egna beslut om vad de insamlade medlen 
skulle användas till.234 Prästen Hans Jacob Lundborg poängterade tydligt att 
det var kvinnorna själva som skulle ha det andliga och ekonomiska ansvaret 
i föreningarna.235  

Nyström har studerat protokoll från en ungdomsförening och undersökt 
på vilket sätt den fick betydelse för demokratins utveckling.236 Medlemmarna 
i föreningen lärde sig att hantera den bestämda ordning som behövdes för att 
ett möte skulle innehålla både frihet och målmedvetenhet. De lärde sig välja 
ordförande, anta och följa en dagordning, genomföra omröstningar, fatta 
beslut och dokumentera dem skriftligt. Deras protokollsböcker visar på vil-
ken oerhörd organisations- och samhällskonst som medlemmarna utvecklade 
i föreningen. Den moderne medborgaren tog i sådana föreningar sin själv-
klara plats, skapade sig rättigheter som en självständig, tänkande och hand-
lande individ, menar Nyström.237 Gustavsson pekar på sambanden mellan 
demokrati och bildning och menar att i ett perspektiv kan demokrati ses som 
en självkontrollerad läroprocess. När medborgarna har en demokratisk kon-
troll över sina egna liv kan detta knytas till tanken om bildning. Förutsätt-
ningen är att medborgarna erkänns som självständiga och rationella varelser 
som fullt ut är kapabla att kommunicera, ta ställning, fatta beslut och 
handla.238 

Waltersson beskriver hur bönderna och deras ungdomar på samma sätt 
som arbetstagare organiserade sig i olika intresseorganisationer.239 Flera av 
föreningarna hade stora ambitioner om att utveckla medlemmarnas folkbild-
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ning varför föreläsningar, studiecirklar, kurser, försöksodlingar och bibliotek 
var vanliga. Waltersson studerade två folkbildande ungdomsorganisationer 
från 1930-talet fram till början av 1960-talet.240 En viktig anledning till att 
föreningarna bildades var att det inte längre räckte att lära sig det föräldrarna 
kunde för att utveckla och driva ett modernt jordbruk. Ungdomarna behövde 
utveckla nya kunskaper utifrån sina egna behov och på sina egna villkor, och 
det gjorde de i sådana föreningar. I de två föreningar som Waltersson har 
studerat anordnades kurser i matematik, svenska och lantbruksutveckling 
och de bedrev även försöksodlingar som de dokumenterade och tävlade i. 
Föreningarna bidrog också till demokratiska kunskaper och praktiserandet av 
dem, liksom att de även utvecklade medlemmarnas förmåga att formulera sig 
skriftligt. De nya kunskaperna anknöt inte bara till den agrara kulturen. De 
läste och diskuterade olika författare och filosofer och byggde upp omfat-
tande bibliotek med både fack- och skönlitteratur. Vid sidan av det var också 
fester och nöjen ett viktigt inslag i föreningarnas verksamhet.241 

Waltersson undersökte även hur många av ungdomarna i den aktuella 
socknen som gick vidare till högre folkskola och realskola och hur många av 
dem som kom från bondehem. Från 1938 till 1958 var det 3,5 procent till 6 
procent och den ökning som skedde därefter utgjordes enbart av flickor. 
Waltersson drar därför slutsatsen att det inte var de ungdomar som deltog i 
föreningarnas verksamhet som gick vidare till högre studier. Däremot påver-
kade och påverkades ungdomarna i föreningarna av samhällets modernise-
ring och de kunskaper, erfarenheter och den bildning som de fick i sina före-
ningar hade de nytta av under hela livet. Många av dem förblev aktiva med-
lemmar i olika föreningar och var även ledamöter i kommunala styrelser och 
nämnder.242  

Dessa föreningar är några exempel på hur ungdomar på landsbygden ut-
vecklade kunskaper och bildade sig tillsammans, trots att de varken kunde 
eller hade tagit del av någon högre utbildning.  

Ett undervisningssystem för uppfostran växer fram 
Vid 1800-talets början var hemmet den centrala läroplatsen för stora flertalet 
barn och föräldrarna ansvarade för deras lärande. De lärde dem läsa, under-
visade i kristendom och i de praktiska kunskaper som var knutet till försörj-
ning och överlevnad. Få elever gick i läroverken, ännu färre slutförde den 
och avlade studentexamen. Behovet av en förbättrad undervisning blev en 
angelägen fråga i riksdagen och två uppfostringskommittéer tillkom 1812 
och 1825. Trots dessa tog det lång tid för riksdagen att fatta beslut om en 

                                                      
240 Waltersson studerar protokoll, verksamhetsberättelser, odlingsprotokoll, bibliotekslån, etc. 
samt intervjuar dem som varit medlemmar i föreningarna. 
241 Waltersson, 2005. 
242 Ibid. 
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allmän folkskola och förnya läroverkens undervisning och motsättningarna 
var särskilt tydliga när begreppet bildning diskuterades. Oavsett skolform, 
också i den dövstumskola som startade 1808, var det kunskap genom upp-
fostran som dominerade. Det tog även lång tid att etablera den folkskola som 
beslutades 1842 och den mötte motstånd av både ekonomiska och ideolo-
giska skäl. Det var mest påtagligt på landsbygden där flyttande mindre folk-
skolor var vanliga och halvtidsläsning kunde förekomma in på 1930-talet. 
Landsbygdens ungdomars utbildningsmöjligheter blev på 1940-talet ett stat-
ligt problem, men det betydde inte att alla var okunniga. Den folkliga bild-
ning som hade utmärkt 1700-talets pietistism, fortsatte att utvecklas genom 
olika sammanslutningar, föreningsliv och folkhögskolor. Många människor 
kunde med sin praktiska klokhet bidra till samhällsutveckling och demokrati 
också utan högre studier.  

Alla skolformer strävade efter att genom uppfostran skapa de medborgare 
som det moderna samhället behövde. Kunskap genom bildning, som 1825 
års uppfostringskommitté ansåg vara en förutsättning för att samhällets och 
varje individs resurser skulle utvecklas, var däremot svårare att uppnå. Där-
emot fanns det andra sätt att bilda sig och det skedde ofta utanför samhällets 
offentliga undervisningssystem. 

Kunskap genom uppfostran präglade även dövstumskolan, men i likhet 
med läroverket var den länge en utbildning för särskilt utvalda och det 
dröjde till 1890-talet innan alla dövstumma elever hade rätt till undervisning. 
De första hörselsvagklasserna tillkom i Göteborg och i Stockholm, men det 
var få elever från folkskolan som gick i dem. Dövstumskolornas labiologi-
undervisning blev också den specialundervisning som utmärkte hörselsvag-
klasserna och ansågs vara en vetenskap som experter lärde ut. Men barn med 
nedsatt hörsel lärde sig detta utifrån sina behov av att kunna kommunicera 
med varandra, liksom döva elever lärde sig teckenspråk när de kom tillsam-
mans. Utvecklingen av dessa kunskaper kännetecknas i högre grad bildning 
som en fri process eftersom utvecklas tillsammans med dem som har behov 
av dessa kunskaper.  
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Hörselnedsättningens ärftlighet och kännedom 
om dess utbredning  

I detta kapitel kommer jag att redogöra för de svar som inkom genom fråge-
formulären angående hörselnedsättningens utbredning, vad informanterna 
kände till om dem i tidigare generationer hade denna hörselnedsättning, hur 
de själva ser på den och ärftligheten i kommande generationerna. Utgångs-
punkten för kartläggningen av släkten var de uppgifter som släktkrönikan 
hade om Pehr Hanssons dövhet och som sedan flertalet av hans barn fick. 

Det är ej känt om Pehr Hanssons förfäder voro döva, men själv led han i hög 
grad av denna åkomma. Hos alla hans söner framträdde dövheten förr eller 
senare utom hos Jonas /…/ Dövheten har också gjort sig gällande i mycket 
stor utsträckning bland Pehr Hanssons efterkommande ända in i fjärde led243 

Svaren från dem som inte hade någon hörselnedsättning 
Frågeformuläret skickades ut till 104 personer mellan 40-80 år som jag efter 
studier av kyrkoböcker och folkbokföring funnit vara ättlingar till Pehr 
Hansson.244 Frågeformuläret besvarades av 76 personer. Några uppgav att de 
svarade för alla sina syskon och några ringde in sina svar.  

Det var 56 personer som besvarade frågeformuläret som själva inte hade 
någon hörselnedsättning och 14 av dem visste ingenting om den hörselned-
sättning som jag beskrivit i följebrevet. Några var osäkra om de hörselskador 
de kände till var ärftliga. Det var 42 personer som själva inte hade någon 
hörselnedsättning som kände och kunde namnge en eller flera personer i 
deras släkt som hade eller hade haft nedsatt hörsel/dövhet. Detta även i de 
släktgrenar där ärftligheten verkade ha upphört för en eller två generationer 
sedan. En av dem skriver: Min mamma NN upprepade ofta att det fanns 
dövhet i släkten. De flesta av dem kände flera personer i sin närmaste släkt 
med nedsatt hörsel/dövhet. Det var deras mor- eller farförälder, syskon till 
denne, föräldrar och föräldrars syskon. De beskrevs oftast som döva. Min 
farfar NN var döv, mammas mor, NN, döv, och Den enda nu levande av 
pappas syskon är NN. Hon är helt döv, En kvinna skriver om sin mamma: 

                                                      
243 Citat ur släktkrönikan. 
244 Bilaga 1 Frågeformulär. 
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Min mamma var döv. För mamma var hennes hörselskada ett stort handi-
kapp, hon led mycket av den och kände sig dum när hon inte hörde vad andra 
människor sa. Hon ville inte använda hörapparat för att hon troligtvis skäm-
des. 

 
En annan kvinna skriver: ”Mamma hade hörapparat vid 50-års ålder men 
hon hade nog varit döv långt tidigare.” De nämnde även, men inte alltid, 
personer som lever idag, syskon, syskonbarn och/eller kusiner. Någon skri-
ver också vad hörselnedsättningen inneburit för den familj de vuxit upp i: 

Hörselskadan har präglat vår familj (även om jag själv som enda syskon av 
fyra klarade mig). Det kan delvis bero på att skadan krockade med musikin-
tresset hos flera i familjen. Självförtroende och hälsa har påverkats. 

 
Dem de känner och lever idag benämns som hörselskadade, har problem 
med hörseln, lider av hörselskada, hör dåligt eller har hörapparat. De anhö-
riga utan hörselnedsättning uttrycker konsekvenserna för dem som har ned-
satt hörsel som ett problem som har drabbat deras närstående, att hörselska-
dan är och har varit en nackdel för dem, medan att själva (än så länge) ”har 
klarat sig” från den.  

Svaren från dem som hade en hörselnedsättning 
De svar som särskilt intresserade mig, och som var en förutsättning för min 
fortsatta studie, var de som uppgav att de själva hade en hörselnedsättning. 
Samtliga uppgav att de även hade en förälder och en mor- eller farförälder 
som varit döva eller hade nedsatt hörsel. Några uppger även egna barn, sys-
kon och syskonbarn har nedsatt hörsel. Det fanns två kommentarer för en 
viss osäkerhet. En kvinna skriver att hon är osäker om hennes pappas dåliga 
hörsel var den ärftliga och en man visste inte om hans hörselnedsättning är 
ärftlig eftersom han arbetade utan hörselskydd i sin ungdom. De andra som 
svarade var däremot mycket klara över att deras egen och deras anhörigas 
hörselnedsättning är och var ärftlig. En man skriver att hörselskadan förföl-
jer dem och finns i fem led tillbaka, men att några dessbättre som har klarat 
sig. En annan kvinna skriver: 

Min hörselnedsättning började ungefär i 30-årsåldern och har sedan dess sta-
digt försämrats. Förmodligen kommer hörseln att fortsätta gradvis att försäm-
ras och på sikt bli lika dålig som min mors. Min yngsta son har nedsatt hörsel 
på båda öronen, men har ännu ej hörapparat (har haft i 14-årsålder, men bara 
en kort tid). Vill du veta mer får du gärna kontakta mig. 

 
Det är flera som nämner att hörseln har försämrats med stigande ålder och 
det finns flera exempel på att de sätter in hörselnedsättningen och sig själva i 
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en rad av generationer. En annan kvinna tar även upp att hon inte anser att 
hörselnedsättningen behöver ses som ett problem: 

Vi är fem syskon, varav vi är två som har hörselproblem, Jag har själv två 
döttrar som ej har problem … det torde ha visats vid det här laget. Min sys-
ters barn har också ”klarat sig” Sedan kan man ju diskutera om det är ett pro-
blem. Vi uppfattar ju saker lite olika. 

 
De närstående utan hörselnedsättning lyfter fram problemen med en hörsel-
nedsättning medan det finns olika uppfattningar bland dem som själva har 
nedsatt hörsel om hörselnedsättningen, eller konsekvenserna av den, är ett 
problem eller inte är ett problem.  

Kriterier och bedömning av hörselnedsättningens ärftlighet 
I svaren av frågeformuläret fick jag veta att det fanns många personer i flera 
generationer som hade haft eller fortfarande har en hörselnedsättning. Det 
troliga var att den hörde samman med den dövhet som omtalades i släktkrö-
nikan. För att göra en så trovärdig bedömning som möjligt av de svar jag fått 
satte jag därför upp ett antal kriterier som behövde uppfyllas för att den hör-
selnedsättning som uppgivits till skulle anses vara ärftlig och ”härstamma” 
från Pehr Hansson. Dessa kriterier överensstämmer med vad en hereditär 
sensorneural hörselnedsättning som ett dominant autosomalt anlag innebär, 
dvs. att anlaget är möjligt att ärva i varje generation och oberoende av kön. 
 

• De som hade besvarat formuläret och själva hade en hörselnedsätt-
ning skulle känna eller kunna namnge en mor- eller farförälder samt 
en förälder som hade en hörselnedsättning.  

• Dessa personer skulle vara barn, barnbarn eller barnbarnsbarn till 
Pehr Hanssons barn som i krönikan angetts vara döva.  

• Hörselnedsättningen skulle ha uppträtt i varje generation från Pehr 
Hansson tills den upphört där inga barn funnits eller där inget barn 
ärvt anlaget.  

• Hörselnedsättningen skulle inte heller ha återkommit efter en eller 
två generationer sedan den upphört.  

 
Resultatet av kartläggningen visade att sex personer i tredje biologiska gene-
rationen, barnbarn till Pehr Hansson, födda från 1870-tal till tidigt 1900-tal, 
inte hade några egna barn. De som lämnat uppgift om dem var oftast sys-
konbarnbarn till dem uppfattade dem som ”mycket döva” eller ”ganska 
döva” och några minns att de ibland använde en hörlur/tratt. Dessa personer 
har medtagits i kartläggningen. Det har även funnits flera barn och unga 
vuxna som dött tidigt. Fyra av Pehr Hanssons dog tidigt och fram till fjärde 
generationen har något eller några barn dött i flera familjer. Ingen har haft 
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någon kännedom om deras hörsel, varför de varken är medtagna som med 
eller utan den ärftliga hörselnedsättningen. Ett exempel på en sådan person 
som ingen minns, skriver en kvinna om: 

Min farmor hade tydligen en halvbror som blev frikallad vid 21 års ålder. 
Kan det ha berott på hörseln? Fast vid ett annat tillfälle står det ”mindre ut-
vecklat förstånd” man ansågs faktiskt ibland som dum om man inte hörde or-
dentligt.  

 
Denne halvbror är ett exempel på en person som jag inte tog med bland dem 
som kan ha haft en ärftlig dövhet/hörselnedsättning.  

Resultat av kartläggningen 
Svaren i frågeformuläret, telefonsamtalen och intervjuerna resulterade i en 
nästintill samstämmig bild av hur hörselnedsättningen nedärvts i släkten. 
Fram till 2004, med de reservationer som jag har gjort här ovan, har efter 
Pehr Hansson 83 personer, 42 män och 41 kvinnor, ärvt anlaget för hörsel-
nedsättning. Hörselnedsättningen har uppträtt i alla generationer från Pehr 
Hansson, till personer i en sjunde biologisk generation. Resultatet visar att 
anlaget slumpmässigt förs vidare. I tre familjer ärver samtliga barn hörsel-
nedsättningen och i två familjer ärver ingen av barnen den. I övriga familjer 
finns både individer som ärvt anlaget och sådana som inte ärvt anlaget i 
samma syskonskara. Även mellan de olika generationerna varierar antalet 
personer som utvecklade en hörselnedsättning. Beträffande andra biologiska 
generationen, dvs. bland Pehr Hanssons barn, omnämns i släktkrönikan att 
alla söner, utom en son i hans första äktenskap, och hans enda dotter född i 
andra äktenskapet var blev döva förr eller senare i livet. Genom kartlägg-
ningen framkom att ytterligare en son, född i Pehr Hanssons andra äktenskap 
varit döv, totalt sju av Pehr Hanssons nio barn som levde till vuxen ålder. 
Enligt kartläggningen fanns det i tredje biologiska generation 19 av 33 per-
soner som blev döva/fick nedsatt hörsel. I fjärde biologiska generationen var 
det 22 av 54 personer och i femte biologiska generationen finns 23 av 52 
personer som har den ärftliga hörselnedsättningen. I den sjätte biologiska 
generationen uppgavs vid intervjuerna att det fanns 11personer med nedsatt 
hörsel av 28 personer och slutligen uppgavs det att det i den sjunde biolo-
giska generationen fanns två av sex barn med nedsatt hörsel. Andelen indi-
vider med hörselnedsättning varierade mellan olika generationer från 35 till 
78 procent. Den var högst bland Pehr Hansson barn, och lägst i fjärde biolo-
giska generationen. Sedan ökade andelen i den i femte biologiska generat-
ionen där det var färre antal barn i familjerna. Statistiskt sett borde dominant 
nedärvd hörselnedsättning ses hos 50 procent av individer i nedåtstigande 
led, men i praktiken kan stora variationer ses kring detta värde. Skillnaden i 
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antalet personer och procent visar den variation en dominant nedärvning kan 
ha.245 Se tabell 1. 

 
Tabell 1Hörselnedsättningens ärftlighet bland överlevande barn i generationerna 2-

7 kartlagd 2004 

Biolo-
giska gene-
rationer 2-6 

1) n = barn, 
potentiella 
att ärva hn 

2) n = 
barn som 
ärvde hn 

3) n = 
pojkar  

4) n = 
flickor 

5) % av ärftlig 
hn i de olika 
generationerna 

Generation 1  Pehr 
Hansson 

   

Generation 2    9   7   6   1 77 % 
Generation 3  33 19   9 10 58 % 
Generation 4  54 22 10 12 35 % 
Generation 5  52 23 13 10 44 % 
Generation 6  28 11   5   6 39 % 
Generation 7    6   2    2  
S:a Gen. 2-7 182 84 43 41  

 
Vid en genetisk undersökning 2010 och kompletterande kartläggning 2012 
framkom därför ytterligare fem personer i sjätte biologiska generationen och 
tre personer i sjunde biologiska generationen vilka har anlag för eller hade 
utvecklat en hörselnedsättning. Även dessa är ofullständigt kartlagda då end-
ast intresserade myndiga individer erbjöds att delta i den genetiska studien.  
Trots mina ambitioner att göra denna genetiska kartläggning av hörselned-
sättningens nedärvning så noggrann som möjligt kan fel förekomma. Vi rör 
oss dessutom långt tillbaka i tiden, flera barn dog tidigt och hörselnedsätt-
ningar diagnostiserades inte medicinskt. Den genetiska utredningen har 
också visat att hörselnedsättningen i denna kartlagda släkt nedärvs autoso-
malt dominant. Idag är det möjligt att utföra genetiska utredningar av orsa-
ken till ärftlig hörselnedsättning. En sådan utredning startar med en kart-
läggning av förekomst av hörselnedsättning i individens släkt - helst tre ge-
nerationer bakåt. Därefter kan man genom ett blodprov från anlagsbärare 
analysera individernas DNA. I dag känner man till 28 olika anlag som kan 
orsaka isolerad autosomalt dominant nedärvd hörselnedsättning.246 

Frågor rörande den genetiska orsaken till hörselnedsättningen dryftades 
redan vid intervjuerna och flera informanter visade då intresse för en gene-
tisk undersökning. En undersökning i syfte att kartlägga bakgrunden till hör-
selnedsättningen tog form 2009. Då erbjöds alla informanter att delta. De 
fick även tillfråga anhöriga med eller utan uttalad hörselnedsättning om även 
dessa ville delta i studien Vid den genetiska undersökning som genomför-

                                                      
245 Andersson & Arlinger, (red.), 2007. 
246 Mejlkommunikation och information från med. dr. Carina Frykholm Akademiska Sjukhu-
set Uppsala vid flera tillfällen bland annat 2012-11-22 och 2013-02-01. 
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ders 2010 och en kompletterande kartläggning 2012, framkom ytterligare 
fem personer i sjätte biologiska generationen och tre personer i sjunde biolo-
giska generationen vilka hade anlag för eller hade utvecklat en hörselned-
sättning. De senare generationerna är dock ofullständigt kartlagda då endast 
intresserade myndiga individer erbjöds delta i den genetiska studien Ett re-
sultat av denna studie visar att hörselnedsättningen beror på en förändring i 
ett anlag, redan känt för att orsaka autosomalt dominant hörselnedsättning.247 

Frågor om den genetiska orsaken till hörselnedsättningen dryftades redan 
vid intervjuerna och flera informanter visade intresse för en genetisk under-
sökning. En klinisk undersökning tog form 2009 efter att alla informanter 
tillfrågats om de och anhöriga med eller utan uttalad hörselnedsättning som 
de själva kontaktade ville delta i en studie. Totalt deltog 23 personer i stu-
dien. Ett resultat av studien visar att hörselnedsättningen beror på en föränd-
ring i ett anlag som nedärvs autosomalt dominant. 

De audiogram jag fick av informanterna vid intervjuerna var delvis gamla 
och få, vilket gjorde det svårt att få en uppfattning om när hörselnedsättning-
en börjat, om och hur deras hörselnedsättning försämrats över tid. Variation-
en i graden av nedsättning mellan informanterna visade sig vara ganska stor. 
Några av dem hade en måttlig hörselnedsättning med medelvärde mellan 41-
60 dB på bästa örat, andra hade en svår hörselnedsättning med ett medel-
värde under 81 dB på bästa örat vid de senaste tagna audiogrammen. 

Utifrån kartläggningens resultat tog ett släktträd form där Pehr Hansson 
och hans två fruar och deras överlevande barn bildade nio familjegrenar. Två 
söner hade normal hörsel, och markerades med grön färg. Sju barn med den 
ärftliga hörselnedsättningen markerades med rött tillsammans med alla ätt-
lingar till dem som ärvde hörselnedsättningen i generationerna därefter. De 
barn som inte ärvde hörselnedsättningen markerades med grönt och släkt-
grenen avbröts, medan de som dog tidigt och var osäkra markerades med 
svart färg. När kartläggningen och släktträdet var färdigställda beslutade jag 
mig för att presentera dem vid de kommande intervjuerna.248 

Kännedom och minnen av dem som varit döva 
Under samtliga intervjuer har informanterna ställt frågor och tillsammans 
med mig resonerat om hörselnedsättningens ärftlighet. Kartläggningen, 
släktträdet och de namn som de hade uppgett var en naturlig utgångspunkt 
för dessa samtal. Informanterna ville veta mer om hörselnedsättningen, vad 
den berodde på, om det gick att göra något åt den och vad som kunde tänkas 
ske i kommande generationer. Detta var några funderingar som berörde dem 

                                                      
247 Hereditary Hearing Loss Homepage. 
http://hereditaryhearingloss.org/main.aspx?c=.HHH&n=86308 (2012-03-09). 
248 Bilaga 3 Släktträdet. 



 103 

personligen, deras relationer och minnen av tidigare generationer liksom 
relationer till närstående och sina egna barn. Jag har därför valt att redan i 
detta kapitel ta med något av det som de berättade eller undrade om ärftlig-
heten. Med tanke på alla nära relationer och att dessa sträcker sig över flera 
generationer och att de även berättade något om sina barn har jag valt att inte 
ange de fiktiva namn som jag senare kommer att presentera dem med. Jag 
anger om det är en man eller kvinna och ibland om de är en äldre eller yngre 
informant, eftersom jag fann vissa skillnader som kan bero på ålder, olika 
minnen och erfarenheter. 

Kännedom om närstående i de tidigare generationerna 
En av de äldsta informanterna tittar noggrant på släktträdet under tystnad och 
säger sen att han känner till namnet Pehr Hansson. Han har hört talas om 
honom och hans hustru Greta-Lisa Zetterlund genom sin morbror. Sedan 
undrar han om jag inte har kommit längre bakåt i tiden i min kartläggning. 
Själv vet han inte vad hörselskadan ursprungligen berodde på och konstate-
rar att hörselproblemet kan ha funnits ännu längre tillbaka i tiden. Hans 
mamma berättade att hennes far var väldigt döv och han vet att han ärvt hör-
selskadan efter henne. Det bara var så, och ingenting som de talade om. Han 
är också den enda informanten som känner en släkting från en annan gren 
eftersom de arbetade tillsammans. Han minns att denne släkting inte hörde 
så bra och att släktingen tyckte det var besvärligt eftersom övriga familjen 
hörde riktigt.  

Ännu en av de äldre informanterna har genom sin pappa hört en hel del 
om släkten och att flera av dem var döva. Själv minns han mycket lite av sin 
farmor, men han minns att hon var döv och det var även hennes bror. En av 
hans pappas kusiner fick hörselskadan tidigt och hade svårigheter på grund 
av den redan i skolan. Han kände dem själv och svarar på min fråga om fler 
av dem var hörselskadade:  

Allihopa, ja. Majken var väl inte så ... /.../ Men [Nisse] och [Artur] var ju un-
gefär som pappa. Och [Sixten] också på äldre dagar. Men det skilde kanske 
en tiotal år mellan bröderna i dövhet. Om man säger, graden av dövhet, mer 
eller mindre. 

 
En annan man kan föreställa sig att hörselskadan har funnits ännu längre 
tillbaka eftersom hans far och farmor hade den. Han kommer även ihåg en 
man i bygden som var väldigt döv och när han har tog del av kartläggningen 
förstod han att mannen var en släkting till honom. Han berättar även om en 
ogift farbror som han tror hade hörselsvårigheter. Han pratade väldigt högt 
och det menar han är ett tecken; Man måste höra sig själv också. Sedan 
nämner han sin pappas farbror som ofta kom på besök och säger: Han var 
hur döv som helst. 
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När en av de äldre kvinnorna ser på släktträdet upptäcker hon att det är 
väldigt många i trädet som har hörselskadan. Hon har aldrig haft en tanke på 
att den kunde gå så långt tillbaka och på det sättet. Hon visste att hennes 
hörselskada var ärftlig. Det sa läkarna henne redan när hon var ung, och 
sedan namnger hon de fem generationer som hon känner till. Med hjälp av 
kartläggningen får hon klart för sig att det har funnits ytterligare två generat-
ioner längre tillbaka i hennes släkt. Hon säger att hon blev väldigt glad över 
att släktens hörselskada har blivit kartlagd och att hon nu vet att det finns fler 
människor i andra grenar av släkten som har hörselskadan. Hon hade ingen 
aning om detta, men hon tycker det är väldigt roligt att få del av detta sam-
manhang.  

En av de yngre kvinnorna visste inte heller att hörselskadan fanns i ett så 
stort sammanhang. Tidigare har hon inte tänkt längre tillbaka än till sin mor-
far och räknar sedan upp dem som har nedsatt hörsel i sin familj. Hon vet att 
det är en ärftlig hörselskada som hon har och säger: Hörselnedsättningen kan 
jag inte göra något åt, det är inte mitt fel, inte någons. – Den bara är.  

En annan av informanterna säger att hon och hennes syskon var tidigt 
medvetna om att hörselskadan kom från deras pappa och farmor. Det har 
aldrig varit något hycklande om den saken, mest på skoj i så fall. – Nej det 
har varit ett arv. Hon kommenterar släktträdet med att spridningen verkar 
naturlig om det är ett dominant anlag. 

En av männen vars hörselnedsättning inte blev påtaglig förrän i vuxen ål-
der, säger att han tog för givet att det är den ärftliga hörselskadan han har. 
Han har aldrig funderat på om hans hörselskada kan ha berott på något annat 
eftersom de är så många i hans familj som har den. Han umgås med sina 
kusiner och därför vet han också vilka av dem som är hörselskadade. Däre-
mot har han inte någon kontakt med sina tremänningar, där tar kontakten 
slut. Så är det alltid och han vet inte varför. Även en annan av männen kän-
ner flera bland sina närmaste släktingar och har kontakt med sina kusiner. 
Därför vet han att några av dem är hörselskadade, men sen vet han inte 
längre tillbaka i tiden. 

När jag frågar en av de yngre männen om han tror att hans hörselskada är 
ärftlig svarar han ja, men den enda han känner till i tidigare generationer är 
sin mamma. Han har kontakt med sina kusiner men vet inte om någon av 
dem har nedsatt hörsel. Det är något som man i så fall inte talar om. Han vet 
därför inte om hans mormor var döv. Hon var död innan han föddes och han 
känner väldigt lite till om tidigare generationer. Däremot är han säker att han 
har ärvt sin hörselskada efter sin mamma. När det stod klart att även ett av 
hans barn hade en hörselskada tycker han inte att det spelade någon roll om 
det är samma hörselskada de har eller inte, för alla tre har den. Hans mamma 
har sagt att han har ärvt hörselskadan efter henne och därför säger han alltid 
det, men han är inte säker. Vad spelar det för roll, jag har den och det blir 
inte bättre för mig, det har jag accepterat, säger han. 
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Hörselnedsättningens ärftlighet är känd bland informanterna. Några av 
dem har kännedom om döva släktingar ned till fyra av Pehr Hanssons barn. 
Flertalet har även kännedom om hörselnedsättningen minst två generationer 
bakåt och alla har eller har haft en förälder med nedsatt hörsel. Därför ifrå-
gasätter inte någon av dem ärftligheten, inte heller den som bara känner till 
sin förälder eller berättar att hörselnedsättningen kom senare i livet. De ingår 
som Ricoeur säger, i ett sammanhang, skapat av den kollektiva minnesked-
jan som förbindelsen mellan de olika generationerna utgör.249 Den kollektiva 
minneskedjan inkluderar kännedom om hörselnedsättningens utbredning, de 
minns själva eller har hört talas om vilka de var. Generationerna före dem 
omtalades som döva och deras röststyrka var ett av kännetecknen på denna 
dövhet. Däremot har de inte talat så mycket om hörselnedsättningen och dess 
ärftlighet. Det var förmodligen inte heller nödvändigt bland nära släktingar. 
Medan den kollektiva minneskedjan i rakt nedstigande led är stark är känne-
domen om eventuell hörselnedsättning bland dem som tillhör de samtida 
generationerna svagare. Några har kusiner som de vet har nedsatt hörsel, 
men sen vet de inte mer. Den ärftliga hörselnedsättningen har inte bidragit 
till att man känner fler släktingar eller känner någon särskild gemenskap med 
dem som är samtida, något som brukar framföras som betydelsefullt för 
identiteten som döv eller hörselskadad i exempelvis specialskola, hörselklas-
ser och föreningar.250 Att de inte känner fler släktingar än man oftast brukar 
göra och särskilt inte samtida släktingar som har nedsatt hörsel, kan bero på 
att man inte talat om hörselnedsättningen. Men det kan också bero på att 
kännedomen om ärftligheten har upphört där kontakterna har försvagats eller 
upphört. Banden mellan far- eller morföräldern, föräldern och dem själva, 
det kontinuerliga flödet av generationsväxlingarna och den icke samtida 
samtidighet som dessa utgör, har däremot varit tillräcklig stark för att de ska 
veta att den hörselnedsättning de har är ärftlig. Det är också ett exempel på 
att minnet av tidigare generationer lever vidare genom generationsväxlingar-
na och varar längre än vad enskilda människors liv gör.  

När arvet blev för tungt att bära 
En av de yngre kvinnorna berättar om en faster som inte trodde att hennes 
dövhet var ärftlig. Fastern berättade att hon som liten satt vid vedspisen och 
slog med spiskroken för att hon så gärna ville höra ljudet av den och därför 
blev hon bullerskadad. Den förklaringen tror inte brorsdottern på, hon tror att 
fastern hörde dåligt redan som liten och hade ärvt sin hörselskada av sin 
förälder. Hon tror inte heller att hennes pappas hörselskada var någon buller-

                                                      
249 Ricoeur, 1993; Ricoeur, 2005. 
250 I Alvikskolan Stockholm beskrivs deras hörselklasser bland annat på följande sätt:” Här 
finns gott om hörselskadade i alla åldrar att identifiera sig med och man kan i en trygg miljö 
bygga upp sin egen identitet och tillägna sig kunskap.” www.alviksskolan.se, (2012-10-11). 
Läs om identitet som hörselskadad och döv även på www.spsm.se, www.hrf.se, www.sdr.se,  
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skada, vilket han sa. När jag undrar vad som kan vara orsaken till att dessa 
förklaringar uppkom menar hon att det fanns en bitterhet mot att ha ärvt 
hörselskadan. Hon säger att hennes pappa och fastern tyckte att det var 
kanske lättare att skylla på yttre påverkan än att det var en ärftlig sak, för då 
tyckte man kanske att det är något fel på mig. Själv tycker hon inte det är 
svårare att acceptera att hörselskadan är ärftlig än om den skulle bero på 
något annat och menar att jag är jag i alla fall och att hon inte kan göra 
någonting åt sin hörselskada.  

Ytterligare en i informanternas föräldrageneration ville inte låtsas om att 
hennes och sonens hörselskada var ärftlig och menade att sonen hade fått en 
bullerskada på grund av ett jobb. Själv tycker han att det är märkligt att hans 
mamma, inte ens när han blev vuxen, kunde erkänna att hörselskadan var 
ärftlig. Hon måste ju ha vetat om att den var ärftlig eftersom flera i hennes 
familj hade nedsatt hörsel, menar han. Varför hon förnekade arvet tror han 
berodde på att hon var rädd för att han skulle anklaga henne och att hon all-
tid tyckte att det var mest synd om henne. Därför ville hon inte prata om 
hörselskadan, men själv tycker han det är bra att veta var den kommer ifrån. 

Jag hade inte förväntat mig att det bland de kartlagda generationerna 
skulle ha funnits uppfattningar om att hörselnedsättningen var orsakad av 
buller. Det inträffade i den generation som föddes och växte upp under 1920- 
och 30-talet. Berättelserna om dem som förnekade ärftligheten handlar inte 
bara om dem själva utan i lika hög grad om att samhällets syn på dem med 
obotliga sjukdomar och funktionsnedsättningar hade förändrats. Det var inte 
bara rasbiologins företrädare som ansåg att de som ville bli föräldrar skulle 
tänka på att gifta sig friska så att inte oönskade defekter fördes vidare.251 Men 
när rasbiologiska institutionens genetiska kunskaper och budskap började 
ifrågasättas bland dem själva hade dessa kunskaper redan spridit sig och fått 
fäste i de djupa folklagren.252 Inte sällan var det folkskollärarna som skulle 
skilja ut de sjuka barnen från de friska.253 De som hade ärftliga sjukdomar 
och funktionsnedsättningar passade inte in i det moderna samhälle som växte 
fram. Lidandet, vad det än berodde på, var inte lägre en del av livets villkor 
som alla människor delade med varandra. Det var något som utmärkte vissa 
människor.254  

Samtidigt uppstod en ny förklaring till nedsatt hörsel. Den kunde bero på 
buller. Den generation som föddes på 1920-talet var den första som använde 
maskiner i jordbruk och skogsbruk, traktorer och motorbåtar för fiske. Dessa 
skulle visa sig kunna ge hörselskador. När arvet som orsak till hörselnedsätt-
ningen blev för tungt att bära kunde buller som orsak lätta den bördan. Inte 
bara lätta den egna bördan av att ha nedsatt hörsel och känslor av skuld, 

                                                      
251 Herman Lundborg, Det svenska institutet för rasbiologi., Stockholm, 1922 
252 Maja Hagerman, Det rena folket: om konsten att uppfinna sina förfäder. Prisma, Stock-
holm, 2006. 
253 Landahl, 2006. 
254 Johannisson, 1997. 
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skam och bitterhet utan också erbjuda denna lättnad och förklaring till sina 
barn. Allt för att de själva och deras barn skulle bli erkända som de kapabla 
människor de var, vilket man inte var med en ärftlig hörselnedsättning. Om 
de ansåg att buller hade orsakat hörselnedsättningen måste de också förneka 
kännedomen om och tidigare generationers hörselnedsättning. Det innebar 
att de varken delade hörselnedsättningen med föregående eller kommande 
generationer. Hörselnedsättningen blev en individuell funktionsnedsättning 
och ett individuellt lidande. Här fann jag ett tydligt brott, en förändad inne-
börd av att ha en ärftlig hörselnedsättning, vilket Ricoeur menar att man ska 
söka, undersöka och söka förstå.255 Jag förstår att buller som orsak kan ha 
varit en lindrande förklaring, men märkligt nog var det inte så många som 
använde sig av den. Inte heller vidhåller någon av informanterna själva att 
buller har orsakat deras hörselnedsättning. Däremot betonar de att det inte är 
något fel på dem. Inte heller är det deras eller deras föräldrars fel att hörsel-
nedsättningen finns och är ärftlig. Den bara är, och då är det en fördel att 
veta var den kommer ifrån. 

Ärftligheten och kommande generationer 
Hörselnedsättningens ärftlighet handlar inte bara om tidigare generationer 
och dem själva utan också om de generationer som kommer efter dem. En av 
de äldre kvinnorna berättar att hon var orolig för sitt första barns hörsel och 
tog upp det vid en kontroll på BVC. Läkaren sa att hon skulle kontrollera 
barnets hörsel varje år för att se om det blev någon förändring, vilket hon 
också gjorde. När familjen senare flyttade uppsökte hon en ny öronläkare för 
en hörselkontroll men hon blev utskälld av honom då han inte ansåg att det 
var något fel på barnets hörsel. Därför slutade hon att gå på hörselkontroller 
och gick inte heller med de barn som hon fick senare. Så det tog lång tid 
innan hon överhuvudtaget lade märke till att hennes äldsta barn hörde dåligt.  

En yngre kvinna var medveten om att någon, alla eller ingen av hennes 
barn kunde ärva hennes hörselskada, men det var absolut inte något hinder 
för henne för att skaffa barn. – Jag har ju klarat mig, så då gör väl dom det 
också, resonerade hon. När hon misstänkte att ett av hennes barn hade en 
hörselnedsättning kontrollerade de hörseln en extra gång på BVC, men det 
gick inte att genomföra något test. Det var först vid skolstarten som barnets 
hörselnedsättning blev bekräftad. Ytterligare en av de yngre kvinnorna säger 
att hon absolut aldrig tänkt på att hon inte ville ha barn på grund av sin egen 
hörselskada och fortsätter: 

Det går inte att säga att barnen blir lyckligare eller olyckligare med en hörsel-
skada. Jag har aldrig haft den attityden, utan jag har räknat med att någon av 
dem kunde bli som jag. Och jag tycker själv att jag har ett gott liv. Så jag 

                                                      
255 Ricoeur, 1993. 
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skulle inte se det som en olycka om något av barnen fick det. Däremot kan 
jag känna mig tacksam att de slipper just den utmaningen. 

 
Hon berättar att alla hennes barn kontrollerades redan när de var små ef-
tersom de klassificerades som riskbarn. Redan på BB det var väldigt påtag-
ligt att de ville göra en hjärnstamsundersökning så snart som möjligt.256 Hen-
nes barn har sedan följts upp kontinuerligt tills man konstaterade att ingen av 
dem hade ärvt hennes hörselskada. Hon tyckte att de drogs in i undersök-
ningar mot sin vilja och att det var lite jobbigt, särskilt med det första barnet. 
Hon motsatte sig också deras uppfattning om att det skulle vara så problema-
tiskt om hennes barn hade ärvt hörselskadan och understryker att hörselska-
dan inte har hela platsen i en människas liv, även om den ställer till en del 
förtret. 

En av männen tyckte det var jobbigt när hans sons hörselnedsättning kon-
staterades tidigt. Det var precis när han hade lärt sig prata och han fick hör-
apparater redan när han var tre år gammal. När detta inträffade tänkte han: 

Jaha, man sätter barn till livet som har problem redan från starten” Det var 
rätt obehagligt faktiskt. Men han har ju klarat sig bra så jag behöver inte må 
dåligt nu, men då, var det faktiskt jobbigt.  

 
Han säger att sonen inte tycker att detta med ärftligheten är någon stor sak. 
Sonen lever med det som det är och arv och historia är inte värt någonting i 
20-årsåldern. Han fortsätter: 

Det har inte varit så dramatiskt kanske för honom eftersom jag också är hör-
selskadad och det har gått rätt bra för mig, så han ser liksom att man kan ju 
leva ett ganska normalt liv ändå. 

 
Den ärftliga hörselnedsättningen kan skapa oro för nästa generation även när 
hörseln skadas på annat sätt. En av männen berättar att hans son var med om 
en skjutolycka som värnpliktig. Hörselkåpan var defekt och han fick in allt 
ljud från sitt och sina kompisars gevär direkt i örat. Om sonen dessutom får 
den ärftliga hörselskadan har han det inte så bra framför sig, menar han.  

Flertalet av männen tänkte inte så mycket på att deras barn eventuellt 
kunde ärva deras hörselnedsättning. Men en av dem, som har två barn som 
har ärvt hörselskadan av honom säger: 

Visst har vi pratat om hörselskadan, men det är inte så mycket att säga om 
den. Det är bara att konstatera att det är som det är och att det inte finns nå-
gon bot. Det är väl inte det värsta som man kan få och det är ju inte hopplöst. 

 

                                                      
256 Hjärnstamsundersökning. En elektrofysisk metod att utan patientens medverkan uppskatta 
patientens hörtröskel, Andersson & Arlinger, 2007, s. 204 ff. 
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Ett av hans barn har hörapparater på båda öronen och med dem tycker han 
att det fungerar absolut perfekt.  

Några av informanterna har också fått eller väntar barnbarn. De menar att 
ännu en generation väcker oro och frågor kring ärftligheten, mer nu än när 
de själva fick barn. De vill inte att barnbarnen ska ärva hörselnedsättningen, 
och någon gång ska väl arvet ta slut, menar en av dem. Samtidigt tonar de 
ned de svårigheter hörselskadan innebär för dem själva och uttrycker stor 
glädje för att de har fått eller ska få barnbarn. En av männen återkommer i 
samtalet till att orsaken till hörselskadan är ett dominant anlag och att anla-
get därför kan dö ut. Själv hade han tänkt att den är något som kommer att 
finnas i släkten i eviga tider, att den till och med kunde koncentreras, ef-
tersom hans barn hör sämre än vad han själv gör. Då kanske hans barnbarn 
blir döva redan från början. Det låter som att man borde titta och tänka lite 
grann på detta, för det har jag inte gjort överhuvudtaget, säger han.  

Livet går vidare och erfarenheterna blir en berättelse 
De äldre informanterna var mindre medvetna om ärftligheten när de fick sina 
barn och ville helst inte att de eller deras barnbarn skulle ärva hörselnedsätt-
ningen. De själva har ändå ”klarat av” det hörselnedsättningen har inneburit 
för dem själva, så det finns en ambivalens i deras svar. Bland de yngre in-
formanterna fanns en större medvetenhet och kunskap om att deras barn 
kunde ärva hörselnedsättningen. De lyfter fram att de har ett bra liv, att de 
kan stötta sina barn och att barnen kan ha dem som förebilder. Skillnaden 
mellan studiens äldre och yngre informanter kan bero på olika upplevelser 
och erfarenheter knutna till hörselnedsättningen. Kunskap, attityder och 
livsmöjligheter har förändrats så mycket att det har betydelse om de blev 
föräldrar på 1960-talet eller på 1990-talet. När en ny generation kommer till 
världen befinner sig både barnet och föräldrarna i livets mest existentiella 
skede. Föräldrarna önskar den nya generationen det bästa och allra minst det 
lidande som hör till livets villkor. Ändå undgår det inte någon. Ricoeur ut-
trycker att människans existentiella livsvillkor innefattar både det frivilliga 
och det ofrivilliga, med möjligheter och lidanden, med det som går att på-
verka och det som inte går att påverka. Det är i dialektiken mellan dessa, 
förmågorna, handlingarna och lidandet som människans liv pågår. Till detta 
ofrivilliga kan människan förhålla sig med sin frivillighet.257 

För människorna i denna släkt har hörselnedsättningens ärftlighet varit 
och är fortfarande ett ofrivilligt biologiska arv som några har fått och andra 
inte har fått. Hur de själva och andra frivilligt väljer att förhålla sig till detta 
arv beror på hur vi tillsammans bemöter och erkänner varandra menar 
Ricoeur.258 Om de erfarenheter de själva har gjort av detta varit övervägande 

                                                      
257 Ricoeur, 1993; Ricoeur, 2011. 
258 Ricoeur, 1993. 
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goda, då tror de också att det ska gå bra för nästa generation och att barnen 
kan ha dem som förebilder. Den ärftliga hörselnedsättningen har däremot 
inte hindrat att generation efter generation har kommit till och släkten har 
blivit stor. Generationerna går vidare och det hör livet till. Inte i något sam-
manhang har Ricoeurs tal om växlingarna mellan generationerna och gene-
rationerna som en grundläggande existentiell dimension av livet blivit mer 
uppenbar än när hörselnedsättningens ärftlighet i de olika generationerna 
blev berörd i våra samtal.259  

Alla informanter har under sin uppväxt levt tillsammans med nära anhö-
riga som haft den ärftliga hörselnedsättningen. Trots det har den inte varit 
något självklart samtalsämne. Det har inte funnits något behov av att tala om 
dövheten eller hörselskadan, kanske för att den varken gått att påverka eller 
förändra. Men när informanterna har uppfattat att deras förälder inte har 
velat tala om hörselnedsättningen och dess ärftlighet kan man också förstå 
hur djupt och nära det ligger vår uppfattning om oss själva och vilka vi är. 
Om arvet blev för tungt att bära var tystnaden ett alternativ. Med vilken rätt 
bad jag dem då att bryta denna tystnad, informera mig och sedan berätta för 
dem om okända generationer och samtida personer som delar hörselnedsätt-
ningen med dem? Några reagerade sakligt, andra visade ett stort intresse. 
Men sedan började de berätta, berätta sina minnen och erfarenheter, om tidi-
gare generationer, om både tyst och tystad kunskap som de bar på. Varken 
de eller deras berättelser behöver längre vara tysta. 

                                                      
259 Ricoeur, 1993. 
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Lära och Leva I   Skriva och räkna var en 
särskild kunskap 

Kapitlet handlar om Pehr Hansson och några av hans söner i första äkten-
skapet och något om hans enda dotter Kristina född i andra äktenskaper. 
Kapitlets material utgörs av flera olika historiska källor; svar från Nordingrå 
på 1812 års uppfostringskommitté, sockenprotokoll och skolstyrelseproto-
koll från Vibyggerå socken, kommunprotokoll från Vibyggerå kommun, 
bouppteckningar, fotografier etc. Därtill refereras till lokal historik, muntliga 
uppgifter samt några delar ur den släktkrönika som tidigare har presenterats. 
Tolkningarna syftar till att studera kunskapsutvecklingen hos Pehr Hansson 
och några av hans barn och söka svara på studiens andra och tredje fråge-
ställning. 

Behovet av undervisning är stort 
Det var den 16 oktober 1813 som prosten Abraham Renström besvarade de 
23 frågor i formulär 4 som 1812 års uppfostringskommitté hade skickat till 
honom för att få veta hur folkundervisningen såg ut i hans pastorat, till vilket 
Vibyggerå församling tillhörde.260 Han berättar i sitt svar att det varken finns 
någon fast eller ambulerande skola och att det inte heller ges någon privat-
undervisning av informatorer. Några få pojkar i församlingen går i Härnö-
sands trivialskola, men de flesta barn och ungdomar undervisas i hemmen i 
svensk läsning och kristendomskunskap med hjälp av Luthers Katekes och 
Swebilii Förklaring.261 Renström framhåller att det i första hand är mödrarna 

                                                      
260 Abraham Renström 1763-1834. Renström avlade akademisk examen 1788, Teol. kand. 
1790, prästvigd 1791. E.o. amanuens vid Uppsala universitetsbibliotek, vikarierande rektor vi 
Härnösands trivialskola 1794-1798. Vikarierade som teologielektor, avlade teol. Specimen 
1805. Valdes till stiftombud vid riksdagarna 1809, 1810, 1812, 1815 och 1817. Kyrkoherde i 
Nordingrå mellan 1809-1834. Känd för sin välvillighet och uppfostran av 16 värnlösa barn 
och gåvor till socknens fattiga. Se http://runeberg.org/fjallbygd/0157.html. (2008-11-08) och 
http://www.solace.miun.se/~blasta/herdamin/nordingra.pdf (2008-11-08). 
261 Swebilii Förklaring, Ärkebiskopen Olof Svebilius, 1627-1700, fick 1868, sedan den präs-
terliga kyrkolagskommissionens förslag på förklaring till Luthers katekes underkänts, uppdra-
get att på två månader utarbeta ett nytt förslag som byggde på frågor och svar. Detta gillades 
och godkändes av konungen och användes officiellt till 1810. Vad som framgår här även efter 
detta år. http://sv.wikipedia.org/wiki/Olof_Svebilius (13-02-27). 
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som ansvarar för barnens läs- och kristendomsundervisning därför att de är 
skickligare än männen och mer inomhus. Han nämner dock att det finns 
några som i yngre år lärt sig skriva, så pass att de kan skriva sitt namn och 
läsa det som är handskrivet, men de flesta försummar också den övningen. 
Detsamma gäller räkning, några har tillfälligtvis lärt sig de första grunderna, 
men det är få som kommit längre än vad övriga allmogen gör, nämligen att 
räkna i huvudet. Renström uppger också vilka huvudnäringarna är i pastora-
tet. Befolkningen livnär sig på jordbruk, strömmingsfiske, grövre och finare 
linnespånad och vävnad. Drygt 4000 personer bor i Nordingrå pastorat. Av 
dessa bor 1272 personer i Vibyggerå socken och av dem är 312 barn mellan 
6-15 år. Renström avslutar enkätsvaret med att undervisningsanstalterna 
visserligen svarar mot invånarnas antal men inte mot deras behov.262 

Renström var väl insatt i enkätens syfte och frågor då han själv satt i riks-
dagen när beslutet om en uppfostringskommitté togs 1812. Han var även 
ledamot av Evangeliska sällskapet i Stockholm och 1811 anskaffade han 
omkring 4000 småskrifter från sällskapet till sina församlingsmedlemmar. I 
Nordingrå arbetade han både för en ökad folkbildning och bedrev socialt 
arbete bland sina församlingsmedlemmar.263 

Det var mödrarna som tog ansvar för att undervisa barnen. De kunskaper 
kvinnorna själva hade lärt sig lärdes ut till nästa generation i hemmet. Män-
nen arbetade ute men några av dem hade lärt sig skriva och räkna. Ännu 
färre var de som använde sig av dessa kunskaper 30 år före beslutet om en 
allmän folkskola. Det var som Johansson skriver, en särskild manlig kvalifi-
kation på samma sätt som läsningen hade varit innan läskampanjerna ge-
nomfördes.264 En av dem som kunde skriva sitt namn och läsa handskriven 
text var bonden Hans Jakobsson i Herresta. Sedan i maj 1812 hade han varit 
kyrkvärd och vid några tillfällen justerade han sockenprotokollen med sin 
namnteckning.265 Han var född 1774 och gifte sig med Anna Pehrsdotter 
1801. Han var träsnidare och övertog en mindre bondgård efter sin far. Han 
hade häst, vilket inte alla bönder hade och skjutsade därför folk mellan de 
olika skjutshållplatserna längst kusten.266 

                                                      
2621812 års uppfostringskommitté, 1812 års uppfostringskommittés enkät: svaren från lands-
församlingarna i Ångermanland, Forskningsarkivet vid Umeå universitet, Umeå, 1987. 
263 Evangeliska Sällskapet tillkom 1808 och fick kungligt tillstånd 1809. Dess främsta uppgift 
var att trycka och sprida kristen litteratur och biblar. Sällskapet fick stor betydelse för att 
nyevangelismen fick en stark spridning i Ångermanland både bland präster och bland folket. 
Med deras skrifter föddes även en insikt om och tilltro till en egen bildningsförmåga. Evange-
liska Sällskapet ombildades 1815 till Svenska Bibelsällskapet. Gunnar Wikmark, Pehr Bran-
dell och läseriet i Ångermanland under förra hälften av 1800-talet, Diakonistyr., Prästmötes-
avhandling, Härnösands stift, Stockholm, 1952. Se även A. Nordström, 1971. 
264 Johansson, Bokstävernas intåg, Forskningsarkivet, Umeå, 1988. 
265 Riksarkivet SVAR. Vibyggerå församling. Sockenprotokoll K I:1 1812-1862. 
266 A. Nordström, 1971; Riksarkivet, Vibyggerå kyrkoarkiv Sockenprotokoll K I:1 1812-
1862; Släktkrönikan. 
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Pehrs födelse och familj 
Den 16 juli 1816, mitt i slåttertiden, födde Hans Jakobssons hustru Anna sitt 
femte barn. I familjen fanns sedan tidigare barnen Jakob 13 år, Sara 10 år, 
Hans 6 år och Anna 3 år. Församlingens komminister döpte Pehr dagen efter 
och i födelseboken fick han namnet Petter.267 Vid dopet fick han även fyra 
faddrar, en bonde och en bondhustru, en dräng, och en piga.268 De avgav 
löften om att vara behjälpliga i Pehrs kristna fostran och de skulle ta ett sär-
skilt ansvar för honom om hans föräldrar skulle dö under hans uppväxt.269 
Men oron för barnens överlevnad var säkert större och Hans och Annas fa-
milj utgjorde inte något undantag. Sommaren 1817 dog dottern Sara 11 år 
gammal och under några år därefter födde Anna ytterligare tre söner och en 
dotter som alla dog före ett års ålder.270 En orsak var missväxt. Redan 1816 
frös kornskörden innan den var mogen och det skulle upprepas flera gånger 
under Pehrs uppväxt.271 Frågan om vilka som skulle få del av det korn som 
samlats i sockenmagasinet återkom därför år efter år i de sockenstämmor 
som hölls.272 Pehr överlevde, och växte upp med bröderna Jakob, Hans och 
systern Anna.  

Hemundervisning, husförhör och konfirmation 
Det var föräldrarnas uppgift att uppfostra barnen och till sitt stöd hade de 
hustavlan.273 Barnen skulle lyda sina föräldrar och om de inte gjorde det 

                                                      
267 Riksarkivet, Vibyggerå kyrkoarkiv, födelse- och dopböcker C 5 1812-1834. Födelse- och 
dopböcker mellan 1812-1862 innehåller även död- och begravningsbok. Selander skriver i om 
hur viktigt det var att barnet döptes skyndsamt ”då de då befriades från den ondes våld”. 
Under 1800-talets första hälft blev barnen döpta allra senast ett par dagar efter sin födelse. Det 
var inte nöddop, då dessa noterade särskilt och skedde samma dag som barnets fötts. Sven-
Åke Selander, Livslångt lärande i den svenska kyrkoförsamlingen: Fleninge 1820-1890, 
Erene/Jala bok & musik, Uppsala: Diss. Lund Univ., 1986 
268 Ibid. I födelse- och dopboken noterades dagen för barnets födelse och dop, barnets namn, 
föräldrarnas namn samt barnets faddrar. 
269 Faddrarnas skyldighet var ”att näst barnets föräldrar, och i synnerhet vid deras frånfälle, i 
barnets omyndiga år, sorgfälligt tillse, att de uppväxer i dygd och Herrans fruktan Selander 
citerar 1811 års Kyrkohandbok, KH 1811, Selander, 1986, s.54.  
270 Riksarkivet, Vibyggerå kyrkoarkiv, födelse- och dopböcker C 5 1812-1834. Födelse- och 
dopböckerna mellan 1812-1862 innehåller även död- och begravningsbok.  
271 1867 och 1868 är de mest kända nödåren därför att de blev väl dokumenterade. Under Pehr 
Hanssons uppväxt var det missväxt pga. tidig frost i Västernorrland åren 1816, 1820, 1826, 
1828. 1816 fick länet ersättning av staten. www.umehus23.ac.se (2004-12-09); Riksarkivet, 
Vibyggerå kyrkoarkiv Sockenprotokoll, K I/1 1812-1862.  
272 Vid sidan av fattigvården var fördelningen av insamlat korn i sockenmagasinet det mest 
återkommande ärendet som togs upp i sockenprotokollen mellan 1812-1830. Riksarkivet, 
Vibyggerå kyrkoarkiv, Sockenprotokoll K I/1 1812-1862. 
273 I svaret på 1812 år uppfostringsenkät skriver prosten Abraham Renström att det är främst 
mödrarna som befattar sig med barnens läsundervisning. Läskunnigheten före 1686 års kyrko-
lag hade varit en särskild manlig färdighet. Därefter förbättrade kvinnorna sin läsfärdighet och 
de kunde undervisa både sina egna barn och andras barn. Under 1800-talet hade kvinnorna 
vanligtvis bättre läsbetyg än männen. Se även Johansson, 1988a; Nilsson, 1995b. 
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uppmanades föräldrarna att aga dem.274 En viktig del i uppfostran var att lära 
barnen läsa och att de skulle lära sig Luthers lilla katekes och Swebilii för-
klaringar innantill och utantill. Kunskaper som prästen skulle förhöra dem på 
när det var dags för det årliga husförhöret.275 

Husförhörslängden, eller som den egentligen heter, Communion- och 
förhörslängden omfattade alla byar i församlingen. Varje gård hade sitt upp-
slag och varje person sin egen rad. Först stod husfadern med sitt yrke, däref-
ter hustru, barn och eventuella föräldrar som bodde kvar som förmånsta-
gare.276 Nedifrån på sidan skrevs namnet på hushållets pigor och drängar. 
Varje rad hade kolumner för födelsedatum, år de gift sig, in- eller utflyttning 
samt kunskaper i läsning och förstånd eller begrepp. De senare antecknades 
med särskilda symboler som byggdes på allteftersom deras läs- och kristen-
domskunskaper ökade. Husförhörslängden omfattade vanligtvis tio år och 
därför går det bara att avgöra vilket som var sista betyget de fick i respektive 
längd. I längden angavs närvaro vid husförhöret och datum för nattvards-
gången under samtliga år, samt en kolumn för andra anteckningar exempel-
vis ett v, för att de var vaccinerade mot smittkoppor.277 Där skulle det även 
ha kunnat stå att Pehr, eller någon av hans föräldrar var döva, men några 
sådana uppgifter hittade jag inte.278 

Husförhören skedde i hemmen och var ett tillfälle till social samvaro och 
barnen och deras kunskaper uppmärksammades vid dem. Pehr fick som alla 
andra läsa innantill och utantill från katekesen vid flera tillfällen och svara 
på prästens frågor. Hans första närvaro vid husförhören noterades när han 
var nio år och sedan var han med under alla år tills han var 17 år. Under 
dessa år tillkom successivt hans betyg i innantilläsning och begrepp.279 Hur 
symbolerna för betygen i läsning och förstånd var uppbyggd låter jag prästen 
förklara för Pehr vid ett husförhör. 

Här ser du ditt namn och här är ditt betyg i innanläsning. Först drog jag ett 
vågrätt streck för några år när du precis hade börjat läsa, under senare år har 
jag dragit ett lodrätt streck både på höger och vänster sida, det betyder att du 
läste försvarligt. Jag sätter också sex punkter ovanför strecket, en punkt för 
varje huvudstycke i Lilla katekesen som du kan läsa innantill. I år sätter jag 
en fot på höger streck för nu läser du riktigt bra. Din äldsta bror ska också få 

                                                      
274 Ann-Sofie Ohlander & Ulla-Britt Strömberg, Tusen svenska kvinnoår: svensk kvinnohisto-
ria från vikingatid till nutid, 2., [kompletterade och utök.] uppl., Stockholm, Prisma, 2002 
275 Selander beskriver utförligt hur ett husförhör på 1800-talet gick till. Selander, 1986. 
276 Förmånstagare. Vanligt uttryck i husförhörslängden om de föräldrar som bodde kvar på 
gården sedan den yngre generationen övertagit den. Det kunde göras en skriftlig överens-
kommelse om vilka förmåner, som mat och husrum etc. som de skulle ha fram till sin död. 
277 Riksarkivet, Vibyggerå kyrkoarkiv. Husförhörslängd, A I:5 1825-1834. 
278 Riksarkivet, Vibyggerå kyrkoarkiv, Husförhörslängd, A I:5 1825-1834; A I:6 1835-1844; 
A I:7 1845-1852 A I:8a 1853-1863; A I:9a 1964-1873; A I:10a 1874-1883. 
279 Vid 17 års ålder, 1833, läste Pehr Hansson med färdighet, det högsta betyget, kunde Lut-
hers lilla katekes och samtliga huvudstycken i Swebilii Förklaringar och hade svagt begrepp. 
Riksarkivet, Vibyggerå kyrkoarkiv Husförhörslängd, A I:5 1825-1834. 
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ett streck i mitten därför att han också förstår vad han läser (försvarligt be-
grepp). Vi ska inte bara kunna läsa vad som står i katekesen utan också förstå 
och handla som goda kristna människor.280 

 
Den undervisning som skett i hemmet övertogs av prästen inför första natt-
varden. Midsommardagen 1831 gick Pehr, nästan 15 år gammal, till sin 
första nattvard. Då har han läst för prästen under vintern och blivit förhörd 
söndagen innan.281 Konfirmationsdagen var en högtidsdag då hans kristen-
domskunskaper blev bekräftade, han hade nått en personlig mognad, var 
moraliskt och juridiskt ansvarig. Det var en dag då hans vuxna liv började.282 

Bildning genom prästers engagemang  
Det var flera präster som i stor utsträckning påverkade både den kyrkliga och 
profana utvecklingen i Ångermanland under 1800-talets första hälft. Abra-
ham Renström som besvarade enkäten 1813, var en av dem och han ansågs 
då ha varit en av stiftets bästa präster. En annan präst som fick stor betydelse 
för den ångermanländska fromheten sprungen ur de pietistiska rörelserna var 
Pehr Brandell.283 Han var präst i Nora och Ullånger församlingar från 1817 
fram till sin död 1841. Brandell var starkt evangelisk men vaksam mot alla 
tendenser till andliga överdrifter. Han led av sin bristfälliga utbildning men 
under fortsättningen av livet utmärket han sig dock alltid ha en outsläcklig 
vetgirighet ”och han sökte ständigt på egen hand utvidga sina kunskaper.”284 
Brandell läste all slags uppbyggelselitteratur och hade ett särskilt intresse för 
Kant. Pehr Brandell var i likhet med Renström ledamot i Evangeliska Säll-
skapet i Stockholm och spred dess litteratur, han hade ett starkt socialt enga-
gemang och genomförde nya fattigvårdsreglementen i både Nora och Ull-
ånger socknar.285 

Vibyggerå socken var också påverkad av denna fromhet. Det framkom-
mer bland annat när Vibyggerå socken, efter prosten Renströms död 1835, 
avskildes från Nordingrå pastorat och blev en egen församling. Då röstade 
sockenstämman enhälligt för att Pehr Brandells kollega och väckelsetill-
vända vän Anders Sidner skulle bli deras kyrkoherde. Men Kunglig Majestät 

                                                      
280 Riksarkivet. Vibyggerå Församling. Husförhörslängd A I:5 1825-1834. 
281 Ibid. Första uppgiften om nattvardsgång 24 juni 1831. 
282 I KH 1811 beskrivs målet för nattvardsundervisningen inte bara vara kunskaper i den 
kristna läran utan den skulle vara ett led i personlighetsutvecklingen och personlig fromhet, 
något som främst pietister framfört under 1700-talet. Selander, 1986.  
283 Pehr Brandell var född i Pite landsförsamling 1781, var dräng som påbörjade studier vid 
trivialskolan i Piteå vid 25 års ålder. Ett års gymnasiestudier i Härnösand och ett år vid präst-
seminariet i Uppsala. Prästvigd 1812 Präst i Nora 1817-1838 och därefter i Ullånger fram till 
sin död 1841. Wikmark, 1952. 
284 Wikmark, 1952, s. 127. 
285 Ibid. 
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bestämde att en annan för dem okänd präst, Petrus Laestadius, skulle få 
tjänsten. Det var ett beslut som sockenstämman inte tyckte om.286  

Petrus Laestadius tillträdde kyrkoherdetjänsten i Vibyggerå sommaren 
1837.287 Han beskriver i brev att han har kommit till en socken där de flesta 
var småbönder som nätt och jämt redde sig och där närmare 100 hushåll inte 
ens hade en ko eller bedrev något jordbruk. Laestadius var övertygad om att 
deras fattigdom berodde på att de övergett jordbruket till förmån för linod-
ling och lärftstillverkning. Nackdelarna med dessa binäringar var att de 
gjorde dem beroende av pengar och sedan blev bönderna skuldsatta. Därför 
pläderade han för att sockenborna skulle satsa mer på jordbruket. Laestadius 
kritiserade också regeringens tunga skattebördor och räknade ut att en vanlig 
bondgård i socknen inte hade tillräckligt med korn kvar till sin egen försörj-
ning när den hade betalat den skatt staten krävde av den.288  

Laestadius utarbetade även fram ett förslag till ny fattigvårdsreform som 
bönderna i Vibyggerå motvilligt godtog. Föräldralösa barn skulle under inga 
omständigheter få gå sockengång eftersom de då aldrig fick lära sig något 
nyttigt, varken läsning eller arbete och därför föreslog han att de skulle in-
ackorderas i ordentliga hem.289 Laestadius skrev 1840 om sina idéer och erfa-
renheter från socknen i en 80 sidig skrift och pläderade på många andra sätt 
för en förbättrad fattigvård och undervisning i hela landet.290 Den första fat-
tigvårdsreform som riksdagen antog 1847 kom därför att omfatta en del för-
slag som Laestadius hade prövat i Vibyggerå.291 

Det starka sociala engagemanget delade Petrus Laestadius med Pehr 
Brandell. Om de hade mer gemensamt är oklart, Laestadius hade inte mycket 
till övers för läseriet och angrep dess avarter i sina predikningar, men han 

                                                      
286 Wikmark, 1952; Riksarkivet, Vibyggerå kyrkoarkiv Sockenprotokoll, 1812-1856, 
287 Petrus Laestadius var född i Arjeplog 1802, prästvigdes och fil. Kand. 1825, därefter miss-
ionär i Pite lappmark. Han bedrev och engagerade sig starkt för undervisningen av samernas 
barn. År 1831 avlade han pastoralex. och undervisningsprov med bästa vitsord. Samma år 
utkom Journalen, en bok om hans första tjänstgöringsår i Lappland. Undervisningsverket 
lämnade ett förslag om en reformering av undervisningsväsendet i lappmarken och Laestadius 
kritiserade detta hårt eftersom de inte kände till de lokala förhållandena. Under tre år gjorde 
han många visitationsresor i Lappmarken samtidigt som han tillträtt en tjänst som lärare vid 
Piteå lägre lärdomsskola. Han fortsatte att kämpa för samernas undervisning även sedan han 
blivit kyrkoherde i Vibyggerå. När ett nytt förslag var ute på remiss 1841 gav han sin kollega 
i Lycksele utförliga anvisningar i vad han skulle yttra sig om. Först 1846 fastställer Kungliga 
majestät ett nytt reglemente för Lappmarkens ecklesiastikverk och Petrus Laestadius får ett 
postumt erkännande för sin insats. Arne Nordberg, Petrus Laestadius, upplysare och upp-
rorsman, Luleå, Norrbottens museum, 1974. 
288 Innehållet härrör från brev från Petrus Laestadius till prosten Sundelin i Lycksele, vilka 
Nordberg refererar till. Norberg, 1974. 
289 Med sockengång menades att fattiga och föräldralösa barn fick gå från gård till gård, en 
dag eller två för att där få mat och övernattning och bidra med sin arbetskraft. Vibyggerå 
kyrkoarkiv, Sockenprotokoll från den 20 maj 1838; 5 maj 1839; 21 oktober 1839: Förslag av 
Petrus Laestadius år 1839. Till fattigvårdens reglerande i Vibyggerå. Kopierad avskrift. 
290 Læstadius, Petrus, Tankar om fattigdomen och fattigvården i Sverige., Stockholm, 1840. 
291 Nordberg, 1974. 
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kritiserade aldrig Brandell.292 Laestadius förkunnade hellre de goda gärning-
arnas nödvändighet och såg sig främst som församlingens lärare som under-
visade och spred upplysning bland i församlingen.293  

Brödernas kunskaper och arbete 
Den befolkningsökning som skedde i Sverige blev även påtaglig i Vibyg-
gerå. Mellan 1813 till 1858 ökade antalet personer i socknen från 1272 till 
2028, trots att det varit flera år med omfattande missväxt. Penningekonomin 
växte i betydelse och de varor som sockenborna köpte av handlaren - som 
också var gästgivare - togs på kredit. Skulderna skulle betalas när de egen-
producerade varorna kunde säljas vid något tillfälle varje år.  Ett sådant till-
fälle var när linnelärften som kvinnorna vävt köptes upp. Men flera i sock-
nen kunde aldrig betala de skulder de hade.294 Till sist fick de betala skulder-
na med sina egna hem och enligt muntlig uppgift ägde gästgivaren som mest 
21 gårdar i socknen. Två av dessa gårdar låg i Herresta. Släktkrönikans för-
fattare berättar att även Hans Jakobssons gårdar var på väg att förloras på 
grund av hans spritmissbruk, men att sönerna ingrep och räddade gården.295 

Med tiden sjönk Hans Jakobsson i spritmissbruk. Följden därav blev att han 
försummade jordbruket och vanskötte sin ekonomi, varav följde svår skuld-
sättning. När sönerna växte upp och insågo, att fadern skulle bringa familjen 
till ekonomisk ruin, om han ej ändrade sin livsföring överkommo de om att 
göra ett gemensamt ingripande till hemmets räddning. De gjorde fadern föl-
jande föreläggande: Om han ville upphöra med sina dryckenskap och i stället 
bemöda sig om jordbrukets förbättring, så vore sönerna villiga att med före-
nade krafter gripa in och hjälpa fadern i hans strävanden för hemmets rädd-
ning. I annat fall ämnade de lämna hemmet och söka utkomst på annat håll, 
/…/ Sönernas resoluta uppträdande synes hava gjort ett starkt och varaktigt 
intryck på fadern. /…/ Hans Jakobsson igångsatte med sina duktiga söners 
hjälp nyodlingsarbeten på sitt hemman och satte de gamla tegarna i gott 
stånd. Resultatet av det ihärdiga arbetet visade sig också snart i rikare skörd 
och en utökad kreatursbesättning.296 

 
Krönikören berättar sedan att bröderna köpte järnämnen som de smidde till 
liar som de sålde med god förtjänst.297 Fadern betalade sina skulder till gäst-

                                                      
292 Wikmark, 1952. 
293 Nordberg, 1974. 
294 A. Nordström, 1971. 
295 Uppgifter från Lantmäteriet, Inskrivningsdomarens i Ångermanlands södra domsaga arkiv, 
lagfartsböcker, Nordingrå tingslag. Uppgift lämnad av Ronny Norberg (2008-11-28); Riksar-
kivet, Vibyggerå kyrkoarkiv, Husförhörslängd A I:4. Krönikans uppgifter om att två gårdar i 
Herresta ägdes av gästgivaren kan stämma då två familjer flyttade från Herresta omkring 
1820. Muntlig uppgift om att gästgivaren ägde 21 bondgårdar vid denna tid. (2005-07-05). 
296 Citat ur släktkrönikan. 
297 Smedens hantverk var det enda som var undantaget skråväsendets regler och fick därför 
förekomma på landsbygden eftersom det behövdes i jordbruket. Vid ett besök på brödernas 
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givaren och några år senare köpte han de två gårdarna i Herresta som gästgi-
varen tagit i mät från de tidigare ägarna. De kom överens om att betalningen 
skulle få vänta tills han hade pengar. Fadern och sönerna röjde och odlade 
upp jorden, byggde hus, ladugårdar och andra nödvändiga byggnader. När 
deras arbete började ge resultat, men innan de hade tillräckligt med pengar, 
krävde gästgivaren dem på betalning. Han räknade med att de inte skulle 
kunna betala och att han på så sätt skulle få tillbaka gårdarna uppodlade. 
Men bröderna ville inte förlora allt arbete de hade lagt ned varför fadern 
vände sig till en handelsman i Kornsjö, Nätra socken. Av honom fick de låna 
6000 riksdaler och kunde betala för gårdarna, vilket gästgivaren inte hade 
räknat med.298 Bröderna fortsatte med jordbruken och smedjan och kunde 
snart betala tillbaka lånet till handelsmannen, berättar krönikören.  

Hur sann är släktkrönikörens berättelse och vilka uppgifter kan granskas 
med hjälp av andra källor och spår? Jag har kontrollerat vilka som var 
skrivna på gårdarna vid olika tidpunkter och vem som skulle kunnat låna 
dem 6000 riksdaler. Jag har talat med nutida ägare av bröderna Jakobs och 
Hans gårdar, vilka fortfarande är släktingar till dem och försökt att be-
stämma när detta skedde. Uppgifter från husförhörslängden stödjer antagan-
det att utökningen av jordbruken påbörjades under andra delen av 1830-talet. 
Det var samtidigt som Petrus Laestadius blev kyrkoherde i församlingen. 
Pehr var den ende av sönerna som under ett par år var utflyttad till Ullånger 
och han arbetade då som dräng hos kyrkvärden.299 Han kom under den tiden 
med all säkerhet i kontakt med Ullångers präst Pehr Brandell. Det var också 
under tiden i där som Pehr Hansson fick de högsta betygen i både läsning 
och i förstånd. År 1839 flyttade Pehr hem till Herresta, antagligen för att han 
behövdes i arbetet med de nya gårdarna.300 Med tanke på omfattningen av 
odlingsarbetet och byggnationerna hade fadern och de äldre bröderna redan 
arbetat med detta under flera år. Äldsta brodern Jakob gifte sig 1831 och 
bodde med sin familj kvar på föräldragården, men fadern stod kvar som 

                                                                                                                             
hemgård kunde nuvarande ägaren visa, genom de slaggämnen som fanns kvar i marken, var 
smedjan hade legat. Det var ffa. brodern Hans som var en duktig smed enl. släktkrönikan. 
298 Handelsmannen som lånade ut pengar till dem var troligtvis Eric Norberg från Kornsjö i 
Nätra. Bönderna i norra Ångermanland hade innan handelstvånget upphörde 1864 tillstånd att 
själva sälja sina egna och grannarnas egenproducerade varor som linnelärft och skinn i bl.a. 
Stockholm. Verksamheten var vid denna tid på nedgång. Men Eric Norberg hade utvecklat en 
köp- och säljverksamhet som mer liknade en regelrätt handelsverksamhet med god penning-
inkomst. Norberg lånade enligt författarna ut ganska stora summor och ofta till bönder. Någon 
annan i Kornsjö som kunde låna ut 6000 riksdaler kontant fanns inte. Landsarkivet i Härnö-
sand har en del av hans bokföringsböcker. Mats Morell, Bondeköpmän: sörkörarnas arvta-
gare i norra Ångermanland under sent 1800-tal, Örnsköldsvik: Örnsköldsvik Kommun, 1982. 
Kersti Ullenhag, Sörkörare: bönder med lärft på lassen från norra Ångermanland 1750-1850, 
Örnsköldsvik: Örnsköldsvik kommun, 1982. 
299 Riksarkivet, Ullånger kyrkoarkiv, Husförhörslängder, A I/6 1836-1843. 
300 Det finns uppgifter om utflyttning och inflyttning till och från Ullånger för Pehr Hansson 
som sedan är strukna. Han har inte deltagit i husförhören 1834, 1836, 1838 och 1839 men 
däremot tagit nattvarden 1839. Det troliga är att han därför återvände hem någon gång under 
1839. 
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ägare fram till 1845 års husförhörslängd. Mellanbrodern Hans gifte sig 1839 
och Pehr gifte sig 1841. År 1842 står Hans och Pehr som bönder och ägare 
till den nya bondgården medan den 1845 är delad på två gårdar och skrivna 
på dem var och en.301 Jag för detta resonemang om tidsperioden med tanke 
på att Petrus Laestadius var kyrkoherde i socknen 1837-1841 och att han var 
en pådrivande kraft i församlingen för att förbättra jordbruken där, om de 
skulle kunna försörja sig själva. Det var med andra ord fullt möjligt att brö-
derna blev påverkade av de åsikter och kunskaper som Laestadius hade eller 
på annat sätt kommit till insikt om att jordbruk var lönsamt om det förbättra-
des. Drivkraften i att utveckla dessa kunskaper och det arbete de la ned, var 
stark hos dem. De ville kunna försörja sig och sina familjer, de ville över-
leva. Så blev också Pehr far till 13 barn i två äktenskap. Inte något av hans 
barn dog före ett års ålder men fyra dog som unga eller i tidig vuxen ålder 
medan nio barn blev vuxna och bildade egna familjer.  

I en vidare tolkning av krönikörens berättelse handlade det om att både 
fadern och sönerna förändrade och bröt mot tidigare traditioner och att ny 
kunskap och användningen av den hade en avgörande betydelse för det de 
gjorde. De kunde räkna och beräkna allt från att göra vinst på de liar de till-
verkade till att lånet på 6000 riksdaler lönade sig. Nya kunskaper som de 
omsatte i sin egen vardag och därmed förändrade den, de var praktiskt kloka. 
Vad mer än hotet om familjegårdens undergång drev på denna utveckling är 
svårare att avgöra men av de olika källorna förstår vi att Laestadius och brö-
derna hade liknande uppfattning om jordbrukets utveckling. Utifrån dessa 
kunskaper handlade och gjorde de på ett annat sätt, de gjorde något nytt.  

Inledningen kunde inte ha varit mer dramatiskt. De började med att ge fa-
dern ett ultimatum och utmanade faderns position som husbonde, lärare och 
andlig ledare i familjen. De bröt mot de traditioner som de fötts in i, mot 
hustavlans lära om lydnad som var sanktionerad av stat och kyrka vilket 
borde ha lett till skarpa tillrättavisningar av kyrkoherden. Istället hade de 
med sig både kyrkoherden och fadern i sina planer och sitt arbete. De bröt 
mot den struktur som samhället, socknen och familjen byggde på. Bröderna 
hade de högsta läsbetygen, de i sig och olika dokument visar att de även 
kunde skriva och räkna liksom att dessa kunskaper var en förutsättning för 
den handel de bedrev och de juridiska förbindelser som de tog ansvar för. De 
visade med sina handlingar att de visste hur de skulle göra, visste hur saker 
förhöll sig och varför de handlade som de gjorde. Deras kunskaper var i lika 
hög grad teoretiska som praktiska och deras handlande visar det omöjliga att 
skilja tankens, händernas, själens och kroppens kunskaper åt. De bröt också 
mot tidigare traditioner och använde sina kunskaper för att förändra och lära 

                                                      
301 Riksarkivet Vibyggerå kyrkoarkiv Husförhörslängd A I:6 (1835-1844) Enligt den var 
jordbruksfastigheten Herresta 1 beskattad för 12 seland. Gården är skriven på bonden Hans 
Hansson och bonden Pehr Hansson från 1842 till 1844. I nästa husförhörslängd A I:7 (1845-
1852) är denna gård delad i två hälfter om 6 seland vardera och registrerade på Hans Hansson 
och Pehr Hansson var för sig.  
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sig något nytt. De gestaltade den bildning som Gustavsson menar innebär ett 
personligt förhållande till kunskap samtidigt som den är en del av en kollek-
tiv läroprocess.302 Steget från denna bildning till den praktiska klokheten är 
inte långt, men är som Ricoeur poängterar, etisk. Det handlar om att använda 
sitt goda omdöme därför att de handlingar vi utför aldrig kan vara privata, de 
är offentliga och de berör alltid fler.303 Så långt det har varit möjligt att tolka 
brödernas kunskaper var deras kunskaper både teoretiska, praktiska och 
kloka kunskaper och inriktade mot att utveckla nya kunskaper.  

För att förstå hur deras kunskapsutveckling var möjlig återvänder jag till 
det religiösa livet i socknen. Redan under 1700-talet påverkades socknen av 
pietistiska och herrnhutiska rörelser och att detta fortsatte under 1800-talet, 
vilket bland annat de stora inköpen av tidskrifter från Evangeliska sällskapet 
förklarar.304 Det var också rörelser som många präster i Ångermanland själva 
var en del av. Brandell och Laestadius hade även det gemensamt att de själva 
kom från mycket enkla förhållanden och levde som präster under små om-
ständigheter. Ingen av dem hade gått fullständiga kurser i läroverket. Bran-
dell började i läroverket som 21 åring och Laestadius blev framförallt under-
visad av sin halvbror, innan de avlade studentexamen och fortsatte till präst-
utbildningen. Den utbildningen skilde dem från sockenborna men de hade 
utvecklat kunskaper inom fler områden, inte bara teologi. Brandell och 
Laestadius var från början självbildade och fortsatte vara självbildade efter 
sina studier. De kunde därför identifiera sig med sina sockenbor, engagerade 
sig i de problem som fanns och med sina kunskaper stimulera och påverka 
dem som själva ville bilda sig. Jordbruket, fattigvården, barnens livsvillkor 
och undervisningsbehov var några av de områden som de ville förbättra. 
Brandells och Laestadius roller i denna utveckling av brödernas praktiska 
klokhet och bildning bör därför synliggöras. 

Prästernas arbeten i församlingarna omfattade många olika uppgifter och 
de hade även plikter och företrädde staten och kyrkan på nationell nivå i 
socknarna. Renström, Brandell och Laestadius hade många kontakter med 
kyrkliga och statliga beslutsfattare i Stockholm och de försökte även påverka 
hela nationen. Deras olika roller i socknen och nationellt visar hur kunskaper 
kunde spridas mellan pietistiska rörelser, självbildade, klassiskt bildade och 
politiskt radikala personer. Prästerna hade en nyckelroll i detta, de kunde i 
likhet med Petrus Laestadius vara lärare och upplysningsmän som kom med 
nya kunskaper till sockenborna, men bland dem även dem som själva ville 
bilda sig.  

                                                      
302 Gustavsson, 2002; 2007. 
303 Ricoeur, 1993. 
304 A. Nordström, 1971. 
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Böndernas ökade kunskaper påverkar socknen 
Laestadius var bara kyrkoherde i Vibyggerå under fyra år. Den 6 augusti 
1841 dog han 39 år gammal. Därefter blev Lars Bergström komminister och 
skrev i likhet med sina företrädare sockenstämmans protokoll vilka lästes 
upp efter gudstjänsten söndagen därpå. Sällan ger protokollen från Vibyg-
gerå en inblick i vilka personer som företrädde olika meningar, men ibland 
står det att ”pluraliteten var stor bland ledamöterna”. Ett sockenprotokoll 
från Vibyggerå skiljer sig av den anledningen mycket från de övriga. När 
klockarsonen Sandin söker tillstånd som handlare i socken, framför kommi-
nister Bergström först sin egen uppfattning om vilka olägenheter den lant-
handel som redan finns medför för församlingsborna, både ekonomiskt och 
moraliskt.305 Därför måste, enligt Bergström, om Sandins begäran skulle bif-
allas, all försäljning av brännvin och annan spirituosa vara helt och hållet 
otillåten. Därefter framförde Jakob, Pehrs äldsta bror, sina synpunkter. Han 
tyckte det var bra om det fanns fler handlare i församlingen och att socken-
stämman inte skulle hindra Sandins försök. Sandin var själv med på stäm-
man och meddelade att han var villig att avstå från att sälja sprit. Stämman 
gav honom tillstånd trots att tre ledamöter reserverade sig mot beslutet. 306 

När tabellverket begärde uppgifter om befolkningen utgick förlagorna 
från de fyra stånden och när konsistoriet eller Kungliga Majestät begärde att 
olika förtroendemän skulle utses krävde dessa att de i första hand valdes 
bland ridderskapet och adeln.307 Men då det inte fanns några sådana i Vibyg-
gerå skrevs vid flera tillfällen i sockenstämmans protokoll följande: 

Eftersom det i denna socken varken finns Ridderskap eller Adelsmän så är vi 
nödsakade att välja inom den enda klass vi har tillgång till, nämligen det He-
dervärda Bondeståndet.308  

 
Och bönderna fick allt mer att ansvara för i socknen. Enligt den nya kom-
munallagen från 1847 skulle socknarna skilja mellan kyrkliga och borgerliga 
ärenden och bilda en sockennämnd.309 Pehr Hansson blev vid 31 års ålder, 
tillsammans med fem andra män invalda i Vibyggerå sockennämnd. Samma 
höst engagerade han sig i den gamle och sjuke båtsmannen Anders Edman 

                                                      
305 Skråväsendet och handelsrestriktionerna hade upphört 1846. I socken hade tidigare endast 
gästgivaren haft rätt att bedriva handel. NE., 
http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/kort/skr%C3%A5v%C3%A4sen (2013-01-28). 
306 Riksarkivet, Vibyggerå kyrkoarkiv, sockenprotokoll, 1812-1862, K I Protokoll vid socken-
stämman den 1 oktober 1854. 
307 Ståndsindelningen upphörde 1866. Bönderna var det enda stånd som enhälligt röstade för 
ståndsindelningens upphörande. NE,. (2013-01-13). 
http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/kort/bondest%C3%A5ndet (2013-01-28). 
308 Riksarkivet, Vibyggerå kyrkoarkiv, sockenprotokoll, 1812-1862, K I, protokoll från den 4 
mars 1837. 
309 I en ny förordning från 1847 görs för första gången en tydlig skillnad mellan kyrkliga och 
borgerliga ärenden. Kyrkorådet skulle ansvara för det kyrkliga och en ny nämnd, socken-
nämnden skulle inrättas och ansvara för övriga ärenden. A. Nordström, 1971. 



 122

och erbjöd sig att mot en mindre ersättning ha honom boende hos sig i två 
veckor. Därefter skulle han skjutsas till en annan bonde för en ny två veck-
orsperiod. Det var den tidens äldrevård. Men Edman bodde kvar hos Pehr 
hela hösten tills han dog några veckor efter jul.310  

Valen till olika förtroendeuppdrag protokollfördes inte varje år men när 
kyrkoherde Simon Brandell tillträder 1858 protokollförs en rad val till olika 
nämnder och kommittéer.311 När sockenstämman skulle utse en nämnd och 
flera styrelser innebar det att de som valdes måste kunna läsa olika slags 
texter, skriva och räkna. I Vibyggerå socken som inte hade ridderskap eller 
adel innebar det att de bönder som hade dessa kunskaper behövdes i högre 
utsträckning.312 Vid ett tillfälle ville ordförande i fattigvårdsstyrelsen avgå 
men det blev ett problem för sockenstämman att ordna en ersättare eftersom 
uppdraget ställde stora krav på skriv- och räknefärdigheter.313 De som hade 
dessa kunskaper fick genom den nya kommunallagen fler sammanhang där 
de fick användning av dem och Pehr och hans bröder var några av dem som 
fick olika förtroendeuppdrag i socknen.314 Lindmark har även studerat hur 
stämmoprotokollens retoriska stil förändrades och hur dessa visar en starkare 
självmedvetenhet hos bönderna när det var de själva som formulerade och 
satte sina tankar på pränt.315 Detta avspeglade sig också i stämmoprotokollen 
från Vibyggerå. När Jakob motsätter sig prästens uppfattning angående en ny 
handel i socknen, visar det inte bara på skillnaden mellan Laestadius och 
Bergströms egna inställningar till förändring utan också att det var bönder 
med liberala idéer som avgjorde beslutet.  

Pehr Hansson och hans bröders kunskaper efterfrågades alltmer i sock-
nen. De engagerade sig och kunde påverka utvecklingen där. Kunskaperna 
kom till användning. Deras kunskaper, inte bara skriv- och räknefärdigheter 

                                                      
310 Riksarkivet, Vibyggerå kyrkoarkiv, sockenprotokoll, 1812-1862, K I. Hösten 1847 uppträ-
der Pehr Hansson första gången och sedan fler gånger med namn i sockenstämmans protokoll. 
311 Simon Brandell 1822-1895 teologie doktor och kyrkoherde i Vibyggerå 1858-1870. Son 
till Pehr Brandell, tidigare omnämnd präst i Nora och Ullånger. 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Simon_Brandell_den_%C3%A4ldre  
312 Nilsson, 1995a; Nilsson 1995b; Pettersson 1996, ser i sina studier en tydlig skillnad i 
skriv- och räknekunskaper i socknar där det fanns självägande bönder och de socknar som 
hade stora gods och adel. 
313 Riksarkivet, Vibyggerå kyrkoarkiv, sockenprotokoll, 1812-1862, K I. Uppgift från 1858.  
314 Riksarkivet, Vibyggerå kyrkoarkiv, sockenprotokoll, 1812-1862, K I. Pehr Hansson valdes 
att ingå i sockennämnden, skolstyrelsen och taxeringsnämnden. Brodern Hans Hansson valdes 
att ingå i fattigvårdsstyrelsen. Brodern Jakob Hansson valdes att ingå i skolstyrelsen och 
taxeringsnämnden. I sockenprotokollet från den 9 april 1854 valdes även Jakob Hansson att 
tillsammans med två andra män ingå i den undersökningsnämnd ang. hemmansklyvning och 
jordavsöndring som förordats av Kungl. Majestät pga. att de var ”i jordbruk kunniga män”. 
315 Daniel Lindmark, Pennan, plikten, prestigen och plogen: den folkliga skrivkunnighetens 
spridning och funktion före folkskolan, Univ., Umeå, 1994; Daniel Lindmark, Uppfostran, 
undervisning, upplysning: linjer i svensk folkundervisning före folkskolan Univ., Umeå, In-
stitutionen för religionsvetenskap, 1995a; Daniel Lindmark, ”Vi lärde oss därigenom tänka”: 
Norrlandsläseriet i motsatsernas perspektiv”, I Puritanismen och lättsinnet: fem föredrag om 
folkläsning och folklig fromhet, Lindmark, Daniel, (red.), Umeå: Kulturgräns norr, 1997. 
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som Johansson kallar en särskild manlig kvalifikation drev på utvecklingen, 
det är också troligt att deras praktiska klokhet bidrog till socknens utveckl-
ing.316 Med Gustavssons sätt att se på bildning var Pehr Hansson och hans 
bröder självbildade utan att själva veta om det.317 De hade både ett personligt 
förhållande till kunskap och hade del i en kollektiv läroprocess. Deras bild-
ning var också handlingsinriktad genom att de tog del av exempelvis nya 
jordbrukskunskaper och förändrade tidigare traditioner. De använde sina alla 
sina olika slags kunskaper, grundade i att de kunde läsa, skriva och räkna. På 
så sätt kunde de påverka och förbättra sina egna och andras livsvillkor. Utan 
formell skolgång var de ändå bildade.  

 
Bild 1: Pehr Hansson i 40-årsåldern 

 
I detta sammanhang måste också Pehr Hanssons dövhet uppmärksammas 
eftersom han hade flera förtroendeuppdrag. Han var aktiv i sockenstämman, 
ledamot i sockenstyrelsen, skolstyrelsen och taxeringsnämnden. Hur var 
detta möjligt om han hade svårt att höra eller inte hörde alls? De styrelser 
som sockensstämman var tvungna att tillsätta innebar att det blev färre per-
soner att prata med, vilket i det sammanhanget måste ha varit en fördel för 
honom. Liksom att de skriftliga dokument som kom till socknen blev fler, 
bland annat dem som kom från domkapitlet i Härnösand som han kunde läsa. 
Men hans möjligheter att vara aktiv i socknen säger även något om männi-
skors syn på och hur de förhöll sig till hans dövhet. Lidanden var en del av 

                                                      
316 E. Johansson, 1988a. 
317 B. Gustavsson, 1991;1992. 
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livsvillkoren och ingen var undantagen. Hans dövhet innebar dock inte ett 
hinder, varken för honom själv eller för de andra i styrelserna för att han 
skulle kunna bidra med sina kunskaper i socknens arbete.  

Den fasta folkskolans tillkomst i Vibyggerå 
Inte vid något tillfälle under 1842 nämns riksdagens beslut om att de måste 
inrätta en allmän folkskola i sockenprotokollen. Först i augusti 1843 noterar 
de i ett protokoll att de hade fått en påminnelse från domkapitlet om detta. 
Sockenmännen är kritiska till kravet och menar att den hemundervisning 
som bedrivs i socknen räcker. De skriver i protokollet att de bor mest fattiga 
bönder i socknen och att det skulle bli en alltför tung börda för dem att 
bygga en skola och avlöna en folkskollärare.318 Det går ytterligare ett år och 
de får en ny påminnelse innan något händer. Sockenstämman tillsätter en 
projektkommitté där bl.a. sockenskrivaren Hans Zäterlund, som är Pehr 
Hanssons svärfar, och Pehrs äldsta bror Jakob ingår. Deras planering och 
uppförande av folkskolan kan sedan följas under några år i sockenprotokol-
len.319 

Till att börja med diskuterade sockenstämman om det skulle vara en am-
bulerande eller en fast skola. Först ansåg de att en ambulerande skola borde 
vara lämpligast. Socknen hade många små byar och gångavstånden var 
långa, men kommittén föreslog att sockenstämman skulle bygga en fast 
skola, vilket det också blev. Komminister Bergström tyckte inte att en över-
våning på sockenstugan var en bra lösning och inte heller att ytterligare mark 
skulle styckas av från prästbordet.320 Från den hade socknen redan gjort 
många avstyckningar för torpare. Då erbjöd kyrkvärden Zäterqvist sig att 
hyra ut en tomt gratis om bara hans son kunde få tjänsten som folkskollärare. 
Förslaget antogs och en tid därefter reste sonen till Härnösand för en två 
veckor lång utbildning till folkskollärare.321 

Med gemensamma krafter fälldes timmer och Pehrs båda bröder deltog i 
arbetet. Skolbyggnaden uppfördes efter den ritning som domkapitlet sänt till 
dem och liknade därför inte de hus som vanligtvis byggdes i socknen. Hös-
ten 1848 invigdes folkskolan i Vibyggerå, men bara en liten del, ungefär en 
femtedel av socknens 200 barn gick någorlunda regelbundet till undervisning 
under de första åren. För de flesta barn var vägen till skolan för lång och 
föräldrarna kunde inte avvara deras arbete i hemmet. Undervisningen skedde 
enligt en modifierad Lancastermodell, där de äldre och duktigare eleverna 
lärde de yngre eleverna. Ljudnivån var hög eftersom varje läsgrupp med sin 

                                                      
318 Riksarkivet, Vibyggerå kyrkoarkiv, sockenprotokoll, 1812-1862, K I., 1 augusti 1843. 
319 Ibid. Beslut om projektkommitté, ambulerande eller fast skola, plats för skolan, byggnation 
och inredning samt anställningen av folkskollärare är fattade i olika sockenstämmoprotokoll 
mellan 1844-1848. 
320 Prästbordet. Dåtida uttryck för den jordbruksfastighet som prästen hade i församlingen. 
321 Riksarkivet Vibyggerå kyrkoarkiv, sockenprotokoll, 1812-1862, KI:1 
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ledare måste höja rösten för att göra sig hörda och för en ensam lärare var 
det omöjligt att uppnå de resultat man hoppats på. Det blev inte heller några 
märkbara förbättringar när undervisningen delades in i en mindre och en 
större klass och barnen kom till skolan varannan dag berättar Nordström.322  

Pehrs söners uppfostran och skolgång 
I slutet av 1850-talet hade Pehr Hansson och hans hustru Greta-Lisa fått en 
stor familj. Sju söner och en dotter hade fötts mellan 1842 och 1859. Dottern 
dog vid ett års ålder medan alla söner växte upp till unga män. I släktkröni-
kan beskrivs hur dessa söner blev uppfostrande:  

Sönerna uppfostrades med stor stränghet enligt tidens uppfattning. De höllos 
till trägen skolgång i socknens nyinrättade folkskola och visade sig därmed 
vara i besittning av god begåvning. De vandes även vid strängt kroppsarbete 
redan i tidiga barnaår och all slags klemighet var bannlyst. Kroppsaga före-
kom långt in i ynglingaåren, då sönerna gott kunde mäta sig med fadern i 
kroppsstyrka. /…/ Trots den stränghet, varmed sönerna uppfostrades satte de 
dock sin fader mycket högt, och talade om honom med stor vördnad även se-
dan de blivit mogna män. De hade insett, att han med sin stränghet endast 
hade velat uppfostra dem till fullgoda män.323 

 
Pehr Hanssons och Greta-Lisa Zäterlunds söner gick alla i socknens ny-
byggda folkskola. Den 29 november 1858 var det dags för deras fjärde son 
Erik  som nioåring skrivas in och vid skolstarten examinerades alla barn i de 
kunskaper som de hade. Det som hände i skolan den dagen blev noga proto-
kollfört, vilket jag berättar om på följande sätt.324 

Det är ganska trångt i skolsalen, många har sina föräldrar med, men sorlet 
tystnar då kyrkoherde Simon Brandell inleder dagen med bön. Folkskollära-
ren Zäterqvist börjar sedan förhöret med dem som sitter på första bänken. De 
får frågor om den kristna tron och han tycker att de ger rediga och nöjaktiga 
svar. När barnen på andra bänken ska läsa innantill är deras läsning svag och 
flera har ännu inte läst något i Lilla katekesen.325 Alla barn får betyg och 
dessa blir nedtecknade i examensprotokollet.  

Erik får högsta betyg i kristendomsfrågor, en trea. I katekesen och i räk-
ning får han tvåa. Han har lärt sig alla räknesätten i enkeltal och blev även 
godkänd på de räknefrågor som Zäterqvist ställde till honom. Erik och hans 

                                                      
322. Folkskolans tillkomst i Vibyggerå och Ullånger socknar är utförligt beskriven av A. Nord-
ström, 1971. 
323 Citat ur släktkrönikan 
324 Landsarkivet Härnösand. Vibyggerå kyrkoarkiv Protokoll från examensdag och betygsätt-
ning av de inskrivna barnen vid Vibyggerå folkskola 29 november, 1858. K IV:1 1847-1917 
325 Johansson, Kyrkböckerna berättar, Stockholm, Liber förlag, 1983, Johansson beskriver 
hur samhällsordningen avspeglades i vilken kyrkbänk medlemmarna placerades i. Här verkar 
även barnens placering i skolan ha avspeglat föräldrarnas ställning. 
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kusin Hans är de enda av de 27 barnen som också får betyg i räkning. Det 
troligaste är att det också är deras två skrivböcker som lämnas till skolstyrel-
sen. Det noteras i protokollet, även om inte några betyg gavs i skrivning.326 

 
Bild 2: Skolprotokoll från Vibyggerå folkskola 29 november 1858 

 
Vid skolstarten har förutom Eriks far, Pehr Hansson, även hans farbror Jakob 
och hans morfar sockenskrivaren Zäterlund varit med. De blev alla invalda i 
sockens skolstyrelse när den bildades. Skolstyrelsen tog tidigt upp frågan om 
de barn som kom till folkskolan utan någon middagsmat. Redan före 1850 
hade de skrivit till Kungliga Maj:t och ansökt om bidrag till detta, men fått 
avslag. Frågan kom sedan att diskuteras på sockenstämman och om det var 
skolstyrelsen eller fattigvården som skulle betala för maten. Diskussionen 
återkom under flera år och 1850 beslutades att skolkassan skulle betala högst 
20 Riksdaler Banco medan det fem år senare var fattigvården som betalade 
för tio barns middagar.327 Ett annat år fördes frågan från skolstyrelsen till 
sockenstämman upp om att några bönder slarvade med sina leveranser av 
ved till skolan. Den innehöll inte björk och gran i den utsträckning som be-
stämts, den kom för sent om hösten och den var blöt. Det blev dålig värme 
och skolbarnen frös. Sockenstämman bestämde då att bönderna skulle få 
böta om veden kom försent eller var otjänlig. De bestämde även att de even-

                                                      
326 Alla kunskaper som Erik har i denna berättelse återfinns i protokollet från examensdagen. 
327 Riksarkivet, Vibyggerå kyrkoarkiv, sockenprotokoll K I:1. 1812-1862; Riksarkivet, Vi-
byggerå kyrkoarkiv, K I V: 1, Protokoll vid skolstyrelsen sammanträde den 1:a februari 1850. 
Frågan om middag till 8-10 barn kommer upp nästan varje år mellan 1855-1862. Beslut tas år 
från år. När skörden något år varit god framförs det som skäl att inte betala middagarna, men 
vanligtvis får 8-10 barn sin middag betald av fattigvården varje år.  
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tuella böter som kom in skulle användas till att betala maten för de barn som 
fått rätt till den.328  
Nordström beskriver folkskolans första tid i Vibyggerå som mycket bristfäl-
lig och att det var få barn som gick till den.329 Så var det på många platser i 
landet och i riksdagen ville bönderna lägga ned folkskolan, därför att föräld-
rarna förlorade barnens arbetskraft och den föräldramakt som de hade över 
sina barn.330 Folkskolan i Vibyggerå hade antagligen inte någon större bety-
delse för Eriks, och kanske inte heller för Pehr Hanssons andra barns läs-, 
skriv-, och räknekunskaper. De grundläggande skolkunskaperna hade de 
redan fått i hemmet. Men de gick flitigt till skolan enligt släktkrönikan, 
kanske rent av tvingade, då deras far, farbror och morfar alla var engagerade 
i skolstyrelsen. Det var nödvändigt att några engagerade sig i skolstyrelsen. 
Kritiken av den allmänna folkskolan var utbredd.331 Både i riksdagen och i 
denna socken. Men skolstyrelsen i Vibyggerå ville inte lägga ned skolan, 
utan förbättra förutsättningarna för barnen som kom dit. Mat och värme var 
en förutsättning för att kunna lära, liksom att det fanns ett utedass som Pehr 
Hansson ställt iordning. Pehr Hansson bidrog till att legitimera den ”avskilj-
ning” av barnen som egen kategori, något Ödman berättar att bönderna i 
riksdagen var emot.332 Samtidigt behöll Pehr Hansson sin föräldramakt ge-
nom sitt engagemang i skolstyrelsen. Men det handlade inte bara om hans 
egna söner. Han förstod antagligen att alla barn behövde lära sig skriva och 
räkna. Folkskolan kunde dessutom göra något som han själv inte kunde göra, 
nämligen betygsätta och formellt godkänna barnens kunskaper med formella 
betyg, oavsett om de var förvärvade i och eller utanför skolans undervisning. 
Att folkskolan gav sönerna betyg var i förlängningen också ett erkännande 
av dem som fullgoda män och samhällsmedlemmar. 

Kroppsarbete och hantverksskicklighet 
Under hela sin uppväxt fick Pehr Hanssons söner lära sig att arbeta och fa-
derns uppfostran var sträng berättar krönikören. Det finns flera berättelser i 
släktkrönikan hur sönerna utsattes för hårt kroppsarbete och att de handgrip-
ligt fick lära sig av sina misstag. Den hårda uppfostran och deras kropps-
styrka har även levt kvar som muntlig tradition. En av dem jag intervjuade 
berättade att hans pappas stränghet och fysiska styrka var ett släktdrag från 
Pehr Hansson, liksom hans envishet och höga smärttröskel. I ytterligare ett 

                                                      
328 Riksarkivet, Vibyggerå kyrkoarkiv, Sockenprotokoll K I:1. 1812-1862. Om detta bötessy-
stem fungerade eller bara var ett hot för att få tjänlig ved till skolan framkommer inte. A. 
Nordström, 1971, pekar på fler svårigheter vid införandet av folkskolan. 
329 A. Nordström, 1971. 
330 Rickardsson, 2004. 
331 Ibid. 
332 Per-Johan Ödman, Kontrasternas spel: en svensk mentalitets- och pedagogikhistoria, [Ny 
utg.], Prisma, Stockholm, 1995. 
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antal intervjuer talade informanterna om ”Herrestamakten”, ett uttryck som 
syftade på Pehr Hansson och hans söner. En av dem tyckte att det var myck-
et spännande att lyssna till olika historier om deras styrka och upptåg när han 
var barn. 

 
Bild 3: Sonen Erik stickar 

 
De framgår av släktkrönikan att flera av sönerna var hantverkare. I en tid-
ningsartikel berättas att sonen Per som barn använde handsmidda spikar när 
han som byggde en skottkärra. Pehr Hansson slog sönder hans skottkärra och 
tog reda på spikarna, dem fick han inte använda eftersom de var mycket 
dyrbara. Men sonen gav sig inte, han gjorde en ny skottkärra och i stället för 
spik använde han träplugg. När fadern fick syn på den nya skottkärran kunde 
han inte annat än låta honom få behålla den.333 Erik  var också en skicklig 
snickare och har efterlämnat både möbler och redskap som jag har sett vid 
mina intervjuer. Erik är även fotograferad när han bakar bröd i bagarstugan 
och när han stickar sockor eller vantar.334 Även Johan ska enligt ett barnbarn 
ha stickat alla sina tio barns sockor och vantar eftersom hans fru hellre arbe-
tade utomhus. Jag frågade ett barnbarn till Jakob om det var vanligt att män 
stickade. Han berättade att männen ofta stickade och tovade sina egna ar-
betsvantar eftersom de behövde vara mycket tjocka för arbetet i skogen. Att 
de däremot stickade till sina barn eller bakade i bagarstugan, nej det kan inte 

                                                      
333 Artikel från Örnsköldsviks Allehanda 1942, kopia av artikeln finns hos författaren. 
334 Flera fotografier i avhandlingen är tagna av ”Olof” och har lånats från Nätra hembygdsför-
ening. 



 129 

ha varit vanligt, eftersom det vanligtvis var en tydlig uppdelning mellan vad 
män och kvinnor sysselsatte sig med.335  

Jag uppfattar att deras uppfostran i familjen syftade till att utveckla de 
kunskaper som var nödvändiga för den tid som de levde i. Den fysiska styr-
kan var nödvändig därför att tunga arbeten fortfarande utfördes manuellt, 
men den stod inte i motsats till hantverksarbeten. Lydnad och aga var två 
medel för uppfostran som var sanktionerade och påbjudna både i katekes och 
i treståndsläran. Men bröderna fick även utrymme för egen kreativitet. De 
kunde även utföra arbeten som ansågs vara kvinnliga. När männen var från-
varande eller döda övertog kvinnorna ofta männens ansvar och männens 
arbetsuppgifter och det var inte särskilt uppseendeväckande.336 Men hur upp-
fattades det att sönerna i denna familj stickade sina barn vantar och sockar 
och bakade i bagarstugan? Var det nödvändiga kunskaper för dem bara för 
att de inte hade några systrar, eller bara några av en rad praktiska kunskaper 
som de utövade? Hantverkskunskaper handlar om att praktiskt veta hur man 
utför olika handlingar, den kunskap som Aristoteles kallar för techne. Ett 
lärande som kännetecknas av att lärlingen ser hur mäster gör, men det räcker 
inte med det. Lärlingen måste också själv göra för att lära. Techne, veta hur 
kunskaper, är inte heller bara praktiska kunskaper de innefattar även teore-
tiska kunskaper och verbala instruktioner.337 När Per på egen hand byggde en 
skottkärra krävdes matematiska förmågor och hållfasthetsberäkningar. När 
han sedan var tvungen att byta ut spiken mot träplugg var han tvungen att 
göra på ett annat sätt. De verbala förklaringarna, liksom råd och tillsägelser 
om hur exempelvis sockar stickas fanns säkert till en början, men dessa är 
inte tillräckliga för att lära hur. De hantverkskunskaper som de kunde lärde 
de sig genom att öva och upprepa handlingarna för att till sist göra dem väl.  

Pehr Hansson led i hög grad av dövhet 
Det är krönikören som på 1930-talet berättar att Pehr Hansson led i hög grad 
av dövhet och att dövheten var en av hans egenskaper. Vi vet ingenting om 
hur han själv upplevde sin dövhet och det är få texter i släktkrönikan som 
gör det möjligt att förstå om, och i så fall i vilken mån, dövheten var ett hin-
der för hans kunskapsutveckling. Det som släktkrönikan bidrar med utöver 
detta är att hans röst beskrivs som gäll och gnällig samt en episod under 
byggnationen av sågverket. 

Skogen och det timmer man kunde få ut från den fick i mitten av 1800-
talet ett allt större värde i Ångermanland. Krönikören berättar att Pehr Hans-
son motsatte sig att byn skulle sälja sin skog till okända uppköpare därför att 

                                                      
335 Information från barnbarn till Jakob (2004-07-05). 
336 Ann-Sofie Ohlander, Kvinnors arbete, SNS förlag, Stockholm, 2005. 
337 Gustavsson; 2002; Burman, 2009. 
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han visste att trävaror blivit värdefulla, exporterades utomlands och gav in-
komster. Han ansåg därför att byn skulle behålla skogen och bygga ett såg-
verk där, trots att det inte fanns någon flottningsled ned till kusten. Istället 
skulle virket fraktas ned till kusten med hästar under vintern. Skogen såldes 
inte och Pehr Hansson satte igång med sågverksbyggnationen tillsammans 
med byns bönder och sina äldsta söner.338 

Döv, beroende och självständig 
I samband med sågverksbygget finns i släktkrönikan en berättelse där Pehr 
Hanssons dövhet får en framträdande plats. Jag har redan i metodavsnittet 
diskuterat hur berättelsen kan tolkas. Nu har vi kommit fram till i vilket 
sammanhang denna händelse utspelade sig i och vad dövheten kan ha inne-
burit för Pehr Hansson, krönikören skriver: 

En fura som växte alldeles intill såghuset, var redan från början utsedd till 
axel i det blivande vattenhjulet. En kväll hade Pehr Hansson börjat göra för-
beredelser för att fälla tallen men hindrades att fullborda arbetet av mörkrets 
inbrott. Senare på kvällen då alla hade ätit och voro beredda att gå till vila, 
hördes ivriga yxhugg från tallen, ehuru ingen man saknades i stugan. Då Pehr 
Hansson, som på grund av sin dövhet ej hörde de mystiska ljuden, underrät-
tades därom, sade han: ”Já gett fell gå dit å hjälpe dom ne vá tallen då”, varpå 
han tog yxan och gick ut i mörkret och fällde det stora trädet. Efter väl förrät-
tat värv kom han in och gick till vila, och inga ovanliga ljud störde mera tyst-
naden vid sågen den kvällen. Det ansågs som ett gott tecken att ”vittra” så 
öppet deltog i det påbörjade arbetet.339 

 
Berättelsen kan tolkas på flera sätt. Det handlar om vittrorna som är de mest 
omtalade sagoväsenden i ångermanländsk folktro. De är verksamma varel-
ser, vanligtvis vänligt stämda till och vill komma i kontakt med männi-
skorna. Deras hemvist är skogen och fäbodvallarna, platser där människorna 
bara tillfälligtvis vistades. Relationen mellan dem och människorna var van-
ligtvis god, men när människorna började expandera på tidigare oanvänd 
mark måste den också ”köpas ut” från vittrorna. När ett nytt hus byggdes la 
man därför en silverslant under solknuten, husets sydöstra hörnsten. Vitt-
rorna å sin sida visade att de ställde sig positiva till företaget genom att delta 
i arbetet om nätterna. Deras arbete hördes, trots att man inte såg något resul-

                                                      
338 Släktkrönikan beskriver sågverksprojektet mycket ingående. Krönikörens far är den av 
sönerna som arbetade mest vid sågverket och som också arbetade kvar där sedan sågverket 
sålts till Hamberg 1870. Värdet av sågverket finns upptagen i Pehr Hanssons första hustrus 
bouppteckning; Riksarkivet, Landsarkivet Härnösand bouppteckning efter Greta-Lisa 
Zäterlund, 17 november 1866. Sågverket med årets beräknade behållning värderas till 8544 
Riksdaler. Detta kan jämföras med värdet av socknens försäljning av linnevävnad vilket för 
1867 uppgavs till 10–12000 Riksdaler. Dessa är upptagna som kommunens säkerhet vid en 
låneansökan till Kungl. Maj:t nödåret 1867. Kramfors kommunarkiv: Vibyggerå kommunpro-
tokoll, 1867-09-25. 
339 Citat ur släktkrönikan. 
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tat av deras arbete dagen efter. Vittrorna hördes och det var bara synska per-
soner som kunde se dem. Erik Modins olika berättelser om relationen mellan 
människor och vittror kan sammanfattas med att det går bra så länge männi-
skorna lyder vittrorna, men dåligt om man gör något självsvåldigt.340 Tron på 
dem hade därmed en återhållande effekt på självständiga initiativ, vilket låg i 
linje med hustavlan och de förutsättningar jordbrukssamhället hade före 
skiftesreformerna.341 Med den bakgrunden kan berättelsen tolkas som att 
vittrorna trots allt var positivt inställda till Pehr Hanssons företag. 

Men berättelsen bidrar också till att förstå något av vad dövheten kan ha 
inneburit för honom, åtminstone vid detta tillfälle. Pehr varken hörde de 
ivriga yxhuggen eller vad männen diskuterade. På något sätt fick han veta 
vad de andra påstod sig höra och att de tolkade yxhuggen som vittrornas 
verksamhet. Pehr kunde däremot inte själv höra utan var beroende av att de 
andra männen återberättade vad de hörde. Det innebar att Pehr fick del av 
det hörda först efter att det tolkats och förmedlats av andra efteråt med allt 
vad det kan innebära. Pehr delade inte samma upplevelse med de andra när 
det hela skedde. Han var beroende av deras hörsel och hur de frivilligt för-
höll sig till hans dövhet. En sådan situation och beroende av andra kan ses 
som ett lidande med den innebörd Eriksson menar fanns i förmodern tid. 
Lidandet av dövhet kunde vara ett kval och en upplevd plåga men lidandet 
kunde också innebära en prövning.342 Något som både begränsade och utma-
nade Pehr Hansson. Begränsningen var att han inte hörde medan prövningen 
bestod i att trots sitt beroende av andra, kunde välja att fatta egna beslut eller 
överlämna besluten till dem som hörde. I denna episod fattade han själv be-
slutet och högg ned tallen, trots mörkret. Dövheten innebar att Pehr Hansson 
var beroende av andra för att få information, men inte för att fatta självstän-
diga beslut. Hans dövhet kan även ha varit en fördel för honom. Han hade 
aldrig själv hört vittrorna och behövde därför inte anamma en folktro som 
byggde på hörselsinnet. En tro som även innebar att man skulle vara åter-
hållsam och avstå från nya och självständiga initiativ. Med den tolkningen 
var dövheten ingen nackdel utan kunde göra det lättare för honom att inte 
bara hugga ned tallen utan handla utifrån de kunskaper han hade. Hans li-
dande kunde även, som Eriksson lyfter fram, ha en positiv dimension som 
förde honom framåt.343 En tredje tolkning är att männen aldrig hörde några 
vittror utan ville utmana Pehr Hanssons ledarskap eftersom han hade avbrutit 
trädfällningen på grund av mörkret. Oavsett vilken tolkning eller vilka tolk-
ningar man gör av denna episod finner jag att hans dövhet varken hindrade 
hans beslut eller handlingar och att männen erkände hans ledarskap.344 

                                                      
340 Modin, Erik, Sagoväsenden i ångermanländsk folktro, 1926. 
341 Ödman, 1995. 
342 K. Eriksson, 1994. 
343 Ibid. 
344 Axel Honneth, Erkännande: praktisk-filosofiska studier, Bokförlaget Daidalos AB, Göte-
borg, 2003. 
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Fortsatt arbete för socken och familj  
Timret höggs på vintern och sågningen gjordes höst och vår när det fanns 
vatten i dammen som de hade byggt. Virket fraktades ned till hamnen på 
vintern och såldes sedan för export. Det hårda arbetet började ge inkomster 
när Pehrs hustru Greta-Lisa dog, 50 år gammal. De yngsta sönerna var bara 
sju och nio år. Under två år därefter, 1867 och 1868 drabbades norra Sverige 
av missväxt och efterföljande hungersnöd, så också Vibyggerå.345 Kommu-
nalnämnden346 sökte lösa problemet. 1500 tunnor spannmål utöver socknens 
egna tillgångar behövdes. Genom en enskild persons försorg hade 500 tun-
nor blivit rekvirerade men för att anskaffa de 1000 tunnor som behövdes 
sökte de ett räntefritt lån hos Kungliga Maj:t. De uppgav som säkerhet ett 
sågverk, med en påräknad, men osäker förtjänst och den linnevävnad som 
brukar försäljas om våren till ett värde omkring 10–12000 Riksdaler kro-
nor.347 Socknen fick ett lån med ränta, men svårigheten att hitta korn som de 
kunde köpa återkom i alla kommunstyrelseprotokoll fram till sommaren 
1869.348 Det fanns i trakten några bondeköpmän som sedan lång tid tillbaka 
bedrivit handel med Ryssland och de baltiska staterna och från Riga köpte de 
både utsäde och linfrö för linodling.349 Krönikören berättar att Pehr Hansson 
köpte råg från de baltiska länderna under svältåren och att han inte ockrade 
på rådande situation. Det var troligtvis han som anskaffat de första 500 tun-
norna och också hans sågverk som socknen uppgav som säkerhet vid lånean-
sökan. Efterverkningarna av nödåren blev därför begränsade i Vibyggerå. 
Antalet personer som dog ökade tillfälligt, men Vibyggerå återhämtade sig 
snart från hungersnöden.350  

Pehr Hansson hade varit änkeman i tre år när han i november 1869 gifte 
sig med bonddottern Greta Ersdotter. Hon var 30 år, systerdotter till hans 
förra fru och kusin med hans egna barn. Hon hade arbetat som piga i famil-
jen redan ett par år innan Greta-Lisas död.351 Enligt krönikören protesterade 
de äldsta sönerna mot faderns påtänkta äktenskap. Orsaken var att de inte 

                                                      
345 Nödår, dvs. missväxt pga. frost, regn etc. Nödåren 1867-1868 är väl dokumenterade i olika 
källor, exempelvis kommunstyrelseprotokoll, så även i Vibyggerå kommun. Kramfors kom-
munarkiv, Vibyggerå kommunsnämndens protokoll 1867-1868. Havsisen låg kvar vid Härnö-
sand in i juni månad 1867. Detta gjorde det extra svårt att förse norrlänningarna med livsme-
del från södra Sverige. www.ne.se; www.riksarkivet.se/hla; www.murberget.se (2011-03-29). 
346 Ny kommunallag 1862. Landskommuner, kommunalstämma och kommunalnämnd införs 
1863. www.sv.wikipedia.org/wiki/kommunreformer/ (2011-03-29). 
347 Kramfors kommunarkiv, Protokoll från Kommunalstämman den 25 september 1867; 
Härnösands landsarkiv, Bouppteckning den17 november 1866 efter Pehr Hanssons första 
hustru, Greta-Lisa Zäterlund. Då värderades Pehr Hanssons sågverk till 4000 riksdaler, be-
hållning och blivande behållning av sågverket under år 1866 angavs 4544 riksdaler. Pehr 
Hansson hade redan då andelar i skog i både Ullånger och Nätra socknar. 
348 Kramfors kommunarkiv. Kommunnämndens protokoll från Vibyggerå 1867-1869. 
349 Morell, 1982. 
350 A. Nordström, 1971. 
351 Uppgifter om Pehr Hansson andra hustru Greta Ersdotter, Riksarkivet, Vibyggerå kyrkoar-
kiv, Husförhörslängder, A I/9a, 1864-1873. 
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ville dela den vinst deras arbete vid sågverket gett dem med en ny hustru och 
nya barn. Men Pehr Hansson gjorde som krönikören skriver, som han själv 
ville och nio år senare var han far till fem nya barn. Produktionen vid Pehr 
Hanssons sågverk upphörde vid fransk-tyska krigets utbrott 1870. Pehr 
Hansson blev då erbjuden 50 000 kr för sågverket av trävaruhandlare Ham-
berg i Härnösand. Pehr var samtidigt krasslig så han antog erbjudandet. Men 
så snart kriget var över fortsatte produktionen och Hamberg hämtade hem 
största vinsterna från sågverket berättar krönikören.  

 
Bild 4: Kvitto på mottagna 500 kr.352 

 
Redan 1870 tog församlingen ett beslut om att bygga en ny kyrka. Den 
gamla kyrkan hade under lång tid varit för liten och sommaren 1871 påbör-
jades byggnationen. Pehr Hansson fick ansvaret att anskaffa och utlämna allt 
byggmaterial samt övervaka att samtliga dagsverken blev gjorda.353 Noggrant 
fördes protokoll på böndernas insatser och några av dem som inte hade gjort 
sina dagsverken stämde han på församlingens vägnar i häradsrätten.354 I de 
dokument av kyrkbygget som återlämnades efter hans död 1879 fanns bl.a. 
ett handskrivet och bevittnat kvitto där han tagit emot 500 kronor ur bygg-
nadskassan för inköp till kyrkbygget. Kostnaden för kyrkbygget blev om-
kring 100 000 kronor. Den 19 oktober 1873 samlades församlingen för första 
gången till gudstjänst i nya kyrkan och få församlingar torde ha varit så 
kyrksamma som Vibyggerå, menar Nordström.355 Enligt släktkrönikan var 
kyrkbygget Pehr Hanssons sista stora förtroendeuppdrag för socknen.  

                                                      
352 Landsarkivet Härnösand, Vibyggerå kyrkoarkiv, O II:2 
353 Dessa uppgifter finns i släktkrönikan; i Kramfors kommunarkiv; kyrkostyrelsens protokoll; 
i dokumentationen från kyrkbygget, Landsarkivet i Härnösand Vibyggerå kyrkoarkiv, O II:2; 
samt i A. Nordström, 1971. 
354 Landsarkivet Härnösand. De handlingar som Pehr Hansson haft angående kyrkbygget 
återlämnades till Vibyggerå församling efter hans död. Utöver omnämnda handlingar fanns 
också försäljning vid auktion, domstolsprotokoll etc. 
355 A. Nordström, 1971. 
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Det var inte ovanligt att bönder drev små sågverk för sitt eget och byns be-
hov och de visste hur mjölkvarnar byggdes. När Pehr Hansson byggde såg-
verket behövde han däremot många nya kunskaper och nya kontakter, för 
bland annat byggnation, transport, handel och export. När sedan hans såg-
verk och många andra redan under 1870-talet började köpas upp av kapital-
starka personer var tiden då bönder som Pehr Hansson kunde göra vinst på 
ett sågverk mycket kort.356 Ekonomiskt hade sågverket en kort livstid men 
inte de kunskaper Pehr och hans äldre söner utvecklade i samband med det. 
Dem fortsatte de att använda sig av i andra och nya sammanhang. 

 
Bild 5: Pehr Hanssons gård i Herresta omkring 1890 

När sågen var såld och kyrkan invigd hade Pehr Hansson varit aktiv i sock-
nen mer än 25 år. Han var närmare 60 år och kan ha varit helt döv. Kanske 
såg han sin dövhet som ett inslag i den mognadsprocess som fanns i den 
framtidskultur där det jordiska lidandet var ett ofrånkomligt inslag inför den 
framtida lycka evigheten kunde ge, vilket Landahl menar att man vid den 
tiden hade.357 Den kulturen delade i så fall Pehr Hansson med landsbygdens 
befolkning där det mänskliga lidandet var varken skandalöst, unikt eller in-
dividuellt, utan en del av alla människors vardag. Tryggheten knöts inte till 
individen och hennes sårbara och förgängliga kropp, hellre då till fasta till-
gångar, användbara för kommande generationer.358 De tillgångar Pehr Hans-
son skapat var resultatet av hans arbete och de kunskaper han hade använt 
sig av. Det går inte att svara på om dövheten hade drivit honom att bli den 

                                                      
356 Ibid. s. 286 ff. 
357 Landahl, 2006. 
358 Johannisson, 1997. 
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kunskapssökande och handlingskraftige människa som krönikan och samtida 
källor ger en bild av. Men berättelsen om Pehr Hansson är en berättelse om 
vad hans dövhet inte hindrade honom till.  

Pehr Hanssons sista tid 
Krönikören berättar att Pehr Hansson insjuknade under en fisketur somma-
ren 1879 och några dagar senare var han död.359 I hans trettonsidiga boupp-
teckning ges en detaljerad inblick i det verksamma liv han hade lämnat.360 
Här finns byggnadsmaterial, fiskeredskap och båtar, många olika jordbruks-
redskap och gödningsmedel. Han har aktier och andelar i sågverk och fartyg 
samt fodringar hos trävaruhandlare Kempe i Härnösand. Han har lånat ut 
pengar och själv lånat pengar av olika personer i socknen.361 De äldsta söner-
na hade skulder till fadern som hade uppkommit när fadern hjälpt dem köpa 
gårdar och andelar i sågverk, medan de yngre sönerna har innestående löner 
för sitt arbete vid hemgården. Hans andra hustru Greta var 40 år gammal när 
Pehr Hansson dog, men det var inte hon som ärvde gården. Hon flyttade med 
sina fem barn till ett annat hus som hade uppförts på samma gårdsplan. Det 
blev istället den näst yngste sonen i första äktenskapet som övertog gården, 
ogift och 22 år gammal. Pehr Hansson gjorde som han själv ville, säger krö-
nikören, men bouppteckningen visar att han också gav sina vuxna söner ett 
erkännande för de arbetsinsatser som de hade gjort.362 Han bidrog till att 
sönerna kunde bli självägande bönder och han erkände dem som de fullgoda 
män han hade fostrat dem till.  

Pehr Hanssons söners vuxna liv och kunskaper 
Krönikören fortsätter att berätta om Pehr Hanssons söners vuxna liv. Delar 
av den har inte varit möjligt för mig att i tillräckligt hög granskas och bely-
sas med andra dokument, vilket historiska studier ska göra.363 Jag har dock 
valt att med krönikans hjälp, några fotografier, dokument och informanters 

                                                      
359 Uppgifter från släktkrönikan. I dödboken står att Pehr Hanssons dödsorsak var lungsot och 
sår i hjärnan. Riksarkivet; Vibyggerå kyrkoarkiv, död- och begravningsbok, F 1 (1862-1865). 
360 Av Pehr Hanssons totala tillgångar vid bouppteckningen var en större del i form av andelar 
och aktier i olika näringsverksamheter och utlånade pengar ca 12000 kr medan hemmanet, 
djuren och lösöret värderades till ca 8000 kr. Han egna skulder var på dryga 11000 kr varav 
en tredjedel till fyra av sina söner. Nettotillgångar 9000 kr. Landsarkivet: Härnösand. Boupp-
teckning efter Pehr Hansson den 25 oktober 1879.  
361 Enligt husförhörslängden skrevs sonen Johan som ägare till hemmanet 1 november 1880 
och änkan med sina fem barn flyttade till det andra huset på gården.  
362 A. Honneth, 2003. 
363 Det finns troligen många fler efterlämnade dokument som vittnar om sönernas liv. Exem-
pelvis hade ättlingar till Jakob en kista full med handlingar från de byastämmor Jakob med-
verkat i. Tiden har hindrat att studera fler dokument om dem. 
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utsagor berätta något ur krönikan om de barn som ärvde Pehr Hanssons döv-
het, deras utveckling av kunskaper och vad de använde sina kunskaper till.  

I krönikan berättas att alla söner i första äktenskapet utom en av dem 
samt hans enda dotter i andra äktenskapet ärvde faderns dövhet. I den kart-
läggning som gjordes vid studiens inledning framkom att ytterligare en av 
hans söner född i andra äktenskapet varit döv. Släktkrönikan berättar att 
äldste sonen Hans redan i sin ungdom led av dövhet. Han flyttade till en 
närbelägen socken, var bonde och far till tre barn. Erik , vars skolstart jag 
tidigare har berättat om, gifte sig flyttade till samma socken som Hans och 
blev far till fyra barn. Krönikören berättar att Erik hade goda förutsättningar 
att göra sig gällande i samhällslivet, men att han blev hindrad på grund av 
sin dövhet. Däremot uppträdde han som predikant och var en god talare. 
Både syskonbarn och syskonbarnbarn har i telefonsamtal berättat att han var 
aktiv i byns bönehus och att de minns att hans hörlur hängde kvar på väggen 
där långt efter hans död. 

 
Bild 6: Johan med sina utmärkelser på de vackra dukarna 

 
Sonen Johan övertog hemgården. Han hade enligt krönikören fått släktens 
mest utmärkande egenskaper, kroppsstyrka, god intelligens och dövhet. Han 
gifte sig och utvecklade tillsammans med sin hustru sitt jordbruk till en 
mönstergård för trakten, anskaffade rastjurar och förbättrade kreatursrasen. 
Han och hans hustru fick tillsammans elva barn. 
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För både tjuraveln och sina odlingar fick Johan flera utmärkelser. Krönikö-
ren påtalar att Johans begåvning var anmärkningsvärd god i praktiska ting. 
Han hade god omdömesförmåga och var något av en praktisk moralfilosof. 
Krönikören beskriver inte hans dövhet något närmare, men ett av Johans 
barnbarn skriver i sitt svar att han minns när Johan kom på besök: 

Han satt i soffan, han hade stort skägg och en lur vid sitt öra. Han hörde 
ingenting.364 

 
Ett annat av Johans barnbarn har hört sin mamma berätta att han var väldigt 
döv, men själv minns han inte honom. Även ett syskonbarnbarn till Johan 
berättar att hans far ofta besökte honom och Johan sa: ”hå, hå”, när han inte 
hörde vad de sa. Omkring Johan möts krönikans uppgifter med mina äldsta 
informanters minnen och återberättande minnen. Olika sidor av Johan fram-
kommer men de motsäger inte varandra. Hans dövhet hindrade honom inte 
att med nya kunskaper utveckla sitt jordbruk inte heller att umgås med andra 
människor medan ett barnbarns minne var att han som gammal var helt döv. 

Krönikören skriver mycket om sin egen far, Jakob. Han arbetade hårt för 
att utvidga sitt jordbruk, hade gott anseende i byn och socknen och många 
sökte hans råd. Hans dövhet hindrade honom dock att delta i det allmänna 
samtalet, men på tu man hand framkom hans intresse för allmänna frågor. 
Utifrån sina förhållanden menar krönikören att hans far var upplyst och be-
läst. Han läste allt som kom i hans händer, religiös litteratur, reseskildringar, 
romaner och offrade många nätters vila för en intressant bok. Krönikören 
berättar också att de som barn, de var sju barn i familjen, hade stor respekt 
för honom och hans tystlåtenhet och att de ogärna vände sig till honom. Ville 
de honom något var det modern som förmedlade det till honom. Det kan 
tolkas som att Jakobs dövhet var ett hinder i kommunikationen med barnen. 
En annan tolkning är att det då var vanligt att kommunikation mellan barnen 
och fadern gick genom modern/hustrun i de flesta familjer oavsett om fadern 
hörde eller var döv. Att modern/hustrun hade denna kommunikativa roll i 
hushållet menar jag var en konsekvens av hennes ställning i hustavlans hie-
rarkiska ordning.  

Krönikören berättar att hans far Jakob deltog i byalaget och trots sin döv-
het kunde han påverka de beslut som skulle fattas där: 

Vid kontroverser inom byalaget kunde ibland stridens vågor gå ganska höga. 
Då uttalade Jakob redan från början klart och bestämt sin mening, och sedan 
kunde de övriga männen fortsätta att diskutera så länge de önskade. Jakob 
kunde på grund av sin dövhet ej höra vad som sades, men slutet blev oftast, 
att hans mening vann gehör.  

 

                                                      
364 Kommentar från ett av de besvarade frågeformulären 2004. Enligt muntliga uppgifter 
använde både Johan och Erik hörlurar som hjälpmedel i vissa sammanhang. 
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Utifrån det som krönikören har berättat om sin far försöker jag tolka hur 
detta var möjligt. Jakob läste mycket och fick troligtvis nya idéer om hur 
olika frågor skulle lösas. När han gick till byalaget var han därför förberedd 
och hade bildat sig en uppfattning om de frågor som det skulle beslutas om. 
Eftersom han inte hörde de andra begärde han ordet först och framförde sina 
åsikter. Hans handlande ställde krav på hans kunskaper, men med dem 
kunde han delta och påverka byalaget. Att vara först ut i diskussionen inne-
bär att han inte säger något som någon redan sagt och att det även kan ge 
riktning åt den fortsatta diskussionen, båda lika viktiga då han själv inte 
kunde följa med i vad som senare sades. Jakob hade anseende i byn varför 
någon senare talade om för honom vad byalaget kommit fram till. Han var 
inte delaktig i diskussionerna men han var på sitt sätt delaktig i besluten. Att 
det som krönikören berättar, ofta var Jakobs åsikter som vann gehör kan ha 
berott på att han på grund av sin dövhet varit tvungen att tänka igenom frå-
gorna och bilda sig en uppfattning innan byalaget möttes. Berättelsen om 
Jakob handlar inte bara om hans läsintresse, bildning och status i byn och 
socknen. Den handlar också om hur han trots sin dövhet kunde delta i bya-
stämman och använda sig av sina kunskaper. Jakobs bildning är inte bara en 
personlig process som når ett mål som berörde dem i byn. Den var också ett 
uttryck för hans praktiska klokhet. 

En annan av sönerna hette Per precis som sin far. Han var till en början 
bonde, gift två gånger och med två överlevande barn. Han blev tidigt delä-
gare i en vattensåg och övertog även några andelar i en såg som Pehr Hans-
son hade haft. Några år senare lämnade han jordbruket och byggde tillsam-
mans med några män ett större ångsågverk. Han bildade ett aktiebolag med 
dem och de drev sågverket framgångsrikt under 15 år.365 Men han blev per-
sonligt ruinerad när en av delägarna lämnade ett anbud på sågen som endast 
motsvarade skulderna på sågverket. Delägaren hade nämligen övergått till 
Forss Aktiebolag och gjorde själv ingen förlust, berättar krönikan. Herrgår-
den som Per ägt hyrdes ut till skola och lärarbostad och själv flyttade han till 
ett torp och levde som torpare. Några år innan han dog blev herrgården hans 
igen och när den och bohaget såldes på auktion kunde han bidra till att ett 
barnbarn kunde köpa ett jordbruk och några andra fick utbildning.366  

När under livet dövheten framträdde hos sönerna tycks ha varierat. I krö-
nikan finns uttryck som ”redan i sin ungdom” och ”dövheten framträdde förr 
eller senare”. Om Pers dövhet bidrog till att han blev lurad av sina delägare 
går inte att besvara. Troligare var att redan i slutet av 1800-talet hade såg-
verksindustrin nått den utvecklingen att det var omöjlighet att driva mindre 
sågverk och kapitalstarka bolag övertog sågverksindustrin i Västernorrland. 

                                                      
365 Kopia av aktiebolagansökan och flera tidningsartiklar om honom, ångsågverket. konkursen 
m.m. finns hos författaren. 
366 Härnösands Landsarkiv Bouppteckning efter Pehr Hanssons son Per; Nätra hembygdsför-
ening, Tidningsurklipp från Önsköldsviks Allehanda; 
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Forss Aktiebolag hade etablerat sitt sågverk i närheten av Pers ångsågverk. 
Det finns fortfarande där och är idag ett av landets största. Utvecklingen från 
bondeägda sågar till storindustri gick snabbt. I den utvecklingen hade Pers 
dövhet knappast någon betydelse.367 

När kyrkan brann 
Flera av Pehr Hanssons söner beskrivs i släktkrönikan som djupt troende. 
Kyrkan och dess gudstjänster var en naturlig del av deras liv. Om Jakob be-
rättas att han ofta begav sig den milslånga vägen till kyrkan, trots att han 
under större delen av sitt liv hade svårt att uppfatta något av det som sades 
under gudstjänsten. Han följde med i gudstjänsten under djup andakt och 
deltog i psalmsångerna på sin egen tondöva melodi skriver krönikören om 
sin far. Den 12 juli 1916 träffades Vibyggerå kyrka, som Pehr Hansson varit 
med om att bygga, av ett blixtnedslag och fattade eld. Branden fick ett has-
tigt förlopp och kyrkan var snart helt övertänd.368 

 
Bild 7: Gudstjänst i kyrkoruinen sommaren 1916 

 
Någon söndag senare samlades församlingen till gudstjänst i ruinen och till-
fället har fångats på ett fotografi. Medlemmarna fyller hela den plats som 
tidigare var kyrkorummet och lyssnar till kyrkoherde Gustavsson som talar 
från en provisorisk, men en något upphöjd talarstol. Längst fram på en egen 
stol sitter Pehr Hanssons son Johan, närmare 60 år gammal. Handen är ku-
pad runt höger öra, hatten är på för att skärma av solljuset och blicken stadigt 
fäst vid Gustavssons ansikte och mun.  

                                                      
367 Vid konkursen köptes herrgården av en utomstående som testamenterade den till Pers son. 
Sonen ärvde den och när sonen dog återgick herrgården till Per, Nätra hembygdsförening. 
368 Nordström, A, 1971 
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Johans koncentration och ansträngning för att uppfatta vad Gustavsson säger 
är påtaglig. Skillnaden mellan Johan och mannen som sitter till höger om 
honom är mycket tydlig. Strax bakom Johan sitter förmodligen hans bror 
Jakob. Även han har kupat handen runt sitt öra och båda försöker att med 
både syn och hörsel uppfatta något vad Gustavsson säger. 

 
Bild 8: Johan och troligtvis Jakob deltar i gudstjänsten 

 
För dem båda var gudstjänstens innehåll och form välkänd, liksom de män-
niskor som de firade den tillsammans med. Men det välkända i gudstjänsten 
blandades denna söndag även med undran och tankar om hur de skulle 
kunna bygga upp kyrkan igen efter branden och det ville bröderna ta del av. 

Det är begripligt att dövheten hos krönikörens far och farbröder blev tyd-
ligare beskrivna i släktkrönikan än hos Pehr Hansson. Krönikören hade egna 
erfarenheter av sin fars och sina farbröders dövhet, han kände dem och 
kunde därför skriva om detta. Samtidigt ställer jag frågan om berättelserna 
om sönernas sätt att hantera dövheten även kan bidra till en förståelse för hur 
Pehr Hansson gjorde, att sönerna gjorde som de hade sett sin far göra? Det är 
möjligt att de hade utvecklat särskilda kunskaper därför att två generationer, 
och flertalet syskon hade begränsad hörsel eller var helt döva. Tiden, plat-
serna där sönerna bodde och människorna som de levde med var dock en 
annan. Därför uppfattar jag att sönerna i högre grad än sin far var hänvisade 
till de sammanhang där de redan var kända och erkända, i familjen, byn och 
kyrkan. Det kan ha varit deras lidande. Men detta lidande var inte det största 
lidandet. Flera av sönerna hade en personlig tro och krönikören skriver att 
hans far Jakobs tro gav honom tröst i det slutliga lidandet eftersom han hop-
pades på en lättare tillvaro hos en barmhärtig Gud. I den framtidskultur som 
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fortfarande präglade många människor vid denna tid var lidandet, som Lan-
dahl skriver, en del av mognadsprocessen inför det eviga livet. Dövheten var 
deras lidande, deras prövning, medan andra fick del av andra lidanden.369 
Lidandet var en del av livets villkor och en del av den kollektiva erfarenhet-
en. Lidandet hörde ihop med en förgänglig kropp och denna förgängliga 
kropps brister var inte en individuell skam.370 

Döv fader och döva söner, men också hans dotter Kristina 
Så här långt har det handlat om Pehr Hansson och hans söner. Att de var 
män har haft betydelse för deras kunskapsutveckling. De var läs, skriv- och 
räknekunniga och använde sig i hög grad av dessa kunskaper. 

Medan männen kunde vara delaktiga i socknens och byns liv och beslut 
var kvinnornas värld det egna hushållet. Pehr Hansson hade enda dotter som 
blev vuxen. Hon hette Kristina och var född i hans andra äktenskap. Hon var 
sju år gammal när Pehr Hansson dog. Krönikören skriver mycket kort om 
Kristina. Hon ”var en storväxt kvinna, som i hög grad liknande sin mo-
der/…/Men fadersarvet, dövheten, gjorde sig även hos henne ganska tidigt 
gällande.” 

 
Bild 9 Dottern Kristina 

Pehr Hanssons dotter var lik sin mor. Hon fick lära sig att arbeta som tidi-
gare generationers kvinnor hade gjort. Hon lärde sig läsa och kunde kateke-
sen. I husförhörslängden fick hon betyget b i läsning och b i förstånd.371 

                                                      
369 Landahl, 2006. 
370 Johannisson, i Kallenberg, 1992. 
371 Riksarkivet. Vibyggerå kyrkoarkiv, Husförhörslängd A I/11b (1884-1893). 
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Hennes ganska tidiga dövhet var inte ett hinder för detta och hon gick i 
socknens folkskola. 

Kristina arbetade under några år som piga och gifte sig vid 27 års ålder 
med en torparson från en närbelägen socken.372 Hon fick två barn och upp-
fostrade också en flicka som hade fötts i Stockholm, berättar hennes barn-
barn. Kristina läste mycket och när jag frågar hennes barnbarnsbarn om var-
för hon gav sina barn utländska namn, trodde hon att hon hade funnit dem i 
någon av alla de romaner som hon läste. Hennes barnbarn kan berätta att hon 
var sträng och mycket döv, att hon fick cancer och plågades svårt av den och 
dog drygt 70 år gammal. Detta minns hennes barnbarn, men inte så mycket 
mer.  

Bleknar minnet av kvinnorna fortare och varför fanns de inte mer med i 
släktkrönikan Den handlade om männen, liksom detta kapitel. Men kvinnor-
nas möjligheter att utveckla kunskaper och deras dövhet kvarstår att studera. 

                                                      
372 Ibid, AI:12a och släktkrönikan. 
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Lära och Leva II   Kommunikation en 
nödvändig förmåga  

I detta kapitel flyttar vi oss fram i tiden och möter fyra kvinnor och fem män 
som var födda från 1870-talet och fram till omkring sekelskiftet 1900. De 
flesta av dem tillhör den tredje biologiska generationen och var barnbarn till 
Pehr Hansson. Enligt svaren från frågeformulären och informanternas upp-
gifter föddes under denna tid tio flickor och nio pojkar som hade nedsatt 
hörsel eller var döva. Sju av de nio kvinnorna gifte sig och alla fick barn och 
barnbarn. Samtliga män gifte sig och sju av dem fick egna barn och barn-
barn. Även detta kapitel syftar till att genom tolkning av materialet studera 
kunskapsutvecklingen i denna generation och söka besvara studiens andra 
och tredje frågeställning. 

Kapitlets material 
Kapitlets material består av svar från frågeformulär och vad barn och barn-
barn med egen hörselnedsättning berättade om dem under intervjuerna. Det 
består även av muntliga och skriftliga uppgifter som jag fått från barn, sys-
konbarn och syskonbarnbarn till kapitlets personer som inte själva har någon 
hörselnedsättning. Materiel från Riksarkivet, Landsarkivet i Härnösand och 
Kramfors kommunarkiv har också använts, liksom fotografier, brev, tid-
ningsartiklar och liknande som jag fick i samband med intervjuerna eller 
därefter. Jag fortsätter även att referera till folkskolans utveckling i landet 
liksom till Nordströms kapitel om folkskolans utveckling i Vibyggerå och 
Ullånger, samt uppgifter om folkskolan i Nätra. Även Dahlbäcks och Wej-
ryds forskning om syföreningarnas historia har bidragit till en djupare förstå-
else av informanternas berättelser om denna generations kvinnor.  

Kapitlets huvudpersoner har fått fingerade namn. De fyra kvinnorna kal-
las Blenda, Emma, Hulda, Karin. Männen kallas Arvid, Egon, Halvar, Mar-
tin och Olof. Valet av dem utifrån de totalt 19 personer som föddes under 
denna period beror till största delen på vad informanterna har kunnat berätta 
om dem och att det ibland har varit två eller tre informanter som har kunnat 
berätta om samma person. Många av informanterna har själva levt nära ka-
pitlets personer. Två barn till kapitlets personer har även under sina vuxna 
liv levt tillsammans med den förälder de berättar om. Flera barnbarn har bott 
i samma hus eller nära kapitlets personer, medan andra har levt under en 
längre period och/eller under sommarloven hos sina mor- eller farföräldrar. 
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För att skydda informanternas identitet anger jag inte de namn som de får i 
kommande kapitel. Barnbarnen kallas genomgående för barnbarn, sonsöner 
eller sondöttrar även om de för en del i realiteten är deras mormor eller mor-
far som de berättar om. Skyddet av kapitlets huvudpersoner och informan-
ternas identitet har vägt tyngre än den forskningsmetodiska principen att 
alltid ange exakt vilka källor som han använts, varför dessa inte finns i av-
handlingens källförteckning.  

Jag inleder kapitelet med vad informanterna visste om huvudpersonernas 
skolgång. Alla personer i kapitlet presenteras, flickorna först och pojkarna 
sedan och deras fiktiva namn är i första avsnittet markerat med fet stil. 

Flickornas och pojkarnas skolgång 
Hur Huldas skolgång såg ut vet inte hennes barnbarn någonting om. Blen-
das ena barnbarn säger att hon bara gick i skolan några veckor, men hon 
kunde läsa och skriva och hennes andra barnbarn svarar på frågan om skol-
gång med Ja, det kan inte ha varit många dagar. Däremot minns han, ef-
tersom han växte upp med henne i samma hus, att hon läste mycket och det 
uppfattar han att hela denna släkt gjorde. Karin  började i folkskola när hon 
var sju år och gick där varannan dag. När Emma började skolan i slutet av 
1890-talet hade småskolan startat. Därefter gick hon i den fasta folkskolan 
med undervisning varannan dag under 6 läsår.373 

När Egon var nio år startade en mindre folkskola i grannbyn.374 Det är 
mycket möjligt att han gick där men en lokalhistoriker berättar att barnen 
från Egons by strejkade därför att skolan inte öppnades i deras by. Egons 
barnbarn vet inte något om hans skolgång men de minns att han läste mycket 
och hade ett stort bibliotek. Arvid  gick i folkskolan varannan dag under sex 
år. Han och några av hans syskon var mycket begåvade säger hans son, men 
ingen hade några som helst möjligheter att studera. När jag frågar Halvars 
son om hans pappas skolgång berättar han att Halvars föräldrar såg tidigt att 
sonen var begåvad. Halvar hade en släkting som var kommunalman. Han 
och hans fru, som själva inte hade några barn, ville att Halvar skulle flytta 
hem till dem. På så sätt skulle de kunna ordna med hans skolgång. Men Hal-
var trivdes inte med det, utan växte upp hos sina föräldrar. Han gick i grann-
byns folkskola i sex år, två år i småskolan och fyra år i folkskolan varannan 
dag, berättar sonen och fortsätter: 

Hade [Halvar] fått studera hade han säkert kommit sig bra upp för det var 
allmänt känt att han var väldigt klyftig och allmänbildad, Men att han hade 
ett jobbigt humör. Han var hemskt hetlevrad. Ojojojoj. Då han vart arg, då 

                                                      
373 A. Nordström, 1971. 
374 Ibid. 
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var det inte roligt att vara till, kan man säga. Då var det ... Och så var han ju 
döv, så han talade så högt. 

 
En systerdotterdotter till Olof menar att han och hennes mors släktingar var 
mycket seriösa och begåvade. De skulle ha kunnat läsa vidare allihop, men 
så var det inte på den tiden. Olof utbildade sig dock till målare i Sundsvall, 
förmodligen hos sin farbror som var målarmästare där.375  

Martin  gick i läroverket när hans pappa dog berättar båda hans barn. An-
tagligen hade han först gått i folkskolan och sedan vid det lägre läroverk som 
fanns i Örnsköldsvik.376 Martin ville fortsätta studera vid gymnasiet i Härnö-
sand men måste försörja sig själv och det blev mycket knapert. Men han tog 
studentexamen och läste sedan matematik vid Uppsala universitet ett år. 
Sedan bröt första världskriget ut och han blev inkallad. När kriget var slut 
var det omöjligt för honom att fortsätta med matematikstudierna. Hans dotter 
säger: 

Pappa var begåvad och hade egentligen velat bli ingenjör, men det fanns inga 
möjligheter att bli det. Det var inte hörseln som hindrade hans utbildning utan 
pengarna. 

 

Folkskolans långsamma etablering  
Barn och barnbarn har få uppgifter om denna generations skolgång och flera 
av dem vet inte hur mycket eller hur länge de gick i skolan. Jag tar därför 
bland annat hjälp av Kramfors kommunarkiv och Nordströms beskrivning av 
folkskolans utveckling i Vibyggerå och Ullånger. Från 1848 till 1886 bed-
revs undervisningen i Vibyggerå socken av en enda folkskollärare. Denna 
efterträddes 1879 av folkskolläraren Fritjof Kallin som även anställdes som 
kantor i församlingen. När han flyttade till Vibyggerå hade han med sig en 
ko och Pehr Hansson upplät en plats till hans ko i sin ladugård. På så sätt 
fick Kallin del av den betalning som skulle ges som foder och av mjölken 
från sin ko fick han smör och ost.377 Skolfotografiet visar folkskolläraren 
Kallin och hans elever vid fasta skolan i Vibyggerå. Fotografiet bör ha tagits 
omkring 1894. Undervisningen i Vibyggerå folkskola hade pågått i närmare 
40 år innan socknen - efter ett domsbeslut - anställde sin andra lärare, en 
lärarinna år 1886. Det innebar att en flyttande mindre folkskola kunde starta 

                                                      
375 Farbrodern var Jonas. Han utbildade sig till målare och blev målarmästare i Sundsvall. Han 
var den yngste sonen till Pehr Hanssons i hans första äktenskap och enligt släktkrönikan hade 
god hörsel hela livet.  
376 Inträdeskravet till läroverket var vid denna tid förkunskaper som motsvarade tre årskurser i 
folkskolan. Sedan 1861 fanns ett lägre läroverk i Örnsköldsvik. 1905 uppfördes ett nytt läro-
verk vilken blev den en samskola, där både pojkar och flickor kunde studera. 
http://www.ornskoldsvik.se/kulturfritidochturism/ornskoldsviksmuseumkonsthall.4.1a7b4868
113ccc4626e8000129.html. (2011-12-27). 
377 Kramfors kommunarkiv. Protokoll från Vibyggerå skolstyrelse 1879. 



 146

i de tre rotar som låg längst bort från den fasta skolan.378 De flyttande mindre 
folkskolorna undervisade under ett läsår i 2 ½ till 3 månader varje dag. De 
roterade mellan olika hem i roten och förutsättningarna för att bedriva 
undervisning var inte särskilt goda. 

 
Bild 10: Lärare och elever vid Vibyggerå folkskola omkring 1894 

 
I den fasta skolan bedrevs undervisning efter 1886 i två avdelningar och 
eleverna undervisades varannan dag under hela höstterminen och halva vår-
terminen. Under två och en halv månad varje vårtermin undervisade folk-
skolläraren även i en närliggande rot berättar Nordström.379 Dessa förbätt-
ringar skedde 15 år efter det att staten hade gett socknarna bidrag med 2/3-
delar av lärarlönerna och 28 år efter det att mindre flyttande folkskolor blivit 
en godkänd skolform, anpassade till socknarnas svaga ekonomi.380 När ytter-
ligare en lärarinna anställdes 1898 delades den fasta skolan in i en småskola 
och en folkskola. Eleverna delades in i sex årsklasser och läsåret fastställdes 
till 34 ½ vecka. Eleverna gick i skolan varannan dag.381 Socknen dröjde se-
dan 20 år med att genomföra den första normalplanen med sex årskurser, 
men bara för de elever som gick i den fasta folkskolan. Den första småskolan 
startade 40 år efter det att småskolan tillkommit som skolform. Det gick med 

                                                      
378 I Vibyggerå användes även rotesystemet för att organisera socknens skolundervisning. Se 
A. Nordström, 1971. 
379 A. Nordström, 1971. 
380 Rickardsson, 2004. 
381 A. Nordström, 1971. 
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andra ord långsamt att etablera folkskolan i Vibyggerå. Folkskolans utveckl-
ing i Nätra och Ullånger där några av kapitlets personer växte upp, skedde på 
liknande sätt. Även i dessa socknar fanns en fast folkskola och flera flyttande 
mindre folkskolor som undervisade i olika rotar under en kortare period av 
läsåret.382 Folkskolans långsamma utveckling i dessa socknar måste därför 
ses som förklaring till att flera flickor och pojkar i denna generation hade en 
mycket kort skoltid.  

Ett skäl till att utvecklingen av folkskolan gick långsamt var socknarnas 
starka självstyre. Många skolstyrelser på landsbygden såg inte heller någon 
annan försörjningsmöjlighet för den uppväxande generationen än den som 
fanns på orten. Därför ansåg de att heltidsundervisning var en lyxundervis-
ning som undergrävde de ungas arbetsmoral.383 Under senare delen av 1800-
talet verkar det inte heller ha funnits några pådrivande personer i de lokala 
skolstyrelserna som Pehr Hansson, hans bror och svärfar hade varit vid folk-
skolans start. Det uttalas klart i släktkrönikan att Pehr Hanssons son Erik, 
inte kunde göra sig gällande i kommunala uppdrag på grund av sin dövhet, 
kanske gällde det också hans bröder som var fäder till denna generation. 
Trots dessa yttre förhållanden där alla utom Martin hade en kort skoltid, 
berättas det att de genom hela livet hade ett stort intresse för att litteratur och 
läsning. Men troligtvis var det inte folkskolan som hade bidragit till detta.  

Det kyrkliga undervisningssystemet fortsatte 
Traditionen med husförhör fortsatte under hela 1800-talet där barn och 
vuxna deltog och i husförhörslängderna fick de liksom tidigare betyg i läs-
ning och kristendomskunskaper. I längdernas prolog fanns utförliga anvis-
ningar om hur betygen skulle sättas men från och med 1860 års upplagor 
upphör dessa.384 Flera församlingar fortsatte dock att använda det gamla be-
tygsystemet och gav barnen betyg från sju års ålder medan andra försam-
lingar övergick till bokstavsbetyg, vanligtvis b eller c och dessa gavs van-
ligtvis vid barnen konfirmation. I församlingsboken, som 1900 ersatte hus-
förhörslängden, infördes ett konfirmationsbetyg. Högsta betyg var ett litet a 
vilket betydde god kunskap, bokstaven b för godkänd, c för försvarlig och d 
för svag kunskap. Inte något av betygen var underkända.385 Troligtvis hade 
bokstavsbetygen i husförhörslängderna en liknande betydelse. 

                                                      
382 A. Nordström, 1971; Uppgifter om skolutvecklingen i Nätra socken. Från Nätra hem-
bygdsförening genom Magnus Näslund mejl (2011-11-24). 
383 Viktor Fredriksson & Nils Olof Bruce, (red.), Svenska folkskolans historia. D. 4, Det 
svenska folkundervisningsväsendet 1900-1920, utg., Stockholm, 1940; Viktor Fredriksson, 
Lars Hofstedt & Sigurd Paradis, (red.), Svenska folkskolans historia. D. 5, Det svenska folk-
undervisningsväsendet 1920-1942, utg., Stockholm, 1950. 
384 Riksarkivet. Vibyggerå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, A I/8a (1853-1863). 
385 Björn Fyrlund & Nils Marelius, Kyrkobokföringshistorik, upplaga 2, Svenska kyrkans 
församlingsförbund, 2001. 
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Jag har funnit några församlingar som använde sig av både de gamla och nya 
betygen samtidigt under denna period. Där det har varit möjligt att jämföra 
de två ”betygsystemen” har högsta eller fullständiga läs- och kristendomsbe-
tygen enligt gamla betygsystemet gett betyget b i det nya systemet. Någon 
som fått betygen a eller d har jag inte hittat i aktuella socknar och det högsta 
betyget som jag funnit är ab för innanläsning.386 Med bokstavsbetygen för-
svann barnens stegvisa kunskapsutveckling från sju års ålder och den troliga 
orsaken till det var att detta nu hade blivit folkskolans uppgift. När bokstavs-
betygen infördes verkar de dock ha bestämts av församlingen eller prästen 
själv och därför varierar tidpunkten. I Vibyggerå husförhörslängder började 
de användas redan 1860 medan bland annat Nätra församling behöll de 
gamla betygen åtminstone fram till 1894.387 

Dessa skillnader förde med sig att Hulda fick betyg med det gamla betyg-
systemet. Hon fick det näst högsta läsbetyget som 10-åring och som 14-åring 
högsta betyg i både läsning och samtliga moment i kristendomskunskaperna. 
Blenda och Egon fick däremot bokstavsbetyg för innanläsning och kristen-
domskunskap i samband med sin konfirmation. Övriga flickor och pojkar 
fick inte några betyg i husförhörslängderna eftersom de var yngre än 14 år 
när husförhörslängder upphörde 1899. Däremot hade de barn som var sju år 
eller äldre varit närvarande vid husförhören.388  

Det kyrkliga undervisningssystemet fungerade och det var fortfarande 
nödvändigt för den kyrkliga uppfostran att barnen hade lärt sig läsa som barn 
och detta blev dokumenterat, i varje fall vid konfirmationen. Traditionen 
med föräldrar som undervisade och präster som förhörde och gav betyg 
levde därför kvar under denna generations uppväxt. Samtidigt hade det nat-
ionella uppdraget att undervisa och betygsätta barnen överflyttats till folk-
skolan. Barnen fick betyg i läsning och kristendomskunskaper av två olika 
institutioner. 

Ett annat sätt att tolka dessa dubbla undervisningssystem skulle kunna 
vara att där folkskolan ännu inte var etablerad fortsatte det kyrkliga under-
visningssystemet. Föräldrarna undervisade sina barn i hemmen, prästen för-
hörde och gav dem betyg. Det skulle även kunna betyda att där detta fortfa-
rande fungerade var det ett skäl till att folkskolans etablering gick så lång-
samt. Så länge föräldrarna undervisade sina barn fanns det ingen anledning 
att bekosta nya skolbyggnader, anställa fler lärare och låta barnen gå sex år i 
folkskolan. Så kan de styrande ha resonerat trots att folkskolan blivit obliga-
torisk och staten gav bidrag till lärarlönerna. Folkskolan var inte nödvändig 
för att också denna generation skulle lära sig att läsa, skriva, räkna och lära 
sig kristendomens grunder. Den undervisningen fick de också i hemmet och 

                                                      
386 Betyget ab är ett betyg mellan högsta betyget a, god kunskap och betyget b, godkänd. 
387 Riksarkivet. Nätra kyrkoarkiv, Husförhörslängder, 9a-9c (1885-1894). 
388 Husförhörslängderna i Vibyggerå församling finns tillgängliga till 1899 och i Nätra för-
samling till 1894 i Riksarkivets databas SVAR. 
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den korta tiden i folkskolan hade en mindre betydelse för utvecklingen av de 
kunskaper som barn och barnbarn minns att de hade. Inte heller var den ene 
förälderns dövhet något hinder för att undervisa sina barn. 

Familjernas intresse för att pojkarna utvecklade nya kunskaper fram-
kommer i berättelserna om dem. Det fanns en plan på att ta tillvara på Hal-
vars begåvning, Olof fick utbilda sig till målare och Martin tog studenten 
och läste ett år vid universitetet. Martin var en av omkring 1500 pojkar/år 
som vid denna tid tog studenten och dessa pojkar var mindre än hälften av 
alla som en gång hade börjat läroverket.389 Om dövheten var ett hinder för 
Halvars möjlighet att utbilda sig var dövheten inte ett hinder för Martin en-
ligt dottern. Hindret var krigsberedskap och pengar. För flickorna var största 
hindret att ingen högre utbildning var öppen för dem. En folkhögskola i 
norra Ångermanland gav sin första sommarkurs för kvinnor 1911 i ämnen 
som vävning, sömnad och skolkök.390 Till realskolan fick de inte tillträde 
förrän 1905 och till gymnasiet 1928. Då hade Hulda, Blenda, Karin och 
Emma redan tillägnat sig de kunskaper de behövde inför vuxenlivet på ett 
andra sätt och var vid den tiden mödrar till en ny generation. 

Hemmets och arbetets fostran 
Flickorna lärde sig olika slags sysslor i hushållet under hela sin uppväxt. 
Många av dem utfördes på samma sätt som i tidigare generationer och kun-
skaperna överfördes från mödrar och pigor till nästa generations flickor.391 
Deras lärande kan jämföras med när mäster lär sin lärling därför att det prak-
tiska utförandet var i fokus, men de måste själva öva, träna och utföra hand-
lingarna gång på gång för att kunna dem. Det är den kunskapsform som 
Aristoteles benämner som techne.392 Ett led i detta lärande var att flickor 
efter konfirmationen tog arbete som piga i ett annat hushåll. Deras samlade 
erfarenheter kunde sedan kvalificera dem till att bli pigor vid fäbodarna vil-
ket Emma, Karin, Blenda och flera av deras systrar blev. 

Birgitta Wedin har beskrivit fäbodstraditionerna i Vibyggerå genom att 
intervjua många kvinnor som i sin ungdom var fäbodspigor.393 Hon berättar 
hur pigorna först mjölkade korna mitt i natten innan vandringen med byns 50 
kor började. Det tog flera timmar att gå med korna till fäboden eftersom de 
ofta låg ett par mil från byn. Männen kom senare under dagen med de olika 
gårdarnas utrustning och den mat pigorna behövde. De ordnade med ved och 
lagade det som var trasigt och lämnade sedan pigorna för deras arbete. Fä-
bodtiden inföll tre veckor före och tre veckor efter slåtterarbetet på gården 

                                                      
389 Rickardsson uppger att det 1544 pojkar i Sverige som tog studentexamen 1910. Rickards-
son, 2004, 
390 Hampnäs Folkhögskola www.hampnas.nu (2011-01-10). 
391 Ohlander & Strömberg, 2008. 
392 Aristoteles, 1993; Gustavsson, 2002. 
393 Birgitta Wedin, Fäbodliv i Vibyggerå Ångermanland. Kramfors, Kramfors kommun, 1998. 
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och syftet var att korna skulle äta av den rika växtlighet som fanns vid fäbo-
den och i skogen för att ge bra med mjölk som pigorna tillverkade smör och 
olika ostar av. De kokade även saltlake och hällde över smöret så det blev 
lufttätt och inte kunde härskna i sommarvärmen. Korna fick ströva fritt men 
om de inte kom tillbaka till kvällsmjölkningen fick pigorna leta rätt på dem. 
Varje bohag hade sin koskälla och de lät olika. Det gällde att kunna höra 
vems kor det var och var de befann sig.394 Blendas son berättar att Blenda 
hörde koskällan, men det gjorde inte hennes syster. 

Ofta hade en piga ansvar för kor från olika hushåll och då måste hon 
kunna hålla isär mjölken från deras kor och de produkter som hon gjorde av 
den. Det hade också många andra arbetsuppgifter att göra, som binda kvas-
tar, plocka bär, sticka vantar och sockar. På helgerna ordnade pigorna även 
fester för ungdomar, barn och kvinnor som kom från byn. De fick komma en 
helg var.395 Alla som kom dit var inte trevliga säger Emmas son och berättar 
vad som hände när hans mamma och en annan flicka fick besök av två poj-
kar på fäboden. Pojkarna blev lite närgångna så Emma kastade ut den ena 
medan den andre smet ut själv. Hon var hemskt stark, berättar sonen. När 
pigorna kom hem till byn utsattes deras arbetsresultat för ingående gransk-
ning av dem som hade lejt dem innan uppköpare kom och produkterna sål-
des. Kvinnorna som berättar om fäbodtiden beskriver det som slitsamt och 
ansvarsfullt. Men det var också självständigt, fritt och roligt och därför upp-
skattade pigorna arbetet på fäboden.396 

Arbetet vid fäboden ställde krav på och utvecklade pigornas fysiska 
styrka och deras kunskaper om djur och livsmedelsproduktion, vilket också 
utmärkte fäbodpigornas arvtagare, de kvinnliga mejeristerna, menar Som-
merstad.397 I detta arbete utvecklade de också förmågor att leda, ta ansvar och 
fatta självständiga beslut, kunskaper som flickorna behövde ha som vuxna 
kvinnor. Karins barnbarn menar att hörselnedsättningen inte hade någon 
avgörande betydelse för hennes farmor att lära sig dessa kunskaper: 

De var tvungna att lära sig mycket, de hade inget val. Om hon hade varit hö-
rande, så hade kanske hennes liv sett ut ungefär likadant ändå. Det var den ti-
den och det var hennes uppväxtmiljö. 

 
Det var många praktiska kunskaper som flickorna måste lära sig. De valde 
inte dem själva utan det var en del av deras uppfostran, kunskaper som de 
var tvungna att kunna. Det var praktiska kunskaper som Gustavsson menar 
ofta har fått en tillbakadragen och marginaliserad ställning, men som han 
betonar rör människans kunskapsförmåga, hela medvetandet och hela krop-

                                                      
394 Ibid. 
395 Ibid. 
396 Ibid. 
397 Lena Sommestad, Från mejerska till mejerist: en studie av mejeriyrkets maskuliniserings-
process, Arkiv, Diss. Uppsala: Univ. Lund, 1992. 
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pen och därför har det praktiska arbetet också teoretiska dimensioner.398 Ar-
betet vid fäboden handlade om mer än att läras sig ta tillvara på den färska 
mjölken och bli fysiskt starka. De måste också kunna organisera sitt arbete, 
fatta beslut och stå ansvariga för sina handlingar långt från gården och de 
äldre kvinnornas erfarenhet. Jag menar att flickornas arbete vid fäboden var 
en slags examination av vad de tidigare lärt sig och att dessa prövades i nya 
situationer där de själva måste fatta beslut. Tiden som fäbodpiga bidrog där-
för till att även utveckla deras praktiska klokhet. De utvecklade både teore-
tiska, praktiska och kloka kunskaper och som Aristoteles påpekar, går dessa 
inte i praktiken att särskilja från varandra utan är integrerade med 
varandra.399 Flickorna visste också att dessa traditionella kunskaper var nöd-
vändiga för dem att utveckla och att de behövde använda dem för sin egen 
och en kommande generations försörjning. Arbetet vid fäboden examinerade 
dem för ett vuxenliv som väntade på dem. Deras hörselnedsättning eller 
dövhet hindrade dem inte att lära sig dessa kunskaper, även om det även vid 
den tiden fanns tillfällen då god hörsel var bra att ha för att till exempel veta 
var korna befann sig. 
 

 
 

Bild 11: Mäster, gesäll och lärling, kvinnors arbete vid spinnrockarna. Foto: "Olof" 

                                                      
398 Gustavsson, 2002. 
399 Aristoteles, 1993. 
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Kvinnornas vuxna liv och kunskaper  
Hulda gifte sig vid 20 års ålder och hennes make var bokhållare. Under sjut-
ton år födde Hulda elva barn. Tre av dem dog redan som små. När Hulda var 
40 år dog hennes man och strax därefter hennes ettåriga dotter.400 Sonsonen 
berättar att förutsättningarna för farmor och hennes åtta barns försörjning 
försämrades drastiskt och han har ofta undrat hur familjen klarade sig. Son-
dottern har hört sin faster berätta att några av farmors barn fick bo hos släk-
tingar mot att de arbetade åt dem, ett annat barn bodde hos en annan släkting 
och en av dem bodde hos deras morfar. Familjen splittrades och farmor blev 
torpare. Hennes mans död blev en stor katastrof för hela familjen. Den enda 
hjälp hon kunde få fick hon av sin mans släktingar. Sen dog ytterligare två 
av Huldas söner som unga och när hennes far blev gammal måste hon ta 
hand om honom. 

Båda barnbarnen minns sin farmor som väldigt stor och korpulent och att 
hennes höfter och knän var utslitna efter ett långt och slitsamt liv. Som 
gammal blev hon orörlig och bodde på övervåningen hos en dotter som hade 
jordbruk. De berättar båda om en jul när några med gemensamma krafter bar 
ner henne från övervåningen så att hon skulle kunna vara tillsammans med 
dem. Hulda blev nästan 90 år gammal och sonsonen berättar att han tillsam-
mans med sina kusiner bar hennes kista till familjegraven och säger till sist 
om sin farmor: hon var en fantastisk tant i alla fall. 

Blenda gifte sig när hon var 21 år. Hennes man var torpare, fiskare, mu-
siker, snickare och skomakare. Han kunde allt möjligt, berättade sonsonen. 
De hade ett par kor, höns, gris och ibland även får, berättar han om henne.  

Farmor var född och uppvuxen under helt andra förhållanden än vi. Hon var 
en mycket kunnig människa och var fantastisk duktig på att väva. Hon skötte 
allt det som kvinnor skulle sköta på den tiden och det var liksom ingen me-
ning att någon annan blandade sig i det. Hon kunde allt som hade med hante-
ring av lin och ull att göra, spinna och väva.401 

 
I början av juni flyttade familjen med korna i båten ut till fiskeläget där de 
bodde under sommaren. Även i fisket var Blenda med berättar hennes son 
och sonsonen konstaterar att det hela tiden fanns mycket att göra, så det 
gällde att skaffa sig pojkar fort i äktenskapet. Blenda födde tretton barn, ett 
par av dem dog som unga men flera av dem blev mycket gamla.  

                                                      
400 Jag har hämtat personuppgifter från Arnäs, Nätra, Ullånger och Vibyggerå kyrkoarkiv utan 
att närmare precisera dem pga. 70års regeln. 
401 Under 1700-talet inrättades spinnskolor ibland annat Vibyggerå och statsmakterna upp-
muntrade på olika sätt linhanteringen i Ångermanland. Det utlystes tävlingar och 1751 instif-
tade kung Adolf Fredrik en medalj till slöjders främjande och på den kvinnliga medaljen stod: 
”Till heder åt denna qvinna som fint och snällt kan spinna.” 50 sådana medaljer delades ut i 
Ångermanland, A Nordström, 1971, s. 330. Premierad linnelärft var fram till skogsindustrin 
genombrott nästan den enda möjligheten för hushållen att skaffa kontantinkomster menar 
både Nordström 1971, Morell, 1982 och Ullenhag, 1982. 
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Blendas sonson berättar om ett tillfälle då hennes långa erfarenhet och kun-
skaper om kalvningar räddade kon, kalven och dem själva. 

[Blenda] hade ju väldigt god hand med djur. Jag kommer ihåg en gång när en 
av våra kor, vi hade ju två kor på det här torpstället, det var någon komplikat-
ion så att kalven inte kom ut på rätt sätt. Och då var hon ju gammal, hon 
måste ju ha varit upp emot 70 år, dessutom hade hon brutit lårbenshalsen i 
unga år så hon var låghalt. Men hon ramla iväg in i ladugården och tog tag i 
kalven och vände den rätt inne i kon och drog ut alltihopa. Det var ju 
schangdobelt. 

 
Karin  arbetade som piga på en stor bondgård i grannsocken och vann en 
tävling om snabbaste mjölkningen. Senare fick hon tjänst hos en provinsi-
alläkare som några år senare flyttade från orten. Karins dotter berättar att 
läkaren besökte Karins far och ville att Karin skulle flytta till dem och det 
gjorde hon. Där var Karin med i en syförening och i den kristna ungdoms-
föreningen träffade hon sin blivande man. Tre år senare gifte de sig. De fick 
hyra ett litet hus i den by där hennes man hade fått arbete, men de hade inga 
kor så de var tvungna att köpa sin mjölk. Vid ett tillfälle frågade Karin kvin-
norna i ungdomsföreningen vad de brukar ge till de fattiga i byn vid jultid. 
Hon fick till svar att det skulle väl inte hon fråga som själv var fattig. Det 
gillade inte Karin, berättar hennes dotter. Det ledde till att hennes man fick 
låna pengar av hennes far så att de kunde köpa ett eget hem med ladugård.402 
Karin arbetade hårt, men var mycket tillfredsställd över att ha ett eget jord-
bruk och kor som gav mjölk.403 Nu kunde hon försörja sina sex barn och tre 
fosterbarn och alla hennes barn fick hjälpa till i jordbruksarbetet.  

Emma arbetade som piga i många år. Hon skriver om det i brev till sin 
syster och om sin förhoppning att snart bli gift. Hon deltog i ungdomsför-
eningen och där träffade hon sin blivande man. Han var bonde och 12 år 
äldre än hon. Åtta år efter sitt giftermål hade Emma fått tre barn och väntade 
sitt fjärde. Då blev hennes man sjuk. Ett av Emmas barnbarn återberättar sin 
mors minne och förtvivlan när hon insåg att hennes far skulle dö. Efter ma-
kens död blev det många slitsamma år för Emma, berättar hennes son. På 
egen hand tog hon ansvar för bondgården och sina fyra barn och arbetade 
väldigt hårt från tidig morgon till sen kväll. Hon byggde en ny ladugård och 
anställde en dräng, men han var inte alltid snäll, minns hennes son. 

                                                      
402 Kalenderanteckningar från Karins man och bouppteckning efter Karins far. Kopior finns 
hos författaren 
403 Från en tidningsartikel där Karin beskrivs: ”hon hade glädjedagar i tungt arbete och lyste 
av tillfredsställelse då hon mötte kornas välkomstton i ladugården. Hon var ju också vuxen ur 
ångermanländsk burgen lantbrukarjord” Tidningsartikeln finns hos författaren 
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Bild 12: Herresta by och Vibyggerå kyrka 

Det var Emma som styrde och ställde och hon var väldigt fordrande. Det 
var något som även ett av hennes barnbarn kände av. Han var ofta hos Emma 
och hon satte honom jämt i arbete. Sen kontrollerade hon väldigt noga att det 
hade blivit rätt gjort. Hon var fodrande men samtidigt godhjärtad och de 
levde mycket enkelt. Sonsonen berättar: 

Det var knapra tider och det fanns inte så mycket pengar. De åt en mycket 
enkel mat till vardags, ölsoppa till frukost, potatis och ibland strömming till 
middag och kornmjölsgröt till kvällsmat, utom när det bjöds till fest.  

 
Av de nio kvinnor som hade den ärftliga hörselnedsättnigen i denna tolkade 
generation är det sju som gifter sig och bildar familj. En av de ogifta kvin-
norna flyttade först till en mindre stad och senare till Stockholm där hon 
arbetade som kokerska fram till sin pension, berättar ett syskonbarn. Hulda, 
Blenda, Karin och Emma var fyra av de sju kvinnor som gifte sig. Andelen 
gifta bland allmogens döttrar var hög i början av sekelskiftet 1900, medan 
andelen gifta kvinnor i städerna var låg. Ohlander menar att kvinnorna i stä-
derna inte bara förblev ogifta, utan att de även avstod från äktenskap ef-
tersom de blev omyndiga och troligtvis också förlorade sina arbeten vid ett 
giftermål. På landsbygden var det i praktiken omvänt. Även om kvinnorna 
blev omyndiga vid giftermålet var äktenskapet för dem ett slags erkännande 
av de kunskaper som de hade och som var nödvändiga för livet på landsbyg-
den. En bondhustru ifrågasattes inte heller juridiskt. Dog maken blev hon 
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ägare till gården och även myndig.404 Emma övertog bondgården när maken 
dog och hade de kunskaper som behövdes för att driva den och försörja sin 
familj. Männen hade sällan kvinnornas kunskaper varför de i mycket större 
utsträckning gifte om sig när hustrun dog.405  

Hulda och Karin gifte sig med män som inte var bönder och det fick kon-
sekvenser för deras möjligheter att försörja sina barn. När Huldas man dog 
tog släktingar hand om några av hennes barn. Karins förmåga att försörja 
sina barn blev indirekt ifrågasatt när hon räknades som fattig i föreningen. 
Det var inte heller hon utan hennes man som lånade pengarna av hennes far. 
Men när maken köpt gården kunde Karin med sina jordbrukskunskaper för-
sörja sina barn.  

Kvinnornas arbetsuppgifter i hushållet var ständigt återkommande och 
tidskrävande som produktion av mat och textilier till hushållets medlemmar. 
De var ofta också förenade med smuts och avsöndring, som städning, tvätt, 
kroppslig omsorg och skötseln av djur, sysslor som hade låg status och räk-
nades som kvinnogöra.406 Många av deras arbetsuppgifter i hemmet var dess-
utom osynliga. Carlstedt och Forssén menar att huvudinnehållet i många 
kvinnors liv har varit att ta ansvar för andras behov av omsorg, ge kroppslig 
och känslomässig omvårdnad. Kvinnor har redan från barndomen skolats in i 
ett omsorgstagande och ett relationsarbete. Dessa kunskaper innebär bland 
annat att de har uppövat sin förmåga att se barns behov och förstå deras sätt 
att uttrycka sig, men detta relationsskapande arbete är ofta osynligt och lågt 
värderat.407 Begreppet produktion av livssammanhang innefattar kvinnors 
arbete med att uppfostra och kommunicera, där skapandet och återskapandet 
av mänskliga relationer spelar en avgörande roll.408 Carlstedt och Forssén 
visar vilka mångskiftande kunskaper det innebär. Det är kvinnorna som 
skapar förutsättningar och stödjer samtalen vid matbordet för att de är en 
viktig del av det gemensamhetsskapande arbetet i familjen. Det är också 
kvinnorna som medlar i konflikter eller förmedlar till mannen vad barnen har 
framfört till henne. Kvinnorna har också ansvaret för att skapa och upprätt-
hålla sociala relationer med släkt, grannar och vänner för hela familjens räk-
ning. Författarna menar att kvinnor har tilldelats stort ansvar för andra, men 
att de har haft liten makt över ansvarets innehåll och villkor.409 

När kvinnorna i detta kapitel var i 60 års-åldern gjordes den första statliga 
utredningen om kvinnors livsvillkor på landsbygden. En av anledningarna 
var att undersöka varför så många kvinnor lämnade landsbygden. I utred-

                                                      
404 Ohlander, 2005; Ohlander & Strömqvist, 2008. 
405 Ibid. 
406 Lise Isaksen Widding, Kroppsnärheten förklarar omsorgsarbetets låga status, Kvinnoveten-
skaplig tidskrift., 13, 1992, s. 14-19. 
407 Gunilla Carlstedt, & Annika Forssén, Mellan ansvar & makt, Tekniska univ., Luleå, 1999. 
408 Ulrike Prokop & Jan Blomqvist, Kvinnors livssammanhang: begränsade strategier och 
omåttliga önskningar, Rabén & Sjögren i samarbete med Zenit, Stockholm, 1981. 
409 Carlstedt & Forssén, 1999. 
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ningen framkom att kvinnorna på landsbygden arbetade mer än 15 timmar 
varje dag och situationen var särskilt svår vid de mindre jordbruken. Deras 
arbetsuppgifter var många och utfördes manuellt. De var fysiskt tunga och 
resulterade i slitna kroppar. 410 Hulda, Blenda, Karin och Emma hade alla ett 
tungt och slitsamt liv och de arbetade mycket. De var tvungna att kunna 
mycket. De kunskaper de hade fått genom sin uppfostran och sitt arbete an-
vände det för att försörja sina familjer. Men de ekonomiska förutsättningarna 
för att de skulle kunna försörja sina familjer låg i männens händer. Kvin-
norna hade ett stort ansvar, men liten makt över sina liv.411 

Kvinnornas bildning 
När Gustavsson säger att kunskapssökandet har präglat människan och har 
utövas i alla tider i syfte att överleva och skapa ett bättre liv, ställer jag frå-
gan om detta kunskapssökande också har omfattat kvinnorna.412 De högre 
skolformerna var stängda för dessa kvinnor när de växte upp varför jag 
måste undersöka om det fanns andra möjligheter att utveckla ett personligt 
förhållande till kunskap och utveckla nya kunskaper för dem.  

Huldas sonson berättar att hans farmor läste och följde med i vad som 
skedde i världen. Hon läste tidningen noggrant eftersom hon inte kunde höra 
på radion. Hon tyckte också att det var viktigt att hennes barn och barnbarn 
utbildade sig och sonsonen berättar att: 

[Hulda] hade ett otroligt minne och följde med vad vi barnbarn gjorde, vart vi 
reste och gick i skola. Hon ville ha reda på så mycket som möjligt och skick-
ade en slant till födelsedagen och julklappar till julen.  

 
Blenda läste väldigt mycket berättar hennes sonson. Det fanns ett ganska 
stort bibliotek i hennes hem som innehöll allt möjligt, romaner, världshisto-
ria och två tjocka böcker om Otto Nordenskiölds polarexpedition. Så fanns 
de tjocka familjebiblarna och som barn tyckte han att det var spännande att 
titta i dem och på Dorés teckningar. Blendas son berättar att hon varje kväll 
läste för sina barn medan fotogenlampan brann. Det kunde vara berättelser 
från en kristen tidning eller bok. Emma tyckte också om att läsa, hon läste 
mest bibeln och andliga böcker men hade också ett stort intresse för skidtäv-
lingar och läste tävlingsresultaten i tidningarna berättar hennes barnbarn. 
Emma sjöng även i kyrkokören och hembygdskören och hennes son vet inte 
om hon hade några större problem med hörseln när hon sjöng; För det går ju 

                                                      
410 SOU 1939: 6; 1937 års utredning angående det mindre jordbrukets arbetsförhållanden, 
Underlättandet av kvinnornas arbete i de mindre lanthemmen: betänkande med förslag, 
Stockholm, Nord. bokh. i distr., 1939. 
411 Carlstedt & Forssén, 1999. 
412 Gustavsson, 2002; 2007. 
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inte att sjunga då, säger han, men musikaliteten sitter ju i huvudet konstate-
rar han. En sång är också något som ett av Karins barnbarn minns av henne. 
Hon var gammal och sjuk men de sjöng tillsammas i hennes säng. Den när-
heten glömmer hon aldrig. Hulda, Emma och Karin var också flitiga brev-
skrivare och några brev som de skrev har jag haft möjlighet att läsa. 

Kvinnorna i demokratiska föreningar 
Emma skriver i ett brev att hon har varit bjuden på ”systrarnas afton” ef-
tersom de hade sagt att hon var så trevlig, men hon gick inte dit. Hon tyckte 
att det skulle bli alltför mycket stim eftersom det var 45 personer som var 
bjudna. Hon hade även tackat nej till ”brödernas afton” i en annan by.413 
Dessa bjudningar var vanliga i samband med de årliga rockstugorna. Efter 
julhelgerna satt unga flickor tillsammans i någons hem när de spann ull- och 
lingarn och när dagens arbete var avklarat blev det fest. De lekte lekar, 
sjöng, spelade, dansade och hade roligt.414 Emma, som var drygt 20 år när 
hon skrev brevet, berättar i brevet att hon hellre gick till syföreningens och 
ungdomsföreningens sammankomster eller till gamla kvinnor som behövde 
hennes hjälp och sällskap. I brevet fortsätter hon att berätta: 

Nu har syföreningen börjat så nu går jag på den vi får kaffe knäckar och ka-
rameller, och den som har syföreningen ska dessutom läsa så du vet jag gru-
var mig storligen då det blir min tur men jag ska väl hoppas att de går bra. 
Om du skulle se hvilken stilig väggbonad jag har sytt åt [namn] jag har just 
satt upp en idag de är värkligen en riktig prydnad/…/ Vi har årsmöte på sön-
dag hoppas det blir trevligt.415 

 
Syföreningen i Vibyggerå hade tillkommit någon gång på 1880-talet på 
prästfrun Emma Axelina Bergius initiativ. Sammankomsterna skedde ett par 
gånger i månaden under vintern och var förlagda till eftermiddagen så att 
kvinnorna kunde vara tillbaka i hemmet när det var dags för mjölkning och 
kvällsmat. Kvinnorna samlades i varandras hem, de samtalade, sjöng, lyss-
nade till en betraktelse som någon av dem läste samtidigt som de handarbe-
tade. En gång om året anordnade de en auktion då deras handarbeten och 
andra gåvor såldes. I Vibyggerå gjorde syföreningen även insamlingar vid 
husförhören, vid kyrkans gudstjänster och vid de sommarmöten som syföre-
ningen arrangerade varje år. Alla pengar som de samlade in skickade de till 
Evangeliska Fosterlandsstiftelsens mission.416  

Då en ny kyrkoherde tillträdde i Vibyggerå 1900 ansåg han att de pengar 
som syföreningen samlade in vid husförhören och vid sommarens möten 

                                                      
413 Brev från Emma. Avskrift finns hos författaren. 
414 A. Nordström, 1971. 
415 Citat från ovanstående brev. Avskrift finns hos författaren. 
416 Nordström, A, 1971. Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS, är en lågkyrklig och nyevan-
gelisk väckelserörelse inom Svenska Kyrkan som bildades 1856. 
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istället skulle skickas till Svenska kyrkans mission och han ville själv leda 
deras sammankomster. Det väckte starka protester bland syföreningens med-
lemmar, särskilt om de insamlingarna som gjordes vid sommarens möten 
och som drog mycket folk från olika håll till kyrkan i Vibyggerå. Kyrkoher-
dens beslut ledde därför till att en missions- och ungdomsförening bildades 
där både män och kvinnor kunde bli medlemmar. 

 
Bild 13 Sommarmöte vid Vibyggerå kyrka, troligtvis 1912 

När församlingen några år senare fick en ny kyrkoherde fick syföreningen 
åter bestämma över de insamlingar som de gjorde. Blendas son berättar om 
hennes stora engagemang för EFS:s mission. När Emmas son tittar på foto-
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grafiet tror han säkert att även hans mamma var med.417 Hon hade ett mycket 
stort engagemang för bönhuset och kyrkan under hela sitt liv, berättar både 
han och Emmas barnbarn.418 

Blenda, Karin och Emma var medlemmar i socknens första demokratiska 
förening som byggde på individuellt och frivilligt medlemskap, syförening-
en. I den använde de sina textila kunskaper och organisationsförmåga och 
omvandlade sitt arbete till pengar. Detta var något nytt och Dahlbäck har 
konstaterat att syföreningarna blev kvinnornas första offentliga och demo-
kratisk erfarenhet redan från mitten av 1800-talet. Där diskuterade de, arran-
gerade samlingar och auktioner och tog egna beslut om vad de insamlade 
medlen skulle användas till. Syföreningarna tillkom före den kvinnliga röst-
rättsrörelsen och Dahlbäck menar att syföreningarna var en förutsättning för 
den stora spridning som den kvinnliga rösträttsrörelsen fick i landet. Syföre-
ningarna byggde på individuellt medlemskap och utmanade på så sätt hus-
hållets och socknens självklara gemenskaper. Prästen Hans Jacob Lundborg 
poängterade tydligt att det var kvinnorna själva som skulle ha det andliga 
och ekonomiska ansvaret i sina syföreningar. 419  

När den nye kyrkoherden såg att kvinnorna i Vibyggerå syförening drog 
in mycket pengar ville han både begränsa deras beslut och själv leda deras 
förening. Kyrkoherden representerade kyrkan och dess makt medan syföre-
ningen var ett kollektiv som utvecklade demokratin. Det var syföreningen 
som gick segrande ur striden. Kanske berodde det på att syftet med kvinnor-
nas arbete var att förbättra andras livsvillkor och detta också är anledningen 
till att den personliga och kollektiva bildningen i sådana sammahang inte 
tidigare har uppmärksammats. Men det är tydligt att kapitlets kvinnor ut-
vecklade en personlig bildning uttryckt bland annat i litteratur, brevskrivning 
och sång samt att de var med i en folklig bildningsrörelse som kom att på-
verka och ha betydelse för att kvinnorna skulle få rösträtt och bli myndiga. 

Kvinnorna var bildade, kanske omedvetna om begreppet, men inte dess 
praktik, en bildning som var praktisk men som Gustavsson menar alltid har 
teoretiska dimensioner.420 De måste kunna organisera små och stora sam-
mankomster, räkna och ta ställning till var insamlade pengar skulle skickas, 
samtidigt som de genomförde det praktiska arbetet. Kvinnorna fick tillträde 
till en ny arena och utvecklade nya kunskaper genom den. Syföreningen 
innebar även att de hade ett gemensamt mål och en önskan att handla rätt 
och riktigt. Den etiska och politiska dimensionen menar Ricoeur finns alltid 
med i utövandet av den praktiska klokheten och de handlingar som vi utför 

                                                      
417 Syföreningens sommarmöte 1912 var det största sommarmötet både i antal deltagare och 
insamlade medel. Nordström, 1971. 
418 Jag hade hittat detta fotografi från Vibyggerå kyrka och tog med det vid intervjuerna för att 
höra om någon av informanterna visste var för stor samling. 
419 Dahlbäck, Cecilia (red.), På vidsträckta fält: Svenska kyrkans syföreningar 1844-2004, 
Verbum, Stockholm, 2005. 
420 Gustavsson, 2002. 
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kan aldrig vara privata.421 Min tolkning är därför att kvinnornas bildning var 
både individuell och kollektiv och de utvecklade även sin praktiska klokhet 
genom de nya kunskaper och erfarenheter som de fick genom syföreningen. 

Männens vuxna liv och kunskaper 
Egon övertog bondgården, byggde ett nytt boningshus, gifte sig och blev far 
till tolv barn. Han försörjde sin familj med skogsarbete, fiske och jordbruk. 
Han var intresserad av att utveckla jordbruket och köpte kalk som förbätt-
rade skördarna. Han gav också kalk till traktens bönder berättar ett av hans 
barnbarn. Alla i bygden visste vem Egon var. När sondottern en sommar 
arbetade på ett ålderdomshem frågade de vem hon var. När hon sa att hon 
var Egons barnbarn fick hon veta att han hade varit en rekorderlig och bra 
människa. Ja, och då var jag det med automatik också, säger hon och skrat-
tar.  

Halvar  måste tidigt bidra till familjens försörjning och vid 14 års ålder 
blev han hjälpreda på ett sågverk. Sedan arbetade han under flera år på ett 
tegelbruk. På 1920-talet köpte han en lastbil och körde frakter, men det gav 
ingen större förtjänst. Han byggde ett hus på sina föräldrars mark, gifte sig 
och blev far till tre barn, men ett av dem dog tidigt. Han arbetade några år på 
ett sågverk, men när det gick i konkurs fick han försörja sin familj på det 
torp som han hade ärvt efter sina föräldrar. De hade fyra kor och när hans 
hustru blev inlagd på sjukhus var Halvar tvungen att lära sig handmjölka 
berättar hans son. Det var knappa tider och den generation som levde då 
hade det kämpigt menar sonen. Sedan berättar han att Halvar köpte ett torp 
som låg intill deras eget och familjen fick det så småningom bättre ekono-
miskt. De skaffade fler kor, köpte en traktor och installerade en mjölkma-
skin. Men det var ändå väldigt slitsamt. En sommar när det hade regnat 
mycket var Halvar tvungen att slå alla åkrar för hand med lie minns sonen. 

Under beredskapstiden blev Halvar furir/fänrik422 och det var han väldigt 
stolt över, säger både hans son och sondotter. Han köpte en furirmössa och 
gick till fotografen, men hans hustru tyckte det var helt galet. Han kunde det 
militära, var skärpt och hade ledaregenskaper, säger sonen. Sondottern berät-
tar också hur händig han var, att han hade lärt sig allt på egen hand och helst 
hade velat bli ingenjör: 

Han kunde el och han tapetsera och han kunde snickra. Motorer var han en 
hejare på. Men det var kanske så på den tiden att man var tvungen att kunna 
en himla massa. Och han hade handböcker som han läste sig till saker som 
han inte kunde, så att … ja, han var begåvad på många områden. 

                                                      
421 Ricoeur, 1993. 
422 Båda begreppen används i intervjuerna. Furir betecknar högsta underbefäl och fänrik, som 
återinfördes som militär beteckning 1914, betydde lägsta officersgrad. 
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Arvids  son menar att han hade tur när han fick se slutet av den tid då allt 
gjordes för hand och berättar om sin pappa och hans bröders arbete. På vint-
rarna byggde de träbåtar och gjorde träkaggar som användes för inläggning 
av surströmming. De satt i bagarstugan och arbetade. Det var ett fantastiskt 
kunnande. Så fortsätter han att berätta hur de gjorde dessa kaggar. Först 
gjorde de själva kaggen, stavarna och banden och sedan botten som de skulle 
de sätta dit. De hade ett särskilt redskap som de rispade på insidan så att 
tunnan fick en skåra och bottnarna var täljda så att de var fasade från en 
kant. För att sätta dit botten tog de upp banden och slog in botten för att sist 
klämma ihop alltihop. Pappa frågade honom vid ett tillfälle vilken radie bot-
ten skulle ha och han tyckte att det var en enkel fråga. Det är ju bara att 
mäta här emellan och så ta genom två, tyckte han, men fick till svar:  

Nej, gör du det då ramlar botten ner, däremot om du tänker dig, att det är en 
femhörning vars hörn går in i den här skåran, då är det sidlängden på den 
femhörningen, den är lite, lite större än radien. Det gör att botten blir lite, lite 
större så att den krymper lite grann utan att den ramlade därifrån. 

 
Arvids son fortsätter att berätta att tillverkningen av kaggarna inte heller 
kunde rationaliseras. Naturligtvis passade de varenda kagge som de gjorde så 
att de fick precis denna femhörning. Arvids son menar att livet förr bestod av 
väldigt mycket praktiska göromål som de var tvungna att kunna, vare sig de 
ville eller inte. De kunde sådant som vi inte behöver lära oss, eftersom vi har 
en helt annan omvärld, andra förutsättningar och villkor. Så fortsätter han 
att berätta om sin pappas kunskaper: 

[Arvid] var ju väldigt mekaniskt intresserad. Otroligt intresserad av motorer, 
/... /såg han en motor kunde han gå dit och om han var finklädd så det brydde 
han sig inte om [det]. Och det har ju min son ärvt. Ett enormt intresse för ma-
skiner. Och /…/ min pappa, han var ju … ja, man kom ju till honom om man 
hade något tjall med en motor, så ordnade han ju det. Så att han var väldigt 
/…/ han var en spänstig människa. Inte överdrivet stark, men han hade en 
fantastisk teknik när han jobbade. Han var otroligt duktig att hässja hö. Jag 
har aldrig sett någon som har hässja så länge och så mycket och så elegant. 
Så att han hade lärt sig att jobba ekonomiskt. 

 
Olof försörjde sig som målare men fiskade också och jagade mycket. Han 
fick tuberkulos och var tvungen att sluta som målare, men läkaren sa att han 
skulle vara utomhus så mycket som möjligt för att bli frisk. Då köpte Olof en 
kamera och började fotografera människor och händelser runt omkring i 
byarna där han bodde. Det blev porträtt, familjebilder och människor i olika 
sysselsättningar. De flesta fotografierna tog han utomhus. Han lärde sig på 
egen hand att arrangera och fotografera och sedan framkallade han fotografi-
erna hemma i kökets skafferi berättar ett syskonbarnbarn.  
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Martin  kunde inte fortsätta sina universitetsstudier efter första världskriget, 
utan utbildade sig till folkskollärare.423 Han fick tjänst i en mindre by där han 
undervisade flera årskurser samtidigt. Det var oftast inte fler elever än en 
bänkrad för varje årskurs berättar hans barn. Han gifte sig och fick en son 
men lämnade fru och barn under ett år för att vara lärare på en folkhögskola, 
berättar båda hans barn. Det var prästen som tyckte att han slösade bort sin 
begåvning genom att bara vara lärare på landet. Men sedan kom han tillbaka. 
Han köpte sin första bil redan i slutet av 1920-talet och dottern minns att han 
gärna låg under bilen och ”mekade” med den. Han fortsatte arbeta som folk-
skollärare på landsbygden och efter pensioneringen arbetade han extra på 
läroverket och undervisade i matematik och fysik. Det var ämnen han var 
mycket duktig på, berättar hans son. 

Allmänbildade och praktiska män 
Att Arvid var oerhört allmänorienterad förstod hans son först som vuxen. 
Han var väl insatt i vad som hände politiskt, fastän han inte var politiskt 
intresserad. Han läste tidningarna och prenumererade på Stockholmstidning-
en och det var inte så vanligt. Så länge sonen minns fanns den i hemmet och 
det tyckte han var bra. Arvid hade en god receptionsförmåga, höll sig à jour 
med vad som hände och kom ihåg saker och ting, berättar hans son och fort-
sätter: 

Det kanske förstärktes genom att [Arvid] inte hade haft möjlighet att utnyttja 
det, det man då läste eller hörde och såg på TV och radio och alltihopa det 
här, så sög man i sig kanske på ett helt annat sätt och mycket mer än vad man 
gör nu.  

 
Ett syskonbarn berättar att Olof läste mycket, det fanns många tidskrifter och 
tidningar hemma hos honom. Som barn tyckte han det var fantastiskt att få 
hälsa på hos Olof och få läsa alla de tidningar som han hade. Olof var även 
tekniskt intresserad, han köpte tidigt en grammofon och installerade en tele-
fon i hemmet, men syskonbarnbarnet kan inte minnas annat att det var hans 
fru som svarade. Från perioden Olof fotograferade finns omkring 1500 glas-
plåtar bevarade. Efter hans död donerade syskonbarnen dem till ortens hem-
bygdsförening och redan då blev fotografierna mycket uppmärksammade. 
En journalist skrev i början av 1960-talet att i Olofs fotografier fanns inte 
något av den tidens stela uppställningar framför kameran. Olof kände till 
miljön och människorna och visste hur man skulle ta dem.424 I en annan tid-
ningsartikel beskrevs Olof som ”mannen med det säkra ögat och den säkra 
handen” när det gällde fotografering och att han skrev ett stycke kulturhisto-

                                                      
423 De lärarkandidater som hade tagit studenten behövde endast gå ett år vid folkskollärarse-
minariet, Rickardsson, 2004. 
424 Kopia av tidskriftsartikeln finns hos författaren. 
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ria med sina miljömättade bilder.425 Sedan 2004 har Olofs fotografier digita-
liserats och några av dem har också publicerats genom ett EU-projekt. Jag 
frågade projektledaren hur hon som fotograf ser på Olofs bilder idag. Hon 
menade att hans fotografiska förmåga var helt unik för sin tid och för foto-
grafering överhuvudtaget. 

 
Bild 14 Två män i släkten läser DN i Ångermanland 1910-talet. Foto: "Olof" 

 
Sedan 2004 har Olofs fotografier digitaliserats och några av dem har också 
publicerats genom ett EU-projekt. Jag frågade projektledaren hur hon som 
fotograf ser på Olofs bilder idag. Hon menade att hans fotografiska förmåga 
var helt unik för sin tid och för fotografering överhuvudtaget. Det som tyd-
ligast framträder är hans relation till dem han fotograferade. I hans fotogra-
fier ser hon att han har ett naturligt och ödmjukt förhållningssätt till dem han 
skildrar. Han skildrade alla slags människor, byfånen likaväl som pampen i 
deras vardagliga hemmiljöer. Han fick människor att titta in i kameran som 
om det vore det mest självklara och naturliga, vilket det inte var då. Han såg 
och respekterade dem han fotograferade och av det blev det ett professionellt 
resultat berättar hon.426 

Martin läste böcker och tidningar och var väldigt nutidsorienterad och i 
hemmet fanns ett stort bibliotek med all slags litteratur, berättar sonen. Där-
emot lyssnade han inte så mycket på radion. Martin var under en längre pe-
riod politiskt engagerad och ledamot i kommunfullmäktige, men han disku-

                                                      
425 Kopia av tidningsartikeln finns hos författaren. 
426 Telefonsamtal med projektledaren 2004-08-11 
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terade aldrig politik hemma. Under andra världskriget var han också ordfö-
rande i krigstidsnämnden. Men när Martin var i 50-årsåldern flyttade famil-
jen från byn och han avsade sig alla uppdrag där, berättar hans barn. 

Självbildning en förutsättning för att utveckla nya kunskaper 
Jordbruk, skog och fiske var fortfarande ett vanligt sätt att försörja sig på 
under tidigt 1900-tal, vilket också Egon, Arvid och Halvar gjorde. Även 
Olof jagade och fiskade mycket på sin fritid och flera av männen byggde 
också sina egna hus. Det var kunskaper som de hade fått genom sin uppfost-
ran i hemmet. Men männen utvecklade också nya kunskaper inom jordbru-
ket. Traktorer, motorer, elektricitet och mjölkmaskiner är några exempel på 
nyheter, vilka krävde nya kunskaper som tidigare generationer inte hade 
haft. De läste handböcker och lärde sig själva, om inte annat när något gick 
sönder.  

Men männen hade också kunskaper som gick förlorade efter dem. När de 
inte längre var nödvändiga för försörjningen lärde sig inte heller nästa gene-
ration hur man gjorde. Arvids son trodde sig veta vilken radie träkaggens 
botten skulle ha men det stämde inte med praktiken. Arvid visste inte bara 
hur kaggens mått skulle mätas, han kunde också förklara. Han satte ord på 
sina kunskaper vilket Gustavsson menar uttrycker de praktiska kunskapernas 
teoretiska dimensioner. Arvids kunskaper satt i hela kroppen, de var teore-
tiska och praktiska, integrerade i en helhet.427  

Jag har reflekterat över förhållandet mellan de kunskaper som de hade 
lärt sig av tidigare generationer och de nya kunskaper som männen lärde sig 
själva. Gustavsson talar om kunskapssökande och denna beskrivs som när 
man utifrån tidigare kunskaper vill förbättra och förändra sina livsvillkor, 
lära något nytt. Han talar också om självbildning, den är både individuell och 
kollektiv och förmågan att förena reflektion och handling för att lära något 
nytt är central.428 Jag uppfattar att de praktiska kunskaper som männen hade 
fått genom sin uppfostran även var teoretiska och av den anledningen kunde 
de även lära sig nya praktiska och teoretiska kunskaper på egen hand. Deras 
självbildning var både individuell och kollektiv. Den var inte bestämd av 
andra eller av samhället och den kollektiva självbildningen hade även över-
räckts från tidigare generationernas syn på kunskap och bildning. Maskiner, 
motorer och elektricitet erbjöd nya områden att utveckla kunskaper kring 
men det var deras nyfikenhet som bidrog till att de utvecklade dessa. De 
läste och lärde sig genom hela livet och de använde dessa kunskaper för att 
förbättra sina egna och närståendes liv. De var bildade, självbildade vilket 

                                                      
427 Gustavsson 2002. 
428 Gustavsson, 1991; 1996; 2002. 
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inte hade något samband med formella studier utan med en personlig strävan 
efter kunskap och att själva ta ansvar för den.429 

Minnen av kvinnorna och deras dövhet 
Huldas båda barnbarn minns att Hulda hade en stor tratt som de fick ropa i. I 
slutet av sitt liv fick hon en hörapparat, men hon hörde inte bättre med hjälp 
av den och hon kunde inte heller sköta den, säger sonsonen som berättar hur 
det gick att prata med henne: 

det var liksom .. och tugga om en hel del, så att det var inte så där väldigt lätt 
att prata. Men det gick ju i alla fall. Hon uppfattade dom sakerna som man 
pratade om, vad man gjorde och … hon ville ju ha reda på så mycket som 
möjligt och sånt där, vad man höll på med/…/ men det tog väl lite tid innan 
det gått igenom alltihopa. Men hon höll väldigt väl [reda] på samtliga barn-
barn… 

 
Sondottern minns att Hulda nästan inte hörde någonting alls, hon minns hen-
nes lur och att de nästan fick skrika för att farmor skulle höra vad de pratade 
om. Hon tyckte inte att hon fick så bra kontakt med sin farmor under sin 
uppväxt, men minns att Hulda kunde förstå om det var något som hade hänt 
som de inte hade berättat för henne. Då frågade hon dem vad det var och 
menade att hon också måste få veta vad som hände.  

Blenda bodde som änka kvar på övervåningen sedan en av hennes söner 
övertagit torpet. Både hennes son och sonson minns och berättar när Blendas 
bror kom seglande för att besöka henne. Han talade så högt att fönsterrutorna 
skallrade för Blendas bror var hur döv som helst. De som var på undervå-
ningen kunde nästan inte vara där när de två pratade där uppe, säger sonso-
nen och skrattar och fortsätter att berätta om sin farmor: 

[Farmor bodde] kvar i övervåningen i vårt hus /…/.. så jag har ju växt upp 
alldeles i närheten av min farmor. Och jag har ju alltid upplevt henne som 
lomhörd, under hela min ... Hon var nog döv väldigt tidigt skulle jag tro. Hon 
var ju .. förmodligen över 50 år när jag liksom var så pass gammal så jag 
minns henne ordentligt, alltså då var hon ju ordentligt döv. Men vi lärde ju 
oss prata högt allihopa så att ... om du skulle träffa min syster, så hon har lik-
som aldrig dämpat sig utan hon pratar högt fortfarande. Så det är ju ofta kon-
sekvensen av det. 

 
Blenda fick hörglasögon när hon var äldre. Det var glasögon med kraftiga 
skalmar som rymde både en hörapparat och ett batteri. Dessa hade hon 
mycket svårt att använda och det blev bara vid speciella tillfällen som hon 
gjorde det, berättar sonsonen. 

                                                      
429 Ibid: 
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Emmas son minns inte att hörselskadan märktes något speciellt tidigt på 
henne, inte förrän hon blev lite äldre och när hon var omkring 50 år var hon 
ganska döv. Så småningom fick hon också en hörapparat. Hennes barnbarn 
minns att hon hörde mycket dåligt. De gånger hon svarade i telefonen hörde 
hon inte vad de sa, hon meddelade bara att sonen inte var hemma. Det var 
mycket svårt att prata med henne de sista åren och barnbarnet minns att han 
fick sitta mitt emot henne och prata lugnt om hon skulle uppfatta något.  

Redan när Karin  som ung arbetade hos provinsialläkaren talade hon med 
honom om sin hörsel. Vid ett tillfälle skriver hon i ett brev till sin blivande 
man och berättar om sin syster:  

[ Systerns namn] hade så svår örstygn åt ena örat att hörseln nästan var borta. 
Så en sak till; [systerns namn] och min hörsel, vi har ju löfte om att bedja om 
allt vad vi behöva, även när det är våra kroppar. Det är nu så länge sedan jag 
talade med doktorn om mina öron och jag har ej lust häller. 

 
Karins man hade en mycket stark röst och talade högt och tydligt. Vi barn 
gjorde som pappa, och dottern som säger detta minns aldrig att det var några 
svårigheter att prata med henne när de växte upp. Sonen säger att hon var 
nästan döv, men att hon var fantastiskt duktig på att avläsa. När en annan son 
gjorde värnplikten och vid uppropet svarade: ”Ja kapten”, undrade kaptenen 
vem som lärt honom tala så högt och tydligt. Sonen svarade att det hade hans 
mamma gjort och fick till svar: ”Heder till denna kvinna.” När Karin ibland 
följde med sin man på hans sammankomster satte hon sig på andra bänken 
framifrån och tog fram sin hopfällbara lur. Hörde hon då inte vad talarna sa, 
uppmanade hon dem att tala högre och tydligare berättar hennes dotter.  

 
Bild 15: En kommunikativ praktik 
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I mitten av 1950-talet berättar Karin i ett brev till sin syster att det har kom-
mit en ny öronläkare till lasarettet. Karin tycker att systern ska åka dit för att 
få behandling. Behandlingen är en hörapparat och hon har själv fått en. I ett 
annat brev till sin dotter skriver Karin att hon har bekymmer med batterierna 
till sin hörapparat. De som hennes man köper är inte bra. Därför uppger hon 
vilka batterierna de ska vara, ber dottern köpa dem i Stockholm och skicka 
dem till henne.430 Hennes son berättar att hon aldrig gick till någon affär för 
att handla. Maken skötte de stora inköpen och barnen skickade hon till byns 
affär. Han tänkte aldrig på att det kunde bero på hörseln när han var barn. 
Inte heller tänkte han på hur viktigt det var att hennes hörapparat måste fun-
gera. Ofta var någon sladd trasig eller batteriet slut. Men han minns att hon 
ville vara med, att hon ville höra. När diskussionernas vågor gick höga runt 
köksbordet trivdes Karin att få vara med i dem, berättar han. 

En kommunikativ praktik 
Både barn och barnbarn återger minnen och händelser där deras mödrars och 
farmödrars dövhet framträder, men dövheten var inte ett hinder för dem att 
uppfostra och försörja sina barn. Deras barn uppfattar att de blev döva senare 
i livet medan barnbarnen minns dem som döva, vilket tyder på att hörselned-
sättningen försämrades under deras liv. Kvinnorna kommunicerade genom 
att tala och deras närstående talade högt och tydligt. Men kvinnorna var även 
goda avläsare och barn och barnbarn var medvetna om denna förutsättning. 
De utövade en kommunikativ praktik som kvinnorna bör ha levt i redan som 
barn eftersom deras fäder och flera anhöriga var döva när de växte upp. Nå-
got som även deras barn och barnbarn fick lära sig. Den kommunikativa 
praktiken anser jag vara ett exempel på en tyst, och ofta omedveten, kunskap 
som Polanyi talar om.431 De var en kunskap som de själva utvecklade och 
upprätthöll i hemmet och bland dem de kände. En kommunikativ praktik 
som inte minst var nödvändig för att kvinnorna skulle kunna upprätthålla det 
omsorgs- och relationsarbete som Carlstedt och Forssén menar att då och i 
senare generation har legat på kvinnorna.432 Förutsättningarna för denna 
kommunikativa praktik var att de som barn hade hört och lärt sig ett språk 
och som de senare genom hela livet utvecklade genom att läsa och skriva. 
De gav även sina barn och barnbarn språk genom tal, läsning och sång, fast 
de själva inte hörde. Tonläget var högt, samtalen hördes genom väggarna, 
men det som inte hördes var den visuella dimensionen i kommunikationen. 
De såg den som talade, de avläste de talade orden, kroppens språk och även 
det som inte sades. Kvinnorna använde den hörsel och det hörselminne som 
de hade tillsammans med vad de såg. Deras kommunikativa kunskaper växte 

                                                      
430 Kopia av brevet finns hos författaren. 
431 Polanyi, 1998. 
432 Carlstedt och Forssén, 1999. 
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fram ur deras, liksom alla människors behov, av att kunna kommunicera med 
andra. Visst bistod ögat örat, men de visste inte att förmågan att avläsa talet 
var en ”skön vetenskap” som skulle lära dövstumma tala.433 För dem hand-
lade de om en praktisk och nödvändig kunskap som de själva hade lärt sig 
som barn och som de sedan lärde nästa generation.  

Hulda och Karin använde lur ibland. Blenda, Karin och Emma fick också 
en hörapparat sent i sina liv. Karin rekommenderade hörapparaten till sin 
syster, medan Blenda bara använde den vid särskilda tillfällen. Det var för-
sent säger deras barnbarn, de var för gamla för att lära sig använda dem. 
Eller så hade de ingen hörsel som gick att förstärka med hjälp av den tidens 
hörapparater. De var döva men de kunde kommunicera. 

Bot mot lidandet? 
Både Karin och hennes systers hörsel var nedsatt tidigt i livet. Redan innan 
Karin hade gift sig hade hon talat om sin hörsel med den läkare som hon 
arbetade hos. Kanske hade ett hopp tänts om att han skulle kunna bota eller 
åtminstone lindra det lidande som hörselnedsättningen innebar för henne. 
Den existentiella integrationen av lidandet som jordbruksbefolkningen sedan 
länge hade haft började under tidigt 1900-tal ersättas av en borglig och seku-
lariserad syn, så också hos Karin.434 Men när doktorn inte kunde bota hennes 
hörsel åberopade hon löftet att be till Gud för sin kropp. Att läkaren eller 
Gud skulle kunna bota var inte samma syn som tidigare generationer hade 
haft, då sjukdom, lidande och död styrdes av irrationella krafter som inte 
gick att påverka. Berättelserna om kvinnorna i denna generation handlar om 
vad det är att vara människa. De är både kapabla, handlande och lidande 
människor. De har upplevt som Ricoeur uttrycker det, att människans villkor 
är att leva i dialektiken mellan handling och lidande och i den dialektiken är 
hon sårbar.435 Berättelserna om kvinnorna visar att deras liv var fyllda av 
prövningar och att deras sårbarhet handlade om så mycket mer än att deras 
hörsel gick förlorad. Att involvera Gud var ett sätt, att som Eriksson uttryck-
er det, skapa en meningsbild av sitt lidande och se det som en prövning som 
utvecklade dem.436 

                                                      
433 Stockholms Stadsarkiv, ”Instruktioner för döfstumundervisningen” Westerberg s.19. Man-
illaskolan Institutet för dövstumma och blinda, Handlingar rörande undervisningen, F IV I a 
1a, (1807-1935). 
434 Johannisson, 1992. 
435 Ricoeur, 1993. 
436 K. Eriksson, 1994. 
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Minnen av männen och deras dövhet 
När Halvar  var beredskapsfänrik var väl hans hörsel något nedsatt men inte 
så att det störde vill hans son minnas. Den ökade successivt och gick sen 
väldigt bakåt. Han verkade inte ha ont av det och han var en pratsam männi-
ska. Hemma var vi vana med att pappa var döv, berättar sonen. Halvars son-
dotter tror att han fick sin hörselskada tidigt och så länge hon kan minnas 
hörde Halvar dåligt. Det blev bara mer och mer och han började inte an-
vända hörapparaten förrän långt upp i åren. Då måste det ha varit försent för 
han hade så liten hörselrest kvar. Det gjorde att hans hörsel försämrades 
väldigt mycket fortare än om han hade använt hörapparaten mer, tror hon. 
Han var inte heller rädd om sina öron och hade inga hörselskydd när han 
använde maskiner. Hans fru fick skrika när hon talade med honom. Hon 
hördes och hon tog alltid på honom när hon skulle prata med honom. Han 
var mer van med hennes röst än våra barnröster, så när hon talade uppfat-
tade han mycket mer, berättar barnbarnet. Halvar älskade att sitta vid köks-
bordet och prata och berätta, mästra och lära ut, berättar hon. Men han var 
också så stolt och svarade så tokigt ibland, för att han inte ville fråga om. 
Hon tyckte att kommunikationen mellan dem fungerade bra, hon gick när-
mare och rörde väldigt väl på munnen. Under de sista 10-15 åren blev det till 
hans stora sorg mest en monolog. Sista natten som hon hälsade på honom 
glömmer hon aldrig. Han berättade så mycket om sitt liv, medan hon skrev 
det hon ville säga honom på lappar.  

Det var allmänt känt att Olof var döv men han var också humoristisk och 
kvicktänkt. Han hade en entonig och kraftfull röst som bullrade genom väg-
garna när han kom på besök, berättar ett syskonbarnbarn och säger sen: 

Man måste tala högt och tydligt för att han skulle höra, men blev det för högt 
sa han ”Du ska inte hajje” [du ska inte skrika]  

 
Sedan fortsätter hon att berätta om när Olof skulle måla om köket hemma 
hos dem när hon var barn. Vid ett tillfälle hade hennes mamma träffat Olof 
och bett honom komma och måla om deras kök. Det ville han göra och han 
hade frågat vilken färg hon ville ha. Hon svarade att hon kunde tänka sig 
vilken färg som helst, utom grön. När han sedan kom till dem på sin motor-
cykel och öppnade färgburken, var färgen ljusgrön! När jag hör berättelsen 
frågar jag henne vad som hände sen. Hon svarade: 

Där satt vi i det grönmålade kök som ingen ville ha. Inte kunde mamma säga 
att han hade missuppfattat färgen, det var helt otänkbart. 

 
Dottern förstod att hennes mamma led, hon hade glatt sig mycket åt att få 
köket ommålat och hon var mycket estetisk. Och inte fanns det pengar till att 
måla om heller. De hade kvar färgen, kanske i 5-6 år, innan föräldrarna 
hjälptes åt att måla om köket, berättade dottern. 
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Martins  dotter minns att hon alltid lagt märke till att hennes pappa inte 
hörde så bra, men det blev mer märkbart ju äldre han blev. Martins son blev 
uppmärksam på faderns hörselnedsättning först när hans egen hörsel försäm-
rades kraftigt. Båda syskonen har förundrats över att deras pappa klarade av 
arbetet som folkskollärare och än mer som läroverkslärare. Sen berättar so-
nen att han själv som ung vikarierade som lärare och minns hur jobbigt det 
var. Han ansträngde sig till det yttersta för han ville ju inte visa inför klassen 
att han var hörselskadad. Sen säger han om sin far: 

Och jag förmodar att han lärde sig som man gör när man hör dåligt, att läsa 
av på läpparna också väldigt mycket. Så jag misstänker att han levde mycket 
på det. Och … som man själv har levt ganska mycket på det att läsa av, så att 
man har nog inte kunnat se … då var det genast besvärligt. 

 
Martins dotter understryker att eleverna på landet talade väldigt högt och 
tydligt, det gjorde pappa och hela familjen också. Det var nog mamma som 
drev upp ljudnivån, vi hörde ju lite illa allihop, säger sonen. Dottern har 
inget minne av att han hörde fel i kontakt med andra människor, men föräld-
rarna umgicks mest med släkten och med andra lärare. 

Jag har även mött en före detta elev till Martin. Han var hennes lärare i 
femte och sjätte klass. Jag bad henne skriva ned något som hon mindes av 
honom som lärare och om hon märkte att Martin hade nedsatt hörsel. I ett 
par ”mejl” svarade hon: 

Jag har många tydliga minnen av hans undervisning. Den var lite speciell 
jämfört med vad jag hade varit med om tidigare. Jag har ofta undrat över vad 
det var för pedagogiska idéer som drev honom.  

Vi gick i skolan sex dagar i veckan. Varje morgon, minst två lektioner, bör-
jade med matematik. Vi fick komma fram en och en till honom, han rättade 
våra tal och samtidigt undervisade han oss var och en. Vi fick arbeta i vår 
egen takt och när vi var klara med folkskolans räkneböcker fortsatte vi med 
realskolans. Språklära tyckte han också var viktig och den skulle vi kunna 
som ett rinnande vatten. Det hade jag stor nytta av när jag kom till realskolan.  

När jag gick i 6: an var vi 22 elever, av skolkortet att döma, så vi var ju inte 
så många. Det är möjligt att han sa till oss att tala högt och tydligt, men det är 
inget som jag förknippar speciellt med honom. Det var nog snarare så att alla 
lärare uppmanade till det. Att vi reste oss upp när vi svarade, det var ju själv-
klart, det gjorde man ju alltid i skolan på den tiden. 

Det här med hans dövhet var vi ju medvetna om, men vi hade morföräldrar 
och farföräldrar som hörde illa och när man är 11–12 år är ju en 60-åring ur-
gammal. Jag kan inte minnas att vi pratade om det eller tänkte på det. Det var 
inget problem för oss. Om du inte hade ställt frågan om jag märkte att han 
hörde illa, är jag inte säker på att jag spontant skulle ha kommit ihåg det. På 
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den tiden var man döv och så var det inte mer med det. Hörselskada var inte 
ett begrepp i vår värld. 

 
Först efter pensionen gick Martin till läkaren och fick sin första hörapparat, 
men han hade svårt att vänja sig med dem. Hans barnbarn minns att han mest 
satt och vred på volymen och tyckte det blev för mycket oljud. Han kunde 
inte heller träna bort de oväsentliga ljuden och skötte hörapparaten dåligt 
berättar sonen. Han ville inte ha den och antagligen var han inte van att höra, 
tror dottern. Martin ville inte ha några hjälpmedel, det var inte bra att behöva 
dem och sonen tror att det fanns en rädsla, att Martin skulle känna sig under-
lägsen om han hade skaffat sig hjälpmedel tidigare. När han till sist gjorde 
det var det för sent. Det funkade aldrig riktigt bra på honom, berättar sonen. 

De pratade aldrig om hörselskadan i familjen, pappa ville inte det, säger 
sonen. Martin var frisk och kry och ville aldrig tala om sjukdomar överhu-
vudtaget. Han ville inte vara svag och man fick inte höra dåligt, men alla 
visste ju att han var döv och att han hade problem. Som äldre kunde han se 
på TV och höra med hjälp av en hörselslinga, men han följde inte med så 
bra. Då ville han prata politik och vad som hände i världen, det hade han 
aldrig gjort förut. Det berodde nog på att han inte längre kunde följa med 
som han hade gjort tidigare berättar sonen. 

Det är tre barnbarn som berättar om Egon. Två av dem var väldigt myck-
et med sin farfar när de växte upp och minns honom som mycket döv, men 
ingen av dem tyckte det var besvärligt att prata med honom. En av dem sä-
ger: 

Jag tror, han måste ju ha haft jättesvårt att höra oss. Och det är klart … man 
kanske inte fick rätt svar heller, han trodde bara … Jag tror att faktiskt han 
var rätt bra att läsa på läpparna. Det blir man ju om man inte hör… 

 
De minns att han hade en hörapparat som han inte använde, men att han 
använde en hörlur när han pratade med sina gubbar. Många skrek när de 
talade med honom, men inte hans fru. Hon rörde bara på läpparna, han var 
stendöv men läste på mun, säger ett av barnbarnen. Egons hörsel hade tro-
ligtvis varit nedsatt redan under hans uppväxt eftersom han blev befriade 
från militärtjänsten.437 Ett av barnbarnen berättar: 

Efter maten skulle han alltid vila och då sa han att vi skulle hålla tyst, men 
han hörde ju oss aldrig. 

 
Det tredje barnbarnet minns Egon lite grann, inte så mycket men så pass 
mycket att han tyckte han var väldigt snäll och att han aldrig ställde till med 
bråk. Det kanske berodde på att han var hörselskadad. Han satt ofta vid ett 
träd vid infarten till gården och täljde med sin kniv. Sonsonen fick sitta 

                                                      
437 Riksarkivet. Vibyggerå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, A I/12a (1894-1899). 
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bredvid honom och han visade hur man gjorde. Han tyckte att han fick bra 
kontakt och kunde prata med honom när han var liten, men när sonsonen 
blev äldre hälsade de inte på lika ofta och då uppfattade han att Egon var 
döv. 

De levde sina liv i anpassade miljöer  
Även männens dövhet framkommer tydligt i berättelserna om dem och den 
försämras ju äldre de blir. Någon använde hörlur vid vissa tillfällen och se-
nare fick de hörapparater men ingen av dem lärde sig att använda dem, där-
för hade de till sist inte heller någon användbar hörsel. Alla poängterar att 
männen måste avläsa talet för att de skulle uppfatta vad som sades och att 
andra anpassade sig till dem, särskilt deras fruar. Egons fru artikulerade tyd-
ligt utan röst, Halvars fru tog i honom och tolkade barnrösterna som han inte 
hörde, Martins fru drev upp röstläget i familjen och Olofs fru svarade i tele-
fonen. De tog som andra kvinnor ansvar för att kommunikationen i familjen 
skulle fungera.438 Fruarna gav sina döva män ett kommunikativt stöd, var 
förmedlare och tolkade för att männen skulle kunna uppehålla sin kommuni-
kationsförmåga. Det var inte bara omgivningen som talade högt till dem, 
även männens egna röster var höga, entoniga och till och med bullrande. 
Deras röster talade inte bara om hur starkt personen behöver tala för att höra 
sig själv. Den informerade också omgivningen om hur högt de behövde tala 
för att personen skulle kunna höra dem. Denna information fick de varje 
gång Olof eller någon annan av dem talade. De hörande anpassade sina rös-
ter och de blev på så sätt deras förstärkare och hörapparater, utan att någon 
verbal information behövde ges. Kanske ansåg männen att allt detta funge-
rade så bra att det inte bara var försent för dem att lära sig använda hörappa-
raterna, de ansåg inte heller att de hade något behov av dem.  

Männen hade en given roll i familjen, de var respekterade i samhället, 
men det kunde även innebära att de inte alltid uppfattade eller fick reda på 
när det blev fel. Tanken att ställa Olof till svars för att han hade hört fel om 
färgen till köket föresvävade aldrig systerdottern. Då hade familjen hellre ett 
kök med fel färg och Olof fick aldrig veta att han hade hört fel. Egon, Hal-
var, Arvid och Olof levde fortfarande i en värld där mänskliga brister och 
lidande var något de delade med andra och som ingen kunde gå fri från. 
Även andra delade deras lidande med dem. Olof var målare, både i sitt yrke 
och som konstnär och en självlärd fotograf som utvecklade sin visuella 
kommunikation till en konstform. Det var hans syn, blicken, synskärpan och 
förmågan att använda ljuset, som han blev mest känd för. I sina fotografier 
visar han fortfarande att han kunde fånga upp den kommunikation som 
skedde genom det visuella sinnet. Att avläsa människor, miljöer, ljus, mör-
ker eller vad de sa var igen större skillnad för Olof. Och detta kunde han 
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kommunicera och gör så fortfarande med sina unika bilder. Dövheten var 
möjligtvis Olofs stora tillgång, eller rättare sagt var hans visuella kommuni-
kation något som utvecklade hans konstnärlighet, vilket hans bilder fortfa-
rande berättar. 

Dövheten blev ett personligt lidande 
Martin levde som Arvid, Egon Halvar och Olof i en landsbygdsmiljö där det 
inte var ovanligt att gamla människor kunde vara döva. Men till skillnad från 
dem poängterade Martin för sina barn att man skulle vara frisk, inte höra 
dåligt och han talade inte heller med dem om deras gemensamma hörselpro-
blem. Det har varit svårt för hans barn att förstå detta och i det hans barn 
berättar framkommer en annan uppfattning om dövheten än vad de andra 
männen hade i denna generation. 

Martin skilde sig från de andra i denna generation genom att han hade 
hög utbildning och var folkskollärare. Han hade därför säkert mött och läst 
om Mendels ärftlighetslagar, kände till det rasbiologiska institutet och riks-
dagens utredningar vars mål var att så långt som möjligt hindra spridningen 
av ärftliga sjukdomar. Även dövhet och dövstumhet diskuterades i denna 
utredning men de blev inte ett äktenskapshinder i den lag som tillkom 
1915.439 Som folkskollärare hade han också en viktig roll i det skolhygi-
eniska samhällsprojektet som skulle ”utrota lidandet”. Landahl menar att det 
skolhygieniska budskapet var tydligt; det var en plikt för varje individ att 
hålla sig frisk, även när den stred mot individens eget intresse. Lärarens 
uppgift var att förebygga sjukdomar genom att sprida kunskaper, men också 
att upptäcka dem och avskilja sjuka elever från de friska.440 Professor 
Wernstedt ansåg att även elever med dålig hörsel störde undervisningen och 
borde undervisas i specialklasser eller specialskolor.441 Detta kände Martin 
till, samtidigt som han var medveten om sin egen ärftliga dövhet.  

Martin valde att vara folkskollärare på landsbygden istället för på folk-
högskolan. På landet var skolorna små och eleverna få. Han planerade själv 
undervisning, prioriterade matematik och språklära och gav eleverna indivi-
duella genomgångar. Eleverna reste sig upp och talade högt när de svarade. 
De svarade på de frågor han själv hade svaren till. Om han inte hörde, gjorde 
han som hans barn förmodade, avläste talet. Den hierarkiska skillnaden mel-
lan lärare och elev var stor och den bidrog troligen också till att han klarade 
arbetet som folkskollärare. 

Men för honom själv innebar folkskolans skolhygieniska budskap trolig-
en att hans eget lidande ökade. Han skulle inte bara ha kontroll över elever-
nas kommunikation utan också sin egen hörselnedsättning och i möjligaste 
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mån dölja den. Under hans yrkesliv bestämde Kungl. Maj:t dessutom att 
antagna till lärarutbildningen skulle ”vara fri från sjukdom och lyte, som 
medför olämplighet för lärarkallet, att äga normala hörsel- och talorgan samt 
att ej vara behäftad med talfel”.442 Ett krav som inte upphörde förrän högsko-
lereformen443 1977. Hans yrkesutövning och försörjning var därför ett tungt 
vägande skäl till att aldrig tala om sin hörselnedsättning, inte ens med sina 
barn. Med sin utbildning och sina kunskaper kunde Martin ha undervisat vid 
folkhögskolor eller läroverk, men det gjorde han inte. Det var miljöer som 
han inte behärskade i lika hög grad som den landsbygd han blev trogen. Där-
för kan Martins lidande även ha bestått i att han inte fick möjlighet att an-
vända sina kunskaper fullt ut. Den tolkningen kan motsägas av att han efter 
sin pension undervisade i matematik och fysik vid läroverket. Men det var 
kanske först då han kunde se sin hörselnedsättning, som eleverna i byn tidi-
gare hade gjort, som en del av ett naturligt åldrande.  

För Martin blev hörselnedsättningen troligen ett individuellt lidande, nå-
got som han inte delade med någon. Hans fru och barn anpassade sig till 
honom men själv kunde han aldrig tala om sin hörselnedsättning. Människan 
lever i dialektiken mellan handling och lidande och där är hon sårbar. Hen-
nes lidande uppstår av både de frivilliga möjligheterna och det ofrivilliga 
som hon inte kan påverka. Hon behöver erkänna både det frivilliga och det 
ofrivilliga, sina förmågor och oförmågor hos sig själv och hos andra, säger 
Ricoeur.444 Så svårt och omöjligt tycks det har varit för Martin. Det lidande 
som tidigare delats med andra, blev hans personliga lidande och den kunskap 
som ingen tidigare hade behövt formulera i ord blev för honom en tystad, 
obekväm och tabubelagd kunskap.445 

                                                      
442 Riksarkivet. Kungliga Maj:ts Ecklesiastikdepartementets stadsrådsprotokoll, 1940-05-03, § 
2 d; SFS 1937:535 Kungliga Maj:ts stadga för folkskoleseminarierna. 
443 Domfors, 2000. 
444 Ricoeur, 1993. 
445 Gustavsson, 2002;2009. 
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Lära och Leva III   Bildade utan fortsatta 
studier 

I detta kapitel flyttar vi oss fram i tiden och möter sex kvinnor och fyra män 
som var födda från 1915 till omkring 1930. I denna tredje tolkade generat-
ionen tillhör alla den fjärde biologiska generationen i den tidigare presente-
rade kartläggningen. I denna generation föddes tjugotvå flickor och pojkar 
som enligt svaren från frågeformulären och informanternas berättelser ärvde 
en hörselnedsättning efter sin mor eller far. Tolv kvinnor gifte sig och nio av 
dem blev mödrar. Nio män gifte sig och sex av dem blev fäder. Även detta 
kapitel syftar till att genom tolkning av insamlat material studera kunskaps-
utvecklingen för personer i denna generation och söka besvara studiens 
andra och tredje frågeställning. 

Kapitlets material 
Kapitlets huvudpersoner är sex kvinnor och fyra män. Två av männen har 
jag själv intervjuat. De andra personerna i kapitlet har deras barn och några 
syskonbarn, alla med egen hörselnedsättning, berättat om i de intervjuer som 
jag genomförde. Några av huvudpersonerna har även medverkat i böcker, 
tidningar och själva skrivit något om sina liv, en del av detta har jag också 
använt mig av.446 Jag har även använt mig av några uppgifter som jag fått 
genom samtal och telefonsamtal med andra närstående. 

Flera av dem som kapitlet handlar om växte upp i Vibyggerå som fram 
till 1951 var egen kommun. Därför har jag fortsatt att följa folkskolans ut-
veckling i kommunen under 1920- och hela 1930-talet. Jag har även studerat 
styrelseprotokoll med bilagda handlingar från Tysta skolan mellan åren 1935 
och 1950, eftersom en av kapitlets kvinnor studerade där. Kapitlets personer 
har fått fiktiva namn. De sex kvinnorna kallas Alva, Astrid, Elisabet, Malin, 
Nancy och Sylvia och de fyra männen Bertil, Nils, Sören och Yngve. De 
som berättar om dem anges endast med sin relation till dem, vanligast son 
eller dotter. I detta kapitel berättas först om flickornas och pojkarnas uppväxt 
och skolgång. Därefter kvinnornas vuxna liv, kunskaper och bildning sedan 
männens. Minnen av deras dövhet/hörselnedsättning eller deras egna berät-
telser om den framkommer i alla avsnitt. 

                                                      
446 Jag skriver i texten att detta har de själva berättat men för att inte identifiera dem är de 
källor som jag har hämtat det från inte angivna. Källorna finns dock hos författaren. 
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Flickornas och pojkarnas uppfostran 
Alvas dotter säger att hon inte vet så mycket om sin mammas uppväxt, men 
hon vet att hon bara gick i skolan varannan dag och när hon var hemma fick 
hon hjälpa till: 

Jamen, då hjälpte hon säkert ... då fick dom nog hjälpa till skulle jag tro. Med 
kor och … Och dom bakade tunnbröd. Dom hade ju såna tunga bord du vet, 
och dom bakade och ... det tror jag dom fick hjälpa till med. Det var ju myck-
et hemarbete. För mormor var väl ute och hjälpte till också. Det var ju så. 
Med morfar ute i skogen. Han dog ju väldigt ung också. 

 
Malin och Nancy gick i folkskolan varje dag men uppfostrades samtidigt i 
jordbruksarbete. Malin lärde sig att mjölka korna redan när hon var sju år 
och hon minns när barnen hade sin egen helg på fäbodarna. De gick dit och 
lekte med pigorna och ibland fick de leta efter kossorna som inte kom hem 
till mjölkningen. Tiden vid fäbodarna var ett av hennes roligaste minnen 
hennes uppväxt. Det var mycket primitivt men också mycket harmoniskt där, 
har Malin berättat. Nancy var också på fäboden och när hon bara var fjorton 
år fick hon ta ansvar för allt arbete som skulle göras där. Hon blev osäker på 
när ystningen var klar men tur nog kunde hon fråga de äldre pigorna om 
hjälp, har hon berättat. Även vävtradition levde kvar i familjerna. Alva hade 
alltid en vävstol uppställd i källaren och vävde mycket minns hennes dotter. 
Astrid  tyckte mycket om att väva och sy och det blev professionellt gjort 
berättar hennes syskonbarn. Elisabet tog däremot vävningen som ett straff, 
Sitta där och väva, minns hennes son att hon sa. 

Bertil  tycker inte att han minns så mycket från sin barndom, och de min-
nen han har är inte alltid ljusa. Han kände sig aldrig riktigt accepterad av sin 
mamma. Det fanns en gammal tant som bodde i ett litet torp uppåt skogen. 
Hon var mycket hos dem och hon var väldigt snäll så han ville gärna flytta 
hem till henne, men det fick han inte. Som barn tyckte han om att åka skidor, 
men det blev aldrig av att han tävlade, även om han hade förutsättningar för 
det berättar han. Han fick som alla sina syskon hjälpa till i jordbruksarbetet 
och tog redan som 19 åring över bondgården. Även Sören och alla hans 
syskon fick hjälpa till i jordbruket. Deras far lovade dem en klocka när de 
kunde handmjölka korna och en resa när de hade läst igenom hela bibeln. 
Sören fick sin klocka och sin resa, men när han slutade folkskolan behövde 
familjen hans arbete i jordbruket och därför stannade han hemma. Nils växte 
upp på en bondgård tillsammans med många syskon. Hans dotter berättar att 
han som liten fick sex band av bröderna Grimms sagor. Han och alla hans 
syskon läste dem och de är helt sönderlästa. Men böckerna var hans och de 
var tryckta samma år som han föddes. Därför fick hon dem och har sparat 
dem.  

Yngve berättar att när han växte upp fiskade de ofta forell. Fiske var vik-
tigt för försörjningen, liksom föräldrarnas jordbruk. Till att börja hade de 
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bara ett par kor men utökade jordbruket. Föräldrarna var aktiva jordbrukare 
långt efter sin pensionering och Yngve hjälpte till med arbetet. Perlinge har 
konstaterat att kravet på barnens medverkan i jordbruket ökade under 1900-
talet eftersom anställda pigor och drängar försvann från familjejordbruken. 
Det innebar också att det bara var i den egna familjen som den uppväxande 
generationen kunde förberedas för ett framtida liv som jordbrukare.447 

 
 

 
Bild 16: Tidigt läsintresse 

 
Detta mönster framkommer i berättelserna om kapitlets flickor och pojkar. 
Deras arbete i familjens jordbruk var både nödvändigt och fostrade dem till 
kommande försörjning. Men i den fostran som de fick blev de även stimule-
rade att läsa böcker, vilket de också kunde bli belönade för. 

                                                      
447 Perlinge, Anders, Bondeminnen, din historia om lantbrukets mekanisering och elektrifie-
ring samt kvinnans och familjens förändrade roll. 1990 
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Berättade och återberättade minnen från skoltiden 
Sylvia gick sju år i folkskolan och i hennes skola hade man barnbespisning. 
Det tyckte hon var en höjdare, för det hade inte Sylvias dotter när hon själv 
gick i skolan. Dottern säger att hennes mamma var duktig i svenska och i 
praktiska ämnen, framförallt i bild och teckning. Men Sylvias bror minns att 
Sylvia hade det väldigt jobbigt i skolan. Det var dålig pedagogik och inte 
alltid så bra lärare. Pappa och farfar förhörde henne och försökte få henne att 
plugga mer. Men det gick bara sämre och allt blev jobbigare för henne och 
han minns deras kontroverser. 

Pappa var inte psykolog nog att han kunde anpassa sig till henne. Så hon 
tyckte att hon bara blev dummare och dummare. 

 
Hon tog sig igenom skolan, men fick dåliga betyg. Hon hade även problem 
med öroninflammationer. De blev varbildning så läkarna var tvungna att 
punktera trumhinnan utan bedövning och det måste ha gjort hemskt ont, 
säger brodern och fortsätter. Det försämrade hörseln men det var ju ändå den 
ärftliga hörselskadan som dominerade. Men hur mycket den påverkade hen-
nes skolgång har han svårt att säga. Han märkte tidigt att hon inte hörde om 
hon inte samtidigt såg vem som talade. Men hemma var det inget större pro-
blem eftersom deras pappa var döv och de var vana att prata högt. Sylvias 
dotter har kvar hennes betyg och har sett att hon fick B i uppförande och 
menar att det kan förklara varför hon inte berättade så mycket om sin skoltid. 
Sylvias dotter tror att hon var ganska obstinat, visste vad hon ville, men vet 
att hon läste väldigt mycket. Hennes svårigheter i skolan hängde kvar långt 
upp i åren liksom hennes dåliga relation till sin pappa, berättar Sylvias bror. 

När Elisabets son ska berätta om sin mammas skoltid börjar han så här: 

Hon tyckte om skolan. Tyckte fantastiskt mycket om skolan, så att hon var … 
då kan det [hörselnedsättningen] inte ha varit så stort besvär.  

 
Hennes lärare ville att hon skulle få läsa vidare och ett syskonbarn menar att 
hon nog var den mest begåvade av alla syskon i familjen. Elisabet själv me-
nade att hon skulle ha klarat av att läsa vidare, men så säger sonen: 

Men av det blev det ingenting av det för hennes föräldrar hade redan från 
början räknat ut henne. De visste att hörselskadan fanns i släkten och att den 
skulle bli sämre, så det var ingen mening att utbilda de barn som hade ärvt 
den. 

 
Det är så sonen har uppfattat det. Hennes hörande syskon fick en yrkesut-
bildning allihop, en gick på sjöbefäl, en blev tandläkare, en lärare, ett par 
flickor blev sjuksköterskor och hennes bror fick gården. Alla fick någonting 
men Elisabet och hennes syster fick ingenting alls. Det var något hon aldrig 
accepterade under hela sitt liv. 
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Astrid  har berättat för sina syskonbarn att hon hörde dåligt redan som barn. 
Men hennes sex år i folkskolan gick bra eftersom hennes lärarinna talade 
mycket högt och tydligt. Helst av allt önskade hon sig en utbildning, precis 
som flera av hennes syskon fick, men sen säger syskonbarnet: 

Astrid och hennes syster blev ställda åt sidan och tidigt borträknade. Deras 
föräldrar kunde inte räkna med att hörapparaterna skulle komma.  

 
Nils gillade att läsa, men han fick aldrig någon utbildning efter folkskolan. 
Hans dotter tror att Nils hade velat utbilda sig som flera av hans syskon fick. 
Till vad vet hon inte, men kanske till veterinär som hon själv hade velat bli. 

Bertil  gick sex år i folkskolan och var inte särskilt förtjust i skolan. Det 
var inga ämnen som han tyckte var speciellt roliga. Däremot har han alltid 
läst mycket, tidningar, böcker, journaler och Bertil menar att det blir så en-
formigt om man inte läser.  

När Sören började småskolan oroades han över att han ännu inte lärt sig 
skriva och räkna, men han kunde läsa och han tyckte om att sjunga. De var 
bara nio elever i hans klass och han har sagt till sin dotter att han inte kan 
minnas att han upplevde sig som hörselskadad när han var barn. Han fram-
höll ofta att han bara hade gått sex år i folkskolan och att han hade velat läsa 
vidare, men så blev det inte och dottern fortsätter att berätta: 

Pappa gillade att läsa, men han fick aldrig gå och läsa efter folkskolan. Han 
skulle ta hand om hemmanet, medan de flesta andra syskonen fick utbilda 
sig. 

 
Hon berättar att läsningen var viktig för Sören och den stimulansen hade han 
med sig från sitt föräldrahem, även om han inte fick studera vidare som han 
kanske hade önskat. Han var kanske inte den mest skärpta av syskonen, två 
av dem tog studenten, men han var definitivt inte obildbar och hade haft stor 
potential för att läsa vidare, berättar hon. Att Sören inte fick studera vidare 
tror dottern berodde på flera saker. Attityden till hörselskadade på den tiden 
var svårare, fördomarna större, kunskapen mindre och man satsade inte sär-
skilt på dem. Ur studiesynpunkt så var det ju de allra duktigaste man ville 
satsa på, dem man trodde på och hade råd med. För det var ju också en fråga 
om pengar, menar dottern. Efter folkskolan arbetade Sören med familjens 
jordbruk och blev mer intresserad av det. När han var 17 år gick han en lant-
brukskurs som jordbruksrörelsen anordnade och vid 25 års ålder gick han 
ytterligare en kurs. Det var den enda utbildning han fick, berättar dottern. 

Yngve gick i folkskolan i sju år. Klassen var inte så stor och bänkarna 
stod i en lång rad. Han kan inte minnas att han hade några besvär med hör-
seln eller några svårigheter att uppfatta vad läraren sa. Han kommer inte 
heller ihåg när han lärde sig läsa, men det var nog i första klass. Han kunde 
bokstäverna innan, men det var när de fick pappersbokstäver och kunde 
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lägga ihop dem som han kom på hur det fungerade. Det var väl inget särskilt 
skolämne som intresserade honom utan lite av varje. Han tyckte om Sveriges 
historia, antiken och allt om det som var gammalt. Det fanns inte så många 
barn i byn men en rolig lek var att lyssna efter bilar som han och en kamrat 
sysslade med i 10-årsåldern.  

Då hörde han bilen mycket före mig innan jag hörde brummet liksom, men 
det var ju inte så att jag inte uppfattade vad läraren sa... men det var en liten 
början. 

 
Så här i efterhand förstår Yngve att hans hörsel var nedsatt redan som barn, 
men hörselnedsättningen var inte något problem då. Han hade inga funde-
ringar på att läsa vidare efter folkskolan. Han började istället att jobba. 

Hemmet och skolan fostrade tillsammans 
Halvtidsundervisningen på den svenska landsbygden var länge utbredd och 
först efter andra världskriget slut upphörde den helt. Det innebar att det tog 
mer än 100 år innan flertalet barn gick till skolan varje dag.448 Men redan när 
1919 års normalplan för folkskolan beslutades blev halvtidsundervisningen 
en undantagsform. Samtidigt togs lilla katekesen bort som lärobok och tim-
marna för kristendomsundervisningen minskade till förmån för sekulära 
skolämnen. Den strid mellan hemmets och skolans ansvar om uppfostran och 
barnens tid, som Sjöberg beskriver i Dalsland var därför inte unik.449 Det var 
många landsbygdskommuner som fortsatte med undantagsformen halvtids-
undervisning långt efter 1919. Halvtidsundervisningen gav inte behörighet 
till fortsatta studier, men det sågs inte som något problem för lokala skolsty-
relser som menade att heltidsundervisning snarare var en lyx som under-
grävde de ungas arbetsmoral.450 

Den skolundervisning som gavs 1920 i Vibyggerå kommun var halvtids-
undervisning under sex läsår utom i en rot där undervisning fortfarande gavs 
under en kortare period av läsåret. I några rotar skedde skolundervisningen 
fortfarande utan skärskilda skolbyggnader. Folkskoleinspektören i Västern-
orrland var kritisk till detta och krävde att Vibyggerå skulle utöka undervis-
ningen till heltid. Men skolrådet i Vibyggerå motsatte sig inspektörens krav 
på grund av kostnaderna och beslutade 1921 att halvtidsundervisning skulle 
fortsätta. År 1927 startade första skolan i Vibyggerå med undervisning fem 
dagar i veckan.451 Tio år senare, höstterminen 1937, övergick de två sista 
skolorna från halvtids- till heltidsundervisning.452 En fortsättningsskola efter 

                                                      
448 Hartman, 2012. 
449 Sjöberg, 1996. 
450 Folkskolans C- och D-form, dvs. halvtidsundervisning och fler årskurser än två var från 
1919 normalplan undantagsformer i folkskolan. Rickardsson, 2004. 
451 A. Nordström, 1971. 
452 Uppgift från Vibyggerå hembygdsförening, mejl, K-A Nordström, (2010-12-12). 
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sjätte klass tillkom 1928 som var inriktad mot jordbruk, skogsbruk och lant-
hushåll.453  

Folkskolans utveckling i Vibyggerå innebar att fyra av kapitlets personer 
fick halvtidsundervisning i folkskolan under sex år. De övriga personerna 
gick i folkskolan varje dag i sex år eller sju år. Dessa uppgifter om undervis-
ningstid kände inte alla informanter till utan framkom först efter studier i den 
lokala skolutvecklingen. Skillnaden i den undervisningstid mellan olika per-
soner i denna generation var stor men det är svårt att tolka om och i så fall 
vilken betydelse det hade för dem eller om hemmet kompenserade dem för 
detta i sin uppfostran. För dem som gick i halvtidsundervisning var det 
omöjligt att fortsätta till högre studier, men inte heller de som fick heltidsun-
dervisning i folkskolan fortsatte till högre studier.  

 
Bild 17: Folkskoleklass på landsbygden 1930-tal 

 
Däremot lärde de sig de arbeten som var knutna till hushållet och jordbruket, 
oavsett om de gick i skolan tre, fem eller sex dagar i veckan, Någon konflikt 
mellan hemmets och skolans ansvar och fostran och makten över barnens tid 
som Sjöberg beskriver framkommer inte i dessa berättelser. Jag uppfattar 
därför att denna generation blev uppfostrade i hemmet i de kunskaper som 
föräldrarna tyckte var nödvändiga. Det var en uppfostran både i kunskaper 
som de behövde för sin försörjning och i kunskaper de kunde få genom det 
egna läsandet.  

                                                      
453 A. Nordström,1971. 
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Hörselnedsättningen framkommer hos några av dem redan som barn men 
ingen ansåg att den hade medfört några hinder för att ta del av folkskolans 
undervisning. Lärarnas höga och tydliga röster och att de i hög grad styrde 
undervisningen var några bidragande orsaker. Klasserna på landsbygden var 
inte heller så stora som de kunde vara i städerna.454 De blev inte heller utpe-
kade eller avskilda på grund av sin hörselnedsättning i folkskolan. De upp-
fattade inte ens att de hade nedsatt hörsel i folkskolan. Dessa omständigheter 
tillsammans med att familjerna och de själva läste, bidrog till att de lärde sig 
det som förväntades av dem och klarade de krav som folkskolan ställde. 

Sylvias bror diskuterar varför hon hade skolsvårigheter, men han är osä-
ker på, om hennes hörselnedsättning kunde ha bidragit till dem. Istället me-
nar han att problemet handlade om dålig pedagogik och alltför höga krav 
från far och farfar. 

Studier för utvalda 
Intresset för läsning och utveckling av nya kunskaper har framkommit i tidi-
gare generationer. I föregående generation studerade Martin vid universitet 
och Olof utbildade sig till målare. Det fanns även hörande syskon i föregå-
ende generation som studerade efter folkskolan, exempelvis folkskolläraren 
som skrev släktkrönikan. Vid denna tid fanns det några familjer där inte 
något av barnen gick vidare till högre studier eller yrkesutbildning och några 
familjer där flera av denna generations syskon fortsatte att studera. Det var 
syskon som inte hade någon hörselnedsättningen som fick fortsätta att stu-
dera. Föräldrarna kunde tydligen avgöra vilka dessa barn var. De bör också 
ha varit medvetna om och hörselnedsättningens förlopp och kunde inte heller 
förutse någon förändring av detta ”öde”, som exempelvis hörapparater. För-
äldrarna måste satsa egna pengar och det är därför rimligt att de valde de 
barn som de ansåg var mest lämpliga för högre studier. Någon eller några av 
barnen behövdes också i hushållets och jordbrukets arbete. Det fanns med 
andra ord flera rimliga anledningar till varför inte alla barn i familjerna 
kunde fortsätta till högre studier efter folkskolan.  

Vilka som skulle få fortsätta att studera var också en angelägen fråga för 
staten. En återkommande uppfattning var att mindre begåvande elever inte 
skulle lockas till högre studier berättar Axelsson. Urvalet av eleverna till 
realskola och läroverk måste därför göras noggrant och elevernas betyg från 
folkskolan räckte inte för det. Olika slags tester utformades som mätte ele-
vernas begåvning och användes för att välja ut vilka som var mest lämpliga 
för högre studier. Forskare ansåg även att eleverna antingen hade en teore-
tisk begåvning eller en praktisk begåvning, men att den teoretiska begåv-

                                                      
454 Stig. G. Nordström nämner att det inte var ovanligt med klasser om 50-60 elever i städer-
nas folkskolor. Stig. G. Nordström Hjälpskolan och särskolan i Sverige t.o.m. 1921: Utveckl-
ingen i relation till differentieringsproblemet. Diss. Uppsala: Univ. Stockholm, 1968. 
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ningen visade sig tidigare än den praktiska varför begåvningstesterna också 
användes som ett skäl för att behålla parallellskolesystemet. 455 

En vanlig uppfattning var att de begåvade barnen fanns i de högre sociala 
skikten eller att bättre begåvande barns föräldrar från landsbygden redan 
hade flyttat till städerna. Det kunde finnas begåvande barn bland fattiga och 
på landsbygden men flera forskare menade att befolkningen där generellt var 
mindre begåvande och att det fanns fler efterblivna, debila och imbecilla 
elever på landsbygden än i städerna. På landsbygden fanns inte heller den 
kunskap och expertis som kunde skilja ut de begåvande barnen från de obe-
gåvade och det var praktiskt omöjligt att ordna särskilda hjälpklasser. Lärar-
na på landsbygden ansågs dessutom ha alltför starka band till elevernas för-
äldrar. Axelsson refererar även till ett betänkande från 1940 års skolutred-
ning. I den menade man att de var svårare att utjämna skillnaderna mellan 
stad och land än vad det var att skapa rättvisa mellan könen. 456  

Att ha vuxit upp och gått i landsbygdens folkskolor, på halvtid eller hel-
tid, var därför för de flesta barn ett oöverkomligt hinder för högre studier. 
Därför kan det verka förvånande att flera barn i några av dessa familjer gick 
vidare till högre studier under 1930 och 1940-talet. En del av dessa barn 
hade bara fått halvtidsundervisning och måste komplettera dem genom stu-
dier på folkhögskolor. Andra blev inneboende i städerna för studier vid läro-
verk eller tog realen som privatister innan de fortsatte till högre studier och 
yrkesutbildningar.457 Utifrån dessa förhållanden avvek familjerna och deras 
barn som fortsatte att studera, både från andra familjer på landsbygden, från 
lokala skolstyrelser och från statens uppfattning om vilka som skulle få till-
gång till högre studier. Men det starka intresset för fortsatta studier förvånar 
mindre med tanke på att kunskapssökande och bildning präglat tidigare ge-
nerationer. Men den tidens undervisningssystem och familjernas ekonomi är 
det förståeligt att inte alla syskon i familjerna kunde fortsätta att studera.  

Det största hindret som inte kunde övervinnas var, och informanterna ut-
trycker det på liknande sätt: Den som ärvde hörselskadan fick inte fortsätta 
att studera. Det uppstod ett hinder i denna generation, ett hinder som åt-
skilde och gick rakt igenom flera familjer och syskonskaror. Hindret och 
skillnaden berodde inte på att man bodde på landsbygden, inte om man var 
äldst och yngst i syskonskaran, inte om man var pojke och flicka, kanske inte 
ens mellan dem som ville eller inte ville fortsätta att studera. Hindret var att 
högre studier var omöjliga för dem som hade ärvt hörselskadan. När de som 

                                                      
455 Tom Axelsson, Rätt elev i rätt klass. Skola, begåvning och styrning 1910-1950 Linköping, 
Diss., Linköpings universitet, 2007.  
456 Ibid. Axelsson refererar till bland annat till professorer/forskar som Anderberg, 1932; 
Dahlberg, 1945; Johnsson & Larsson, 1947; Norinder, 1937; Ohlander, 1932; Sandels, 1942; 
Sjögren, 1937 och Tamm, 1932.  
457 Under tolkningsarbetet och när det sena införandet av heldagsundervisning blev uppenbart 
ringde jag till några informanter och andra personer i släkten för att ta reda på hur de syskon 
som fortsatt sin utbildning gått tillväga.  
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hade velat och trodde sig skulle kunna klara högre studier jämförde sig med 
sina hörande syskon upplevde de sig som borträknade, åsidosatta och hänvi-
sade till den försörjning som tidigare generationer hade haft. De jämförde sig 
med sina syskon, inte med andra barn på landsbygden och därför blev hör-
selskadan som skuld för denna orättvisa så mycket större. 

Sörens dotter talar om svårare attityder, större fördomar, mindre kun-
skaper om hörselskadade och att man inte satsade på dem när hennes pappa 
växte upp. Det fanns ett samband mellan återupptäckten av Mendels ärftlig-
hetslagar, det statliga rasbiologiska institutets undersökningar, ofta genom-
förda bland elever i folkskolan, och de begåvningstester som gjordes i ett 
särskiljande syfte. Alla grundade sig på att människan var förutbestämd ge-
nom det arv hon fått. Även bondebefolkningen skulle hållas ren och frisk 
från ärftliga sjukdomar och lyten så att den inte hotande nationens livsvill-
kor.458 Kunskaper om sjukdomar och lyten och hur dessa skulle behandlas 
intensifierades i det skolhygieniska programmet vars målsättning var att 
utrota lidandet bland annat genom att avskilja de sjuka och lytta från dem 
som var friska.459  

Folkskolans hjälpklasser började växa fram under tidigt 1900-tal för ele-
ver som var sinneslöa, men bildbara. För elever som av andra skäl inte kla-
rade folkskolans undervisning startade i städerna olika svagklasser under 
1920- och 1930-talet.460 I Göteborg tillkom den första hörselsvagklassen 
redan 1915 och i Stockholm startade två hörselsvagklasser höstterminen 
1922, efter flera påstötningar från den nystartade Föreningen för de dövas 
väl.461 Stockholms folkskolestyrelse konstaterade dock sedan undervisningen 
hade startat att bara ett fåtal elever började i hörselsvagklasserna och av de 
fyra planerade hörselsvagklasserna blev det två som startade.462 Det stora 
flertalet elever med nedsatt hörsel fanns i folkskolans vanliga klasser, kanske 
fanns det också någon vid realskolan. Men den rådande uppfattningen var, 
som professor Wernstedt uttryckte det, att lomhörda elever var ett störande 
element i läroverken och dessa borde undervisas i specialklasser eller speci-
alskolor.463 Den satsning som några få döva och lomhörda barn fick i hörsel-
svagklasserna krävde att de blev kategoriserade och avskilda. Det gällde inte 
kapitlets personer som alla var elever i folkskolor på landsbygden. 

Det var även vid denna tid som släktkrönikan om Pehr Hansson, hans för-
fäder och barn skrevs. Krönikören hade ett uppenbart intresse för släktens 
ärftliga egenskaper och han konstaterar att i början av 1930-talet finns en 

                                                      
458 Broberg, & Tydén, 1991. 
459 Bengtsson, 2005, Landahl, 2006. 
460 Axelsson, 2007. 
461 Riksarkivet; Hörselskadades Riksförbund Protokoll A I (1921-1929). 
462 Stockholms Stadsarkiv. Stockholms folkskoledirektion, Överstyrelsen för Stockholms 
stads folkskolor/Stockholms folkskoledirektions protokoll med bilagor, register och föredrag-
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fjärde generation som ärvt den dövhet som Pehr Hansson hade haft. Att 
skriva en släktkrönika, en genealogi, var en av flera tekniker som användes 
för att peka ut grupper eller släkter som kunde vara en fara för samhället. 
Släktkrönikor hade blivit en vetenskaplig genre och var en del av den rashy-
gieniska vetenskapen.464 Krönikören nämner tre egenskaper som flertalet 
män i tidigare generationer hade haft. De var fysisk starka, begåvade och 
döva. Han beskriver hur de använde sin fysiska styrka i olika slags arbeten 
tillsammans med sin begåvning, de var arbetsamma, driftiga, vågade pröva 
nya saker och de läste. Dövheten hindrade inte något av detta. Deras egen-
skaper var helt förenliga med varandra. Men dessa beskrivningar gick tvärs 
emot dåtidens kunskapssyn där praktiska och teoretiska kunskaper skulle 
vara åtskilda, liksom att lytta personer inte kunde vara begåvande. Krönikö-
rens beskrivning av deras kunskaper rimmar mer med den som Gustavsson 
hävdar finns i hela kroppen och inte bara i hjärnan och att praktiska och teo-
retiska kunskaper är omöjliga att särskilja från varandra.465  

Det är omöjligt att veta om krönikören själv var medveten om att han be-
skrev en kunskapssyn som gick stick i stäv med den som vid denna tid rådde 
inom undervisningssystemet. I en nutida läsning är det dock uppenbart att 
han framförde en kunskapssyn som var förankrad i den agrara kulturen och 
gick emot den forskning och de uppfattningar som påverkade den tidens 
skola och folk. 

Kvinnornas vuxna liv och kunskaper 
Nancy blev tidigt mamma och skötte hem, två kor och en familj där fyra 
barn växte upp. De levde under små omständigheter, men hon kunde ta till-
vara på nästan allt som gick att ta tillvara på. Hon var ganska lik sin mamma, 
berättar hennes son. Det skulle vara ordning och reda och hon var väldigt 
stark, både fysiskt och psykiskt. Nancys man omkom när hon var dryg 40 år. 
Det var en stor förlust och hon behövde ett arbete för att försörja sig. Hon 
började arbeta som hemsamarit och när det hade gått några år tror sonen att 
hon tyckte att hon hade fått det ganska bra. Hon hade ju aldrig varit van att 
ha egna pengar, berättar han. Han tror att hennes hörselskada innebar att hon 
levde sitt liv ungefär på samma sätt som tidigare generationer. Det var först 
när hon började arbeta som hemsamarit som hon började använda hörappara-
ter och sonen berättar vidare: 

Mamma var väldigt döv, dessutom gick det länge innan hon skaffade sina hö-
rapparater. När man lever tänker man inte på det, utan det är vissa episoder 
som man kommer ihåg säger sonen. Vi gick alltid och plockade hjortron och 
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det slog aldrig fel att man tappade bort henne, då gick det inte att ropa på 
henne.  

 
Som äldre mötte hon nya sorger och sjukdomar och hennes son tycker att 
hon hade ett hårt liv och levde i en väldigt begränsad värld. Hon kom inte 
någonstans säger han. 

Elisabet upplevde att för hennes föräldrar gällde det att få henne bortgift, 
och där hade hon tur, berättar sonen. Hon gifte sig med en bonde och flyt-
tade till hans gård och fick tre barn. Elisabet och hennes man hade tio kor 
och det var Elisabet som skötte mjölkningen. Hon gillade att läsa och var 
olik en bondmora på alla möjliga sätt, menar sonen. Efter nästan 25 år la 
Elisabet och hennes man ned sitt jordbruk. Hon hatade de där korna men 
när de försvann började hon längta efter dem, berättar sonen.  

Elisabet hörde nog dåligt tidigt i livet och använde hörapparat under 
många år. Den hon hade när sonen var liten var stor och klumpig så det gick 
inte att undgå att se den, även om hon stoppade ned den i en ficka på behån. 
Hennes hörselnedsättning var aldrig något komplicerat inom familjen. Hon 
tyckte inte om att radion stod på och när hon inte hörde vad vi barn sa så fick 
vi säga det en gång till, tala högre och vända oss mot henne så hon kunde 
läsa på läpparna, berättar sonen.  

Men när Elisabet var bland andra människor försökte hon att vara så dis-
kret som hon kunde. Hon kunde inte prata om sin hörselskada och ville inte 
låtsas om att hon var hörselskadad. Hon erkände det inte offentligt och det 
ställde till en massa konstiga situationer. Det värsta hon visste var när folk 
höll händerna för munnen. Hon blev vansinnigt arg på sådana människor.  

Det var nån slags skam alltså, att hon inte .. hon ... hon ville inte stå för det så 
att säga. Och sen om man är kvinna så kan man ju ha långt hår så kommer ju 
aldrig nån att se nånting. Så att det är lättare att dölja det då och så. Men som 
sagt, jag tror hon skämdes. Samtidigt så var hon bitter för att hon hade det, 
hon var liksom väldigt kluven på nåt sätt. Och det gick inåt på det sättet. 

 
Sonen fortsätter och säger att Elisabet inte heller kunde erkänna att hörsel-
skadan var ärftlig och hon ville inte heller prata om den. Varför hans 
mamma förnekade arvet tror han berodde på att hon var rädd för att han, som 
också ärvde hörselskadan, skulle anklaga henne och det var alltid mest synd 
om henne. Det som Elisabet grämde sig allra mest över och aldrig accepte-
rade var att hon inte fick någon utbildning som ung, säger hennes son. Men 
när hon var i 40- 45 årsåldern kunde hon äntligen börja plugga. Hon läste på 
en folkhögskola, utbildade sig till arkivarie och fick ett arbete där hon bland 
annat organiserade gamla kyrkoarkiv. 

Malin  gifte sig ung. Hon fick fem barn och arbetade samtidigt i sin mans 
åkeri. Det var alltid full fart på henne. Hon trivdes med många människor 
och var inte rädd för att ta kontakt med okända. Malins hörsel var nedsatt 
redan i tonåren berättar hennes bror och sonen minns inte annat än att hon 
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alltid har haft hörapparat, först en på bröstet och sedan en i vartdera örat. 
Han tänkte inte på att hon hörde så dåligt och säger: 

Man skrek väl om hon inte hörde och sen var hon rätt bra på att avläsa. Ibland 
förstod vi inte hur hon kunde ha hört, men det gick ju bättre när hon såg den 
hon talade med.  

 
Hon var van med våra röster till skillnad från när telefonen ringde, berättar 
han. Fick hon inget sammanhang av vad som sas eller förstod vem det var, 
trots den telefonförstärkning som hon hade, bad hon något av oss barn eller 
pappa att ta samtalet. Men även när vi barn ringde hem märkte vi att hon inte 
hörde. Hon kunde inbilla sig att hon hade hört, men det var något helt annat 
som vi ville säga henne. Så det tog lång tid innan man fick in henne på det vi 
ville prata om berättar sonen. Han tror att hon blev stressad av att inte höra 
och det blev mest tydligt i telefonsamtal.  

Malin startade ett företag med restaurang och camping och hon jobbade 
otroligt mycket. Körde potatisskalmaskinen och plockade blommor, det 
skulle vara fint. Under högsäsongen var hon uppe vid femtiden och aldrig 
hemma före elva, sju dagar i veckan, men hon klagade aldrig. Företaget var 
hennes liv, hon tyckte det var så roligt och hade en sådan livsglädje i sitt 
arbete, berättar dottern. Malin hade anställd personal och under de sista åren 
skötte en av dem de flesta kontakterna utåt. Det var nog räddningen, säger 
dottern och syftar på hennes hörselskada. När Malin hade sålt sitt företag 
blev omställningen till pensionär väldigt stor, det var som att dra ut kontak-
ten, säger sonen. Hennes värld krympte, hon var bara hemma och gick ing-
enstans och barnbarnen tyckte inte att de gick att prata med henne längre. 
Hon fick nya digitala hörapparater, de starkaste hon kunde ha, men det fun-
gerade ändå inte för henne. Hennes uppmärksamhet och skärpa avtog och 
den har betydelse för kommunikationen, menar hennes son. Vad som be-
rodde på dövheten eller den demens som Malin sedan utvecklade tycker han 
är svårt att avgöra, men det gick inte längre att få någon riktig kontakt med 
henne under de sista åren, berättar han. 

Direkt efter konfirmationen blev Alva barnflicka hos kyrkoherden och 
något år senare ordnade hennes bror ett likande arbete i Stockholm. Därefter 
arbetade hon i en prästfamilj som bosatte sig i Paris. Några år senare flyttade 
hon tillbaka till sin hembygd och träffade sin blivande man. De gifte sig och 
bosatte sig i södra Sverige. Alva födde fem barn, var hemma med dem och 
hade alltid något att göra. Hon stickade och vävde och drygade också ut hus-
hållskassan med städarbeten, berättar dottern. Men Alva har många gånger 
sagt till dottern att hon har ångrat sig att hon inte yrkesarbetade. Om hon 
hade gjort det, hade det säkert varit med något som berör samhällsfrågor 
eller som lärare, tror dottern. Hur Alvas hörsel var när hon själv växte upp 
minns hon inte så noga, men hon minns att hennes pappa ofta sa: Du hör ju 
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inte vad jag säger. Förr var man kanske inte så hjälpsam mot dem med hör-
selproblem tror hon. 

Sylvia ville inget annat än bort från sin auktoritäre far och från landsbyg-
den. Redan som 16-åring flyttade hon till stan, tog jobb som sjukvårdsbiträde 
och där träffade hon också sin blivande man, berättar dottern. 

Och pappa kom på, tror jag, på kolbåtar eller på virkesbåtar som lassade och 
lossade där. Och jag kan tänka mig att tonårsflickorna sprang där på bryg-
gorna och spanade in killarna, jag vet inte. (småskratt) Och dom träffades 
som tonåringar./…/Och sen blev hon gravid när hon var 18-19 och blev 
tvungen att gifta sig. 

 
Sylvia och hennes man flyttade till södra Sverige och bosatte sig i en gam-
mal lägenhet mitt inne i en stor stad. Där trivdes hon. Men när familjen växte 
var de tvungna att hitta en större bostad och de flyttade ut på landet. Sylvia 
kom bort från släkt och vänner och sörjde att hon hade hamnat på landsbyg-
den igen. Det var säkert svårt för henne eftersom hon hade ett stort behov av 
socialt umgänge, men dit de flyttade fanns inga grannar att umgås med. Hon 
blev väldigt isolerad och kunde inte ta sig ur det och mycket berodde på 
hennes hörsel tror hennes dotter och fortsätter att berätta att hennes mamma 
led mycket av att hon var hörselskadad. Det var ett stort handikapp för henne 
och hon var väldigt rädd för situationer som hon inte behärskade. Sylvia var 
döv så länge dottern kan minnas och hon ville se den hon talade med. Vi 
kunde skrämma henne om vi inte trampade och stampade när vi kom in i 
rummet säger hon och fortsätter: -Självklart placerade man sig så att hon 
såg ens ansikte även om jag tror att hon inte var särskilt duktig på att av-
läsa. När Sylvia var närmare femtio år skiljde hon sig, flyttade tillbaka till 
stan och började arbeta som sjukvårdsbiträde igen. Då gick hon och under-
sökte sin hörsel och fick nog nya hörapparater tror dottern, men är inte säker. 
De pratade aldrig om hörseln, det var så självklart att mamma hörde illa, 
säger hon. De sista tio åren som hon levde var hon väldigt döv, hon hörde 
ingenting alls utan hörapparater och inte så mycket med dem heller berättar 
dottern. 

Yrkesutbildning vid Tysta skolan 
Astrid  hade arbetat i föräldrahemmet under flera år när hon fick syn på en 
annons om en yrkesutbildning i sömnad. Det var Tysta skolan i Lidingö som 
annonserade om en avgiftsfri hushålls- och sömmerskeutbildning. Tidigare 
hade skolans kurser bara vänt sig till dövstumma talundervisade flickor med 
fullständiga betyg från dövstumskolorna. Sedan staten tagit ansvar för döv-
stummas fortsättningsutbildning 1938 hade Tysta skolan fått problem att 
rekrytera elever till sina kurser. Efter ett beslut av Skolöverstyrelsen fick 
Tysta skolan ändra inträdeskravet från ”att vara fyllda 18 år och hava ge-
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nomgått dövstumskola” till ”att hava fyllt 18 år med företräde för den, som 
genomgått dövstumskola”.466 Våren därpå annonserade de i flera nya tid-
ningar, bland annat Jordbrukarnas Föreningsblad, om sin kostnadsfria yrkes-
utbildning i sömnad för dövstumma flickor över 18 år, där även döva och 
lomhörda kunde vinna inträde.467  

Astrid har berättat att hon själv beslöt sig för att ansöka till Tysta skolan 
för ett av sina syskonbarn. Hon blev antagen och började sömnadskursens 
första år tillsammans med fem andra flickor. Tre av dem hade gått i någon av 
landets fem dövstumskolor och två hade som Astrid, gått i folkskolan. De 
bodde tillsammans med flickorna som gick andra årskursen i skolans elev-
hem. Undervisningen pågick måndag till lördag. Förutom linne-, klädsöm-
nad och hushållsarbete hade de även fyra timmars talövningar och en all-
mänbildande lektionstimme varje vecka. Till vårens skolavslutning arrange-
rades en utställning på vad de hade sytt och Astrid fick en premie för flit och 
noggrannhet som Landshövdingskan, som var förordnad inspektor av Kungl. 
Skolöverstyrelsen, delade ut. Under andra året fick eleverna besöka museer, 
sömnadsfabriker och ateljéer och även detta år fick Astrid en premie vid 
skolavslutningen för sina välgjorda arbeten.468 Flera av hennes syskonbarn 
berättar att hon hade lärt sig rita fantastiska modeller och sydde oerhört fint 
och blivit konstsömmerska i Stockholm, men de visste inte i vilken skola 
hon hade gått i. 

När Astrid kom hem från Stockholm talade hon om för sina släktingar att 
det inte längre hette döv utan hörselskadad. Det minns hennes kusin, men 
säger att det ordet inte fick någon genomslagskraft. Det var nog också vid 
den tiden som Astrid började använda hörapparat. Svägerskan berättar:  

Jag kan inte annat minnas är att hon alltid haft en hörapparat och att den 
första hade ett stort batteri som hon var tvungen att fästa med ett gummiband 
runt benet. 

 
Med sin nya utbildning ville Astrid kunna försörja sig själv. Hon sydde klä-
der och vävde på beställning och var mycket noggrann. Hon vävde till Hem-
slöjden och det finaste uppdraget som hon fick vara att väva möbeltyg till 
landshövdingens residens. Men det var svårt för henne att få någon förtjänst 
och när hon inte fick riktigt betalt, sa hon upp sig från Hemslöjden, berättar 
hennes svägerska.  

Det fanns en bonde i hemtrakterna som lär ha sagt till henne: Gift dig med 
mig så får du alla mina pengar, berättar ett syskonbarn, men Astrid nobbade 
honom och började istället arbeta på en fabrik. När hennes föräldrar hade 
dött flyttade hon till samhället och byggde senare ett eget hus. Flytten bröt 
en del av den isolering som hon känt medan hon bodde i sitt föräldrahem, 
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men på grund av hörselnedsättningen var det var svårt för henne att få nya 
kontakter. Därför umgicks hon mest med några syskon och deras familjer, 
berättar svägerskan. På fabriken tog de tillvara på en del av hennes kunskap-
er och hon sydde upp nya skomodeller. Fabriksarbetet blev hennes räddning 
och det hade varit svårt för henne med sin grava hörselnedsättning att ha 
något annat arbete, menar svägerskan. Astrid sa vid ett tillfälle till ett sys-
konbarn - Visst har jag gjort det bra och syftade på att hon med de förutsätt-
ningar hon haft, hade kunnat skapa sig ett bra liv, egen inkomst och ett vack-
ert hem. 

Med kunskaper från uppväxten i ett samhälle som förändras 
Nancy, Elisabet och Malin levde sina vuxna liv på landsbygden. I den agrara 
kulturen ingick att kvinnorna födde och uppfostrade sina barn samtidigt som 
de arbetade, och så gjorde de också. I den framväxande industri- och tjäns-
temannasamhället hade en borgerlig familjebild brett ut sig till fler samhälls-
grupper med en helt annan uppfattning om kvinnans konstitution, arbete och 
ställning i familjen än den som fanns i den agrara kulturen. Mannen skulle 
ensam försörja sin familj genom lönearbete utanför familjen och kvinnan 
skulle ta hand om barnen, hemmet och mannen på heltid. Wikander och 
Manns beskriver detta som en begränsad kvinnoroll, där produktion och 
reproduktion blivit åtskilda.469 Kvinnorna lämnade på olika sätt det hushålls- 
och jordbruksarbete de hade blivit uppfostrade till. Alva, Nancy, Elisabet, 
Malin fick flera barn och alla hade en uttalad hörselnedsättning. Ändå 
anammar inte någon av dem den borgerliga hemmafrurollen. De ville och 
måste ibland försörja sig och sin familj själva, men inte med jordbruk. En del 
av de omsorgsarbeten som tidigare funnits i hemmen var nu en del av ar-
betsmarknaden och de kunskaper de hade var användbara i dessa samman-
hang. Men det finns också ett samband mellan de kunskaper de fick under 
sin uppväxt och de nya kunskaper som de senare utvecklade, som Malins 
arbete vid fäboden och hennes arbete i det egna företaget. Hon hade lärt sig 
att arbeta under eget ansvar, ta självständiga och ekonomiska beslut, planera, 
organisera och fortsatte med det, i en annan tid och i nya situationer. Kvin-
nornas förmåga att använda och utveckla sina kunskaper visar också hur 
omöjligt det är att i praktiken skilja på praktiska och teoretiska kunskaper 
och de är goda exempel på vad Gustavsson menar när han säger att männi-
skans kunskapsförmåga rör hela hennes medvetande och kropp. Praktiska 
kunskaper har teoretiska dimensioner och teoretiska kunskaper har praktiska 
dimensioner.470 Det går inte heller att skilja praktiska och teoretiska kun-
skaper från den drivkraft och det intresse att genom hela livet vilja utveckla 

                                                      
469 Ulla Wikander & Ulla Manns, (red.), Det evigt kvinnliga: en historia om förändring, [Ny, 
omarb. utg.], Lund, Studentlitteratur, 2001. 
470 Gustavsson, 2002. 
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nya kunskaper. Elisabet och hennes man var bönder i många år, samtidigt 
läste hon mycket och ville utbilda sig. Hon hade drivkraft och intresse och 
använde sig av dem när det på 1970-talet blev möjligt för vuxna att studera 
vid folkhögskolor. För Elisabet blev studierna både en upprättelse för studi-
erna hon hade nekats i sin ungdom och en möjlighet att utveckla nya kun-
skaper som också gav henne ett nytt arbete. 

Astrid fick som enda kvinna i denna generation en yrkesutbildning sedan 
Tysta skolan öppnat sina kurser för döva och lomhörda flickor. Det säger 
även något om de svårigheter kvinnor med nedsatt hörsel hade, de kunde 
varken utbilda sig bland hörande eller dövstumma. Astrid var mycket kunnig 
och försökte försörja sig på de kunskaper hon hade, men det blev omöjligt. 
Utbildningen hade fokuserat på sömnad hantverk och inte förutsett en väx-
ande konfektionsindustri. För Astrids del blev det en skofabrik där hon också 
fick sy upp nya modeller. Jag uppfattar att det viktigaste för henne var att 
hon på egen hand hade kunnat skapa sig ett bra liv och det målet nådde hon 
också. 

Läsande och föreningsaktiva kvinnor  
Alva har varit med i olika föreningssammanhang och har alltid varit nyfiken 
på det mesta. Hon tyckte samhällsfrågor var viktiga och därför engagerade 
hon sig politiskt, men hon var inte den som sprang ute på gator och torg och 
skanderade, berättar dottern. Hon var socialdemokrat och blev vald till ordi-
narie ledamot i kommunens skolstyrelse och dottern fortsätter att berätta: 

Men mamma har alltid vart blyg också. Hon är blyg ... lite … vågar inte säga 
… lite försynt så. Säger inte gärna emot eller så där du vet. Nej. Men tänker 
desto mera. Och det skulle jag ju naturligtvis ha sagt, kan hon säga. Varför 
gjorde du inte då? Neej, jag vågar inte vet du. Nej. 

 
Att Alva alltid var blyg tror dottern berodde på hörseln och understryker det 
kraftfullt. Den gjorde det inte lättare för henne. Hon tror att Alva måste ha 
haft hörapparat när hon satt i skolstyrelsen, men säger samtidigt att hon fick 
den väldigt sent, det var kanske först när hon var i 50-årsåldern. Då fick hon 
en sådan som hon hade på bröstet och en sådan har hon haft hela sitt liv. När 
hon var i 60-årsåldern kunde hon inte längre vara med i sociala sammanhang 
som PRO, eller det var besvärligt för henne, rättar dottern till och säger sen:  

Ja det är ju inte lätt heller. Alltid hålla på och säga ursäkta … jag vet inte el-
ler låtsas att man hör och så svara uppåt väggarna och sånt. Ja. Det är ett pro-
blem. 

 
Alvas dotter fortsätter att berätta om sin mamma: 
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Mamma är fantastisk och har ett mycket stort läsintresse. Hon läser och … 
Ja, nu kan hon ju inte gå på bibblan nu längre som hon säger. Och hon var väl 
den största kunden på biblioteket i [NN]. Älskar att läsa. Väldigt nyfiken, 
väldigt allmänbildad alltså. Har reda på allt. Hon vet, hon löser korsord hela 
dagarna. Och virkar och stickar och .. nej, hon är en fantastisk människa 
alltså. Fantastisk människa måste jag säga. Ja. 

 
Dottern besöker Alva varje månad. Då berättar hon om vad som händer på 
äldreboendet, vad hon själv gör och vad hon läser. Hon brukar alltid ha en 
bok och några tidningsartiklar som vi diskuterar berättar dottern. Alva pratar 
väldigt mycket om kommunen och vad de hittar på och annat som hon är 
intresserad av. Hon vill diskutera allt, världspolitiken, USA och valet där och 
dottern menar att Alva är mer vaken än vad hon själv är. Det märker hon inte 
minst när de tittar på Jeopardy på TV ihop, Alva tar nästan varenda fråga. 

När Elisabets son har tittat på fotografiet av kyrkan i Vibyggerå frågar jag 
om det var något hans föräldrar var engagerade i. Det fanns ett socialt tryck 
att delta i missionshusets verksamhet och det gjorde hans föräldrar ibland, 
men alla visste att hans mamma var rebell säger sonen. 

Hon var ju egentligen kommunist men ändå vek hon sig för sådana där saker. 
Ja, hon var kommunist, älskade Jan Myrdal och gillade rebeller. Hon ville 
vara rebell själv  

 
Elisabet skulle ha passat som intellektuell i någon stad, istället var hon med 
i rätt många föreningar berättar sonen. I Hörselfrämjandet följde hon med 
utvecklingen av hörapparater och var mån om att ha de bästa. Där var det 
inga problem att höra, alla var ju i samma situation. Även när hon deltog i 
biblioteksföreningen kunde hon följa med eftersom det bara var en i taget 
som pratade, berättar hennes son.  

Även Astrid  läste mycket och var en flitig boklånare på biblioteket. Hon 
var med i Hörselfrämjandet och läste deras tidning men hon var inte direkt 
engagerad. Däremot var hon förargad över att alla andra handikapp lyftes 
fram i samhället men inte de hörselskadades, berättar ett av syskonbarnen. 

Trots att Sylvia hade en jobbig skoltid minns hennes dotter att hon läste 
mycket, löste korsord, följde med i nyheterna och var politiskt intresserad 
men hon var aldrig med i några föreningar. Hon hade fem barn, hus och hem 
och det var tillräckligt för henne. Malin  engagerade sig inte heller i någon 
förening, men gick ibland till bönhuset eller församlingshemmet. Det gjorde 
även Nancy. Kyrkan och gudstron var viktig för henne och hon var en 
läsande människa. Hon var nog ganska begåvad tror sonen.  

Kvinnornas hörselnedsättning i hemmet och i omvärlden 
Kvinnornas hörselnedsättning framkommer tydligt i barnens, syskonbarnens 
och en svägerskas olika berättelser om dem. Barnen minns den från sin upp-
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växt, men uppfattade inte mammornas hörselnedsättning som något problem. 
Som barn var de vana med den och som Nancys son säger: När man lever 
tänker man inte på det. De kan ändå beskriva vilka förutsättningar som 
gällde för att kommunikationen skulle fungera. Inga onödiga ljud fick störa, 
de skulle tala högt och tydligt, komma närmare och de skulle kunna se på 
varandra för att kunna avläsa talet. Den visuella dimensionen av kommuni-
kationen var en förutsättning och som barn lärde de sig detta som något na-
turligt. Det var handlingar som mödrarna och barnen gjorde dagligen, vanor 
som de inte reflekterade över som några specifika kunskaper. Några av 
kvinnorna lever sitt vuxna liv i de trakter där de vuxit upp och var väl kända, 
några flyttar, skapar hem och familjer på nya orter. Det har inte någon bety-
delse för hur de får kommunikationen att fungera i hemmen. Oavsett deras 
hörselnedsättning och var de skapade sina familjer låg huvudansvaret för 
kommunikationen, omsorgen och relationerna på dem. De skapade och åter-
skapade relationerna och bidrog till att kommunikationen mellan familje-
medlemmarna fungerade, något som Carlstedt och Forsséns menar att kvin-
nor lärt sig redan som barn.471 Detta ansvar för relationer och kommunikation 
kan ha varit en anledning till att flera av kvinnorna använde hörapparater i 
hemmet och började använda dem ganska tidigt i livet. Astrid kan ha varit 
den första i släkten som började använda hörapparat, troligtvis redan i slutet 
av 1940-talet. Kvinnorna gjorde vad de kunde för att möta sina egna och 
omgivningens krav på en fungerande kommunikation och därför blev hörap-
paraterna nödvändiga för dem. Men hörappraterna gav dem inte hörseln 
tillbaka, de måste också göra som tidigare generationer hade gjort, använda 
sin förmåga att avläsa talet.  

Men kvinnornas omgivning hade förändrats i förhållande till den omgiv-
ning som tidigare generationer hade haft. När de lämnade hemmet, kom till 
nya miljöer och träffade okända personer händer något som inte har varit 
märkbart i tidigare generationer. Det är kvinnornas starka och negativa käns-
lor som uppkommer i situationer när de inte hör och dessa väcker ilska, 
skam, bitterhet, kluvenhet och blyghet. Bland denna generations kvinnor är 
de så påtagliga, varför det är som Ricoeur uttrycker det, nödvändigt att stu-
dera detta brott eller förändring. Negativa attityder och fördomar mot dem 
har redan tagits upp som ett hinder för fortsatta studier och tron att dessa 
också fanns bland alla okända de mötte var säkert utbredd. Rösten påverka-
des också av att de använde hörapparaten, det var inte lika lätt för omgiv-
ningen att på det sättet få vetskap om deras hörselnedsättning. Hellre sökte 
de dölja sina hörapparater. Att med ord informera omgivningen om sin hör-
selnedsättning hade aldrig tidigare behövts och om fördomarna var stora, 
måste det ha varit både helt otänkbart och omöjligt. De tog knappast hjälp av 
sina närstående i dessa situationer. Både de själva och de människor som de 
mötte hade svårt att förhålla sig denna ofrivilliga dimension av deras liv. 

                                                      
471 Carlstedt & Forssén 1999. 
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Ricoeur menar att lidandet uppstår av både de frivilliga möjligheterna och 
det ofrivilliga som människorna själva inte kan påverka därför måste erkän-
nandet av oss själva och andra omfatta både det vi förmår och inte förmår.472 
Att kvinnorna kunde erkänna sig själva med sin ofrivilliga hörselnedsättning 
och att de andra med sin fria vilja kunde erkänna den andre med dennes ofri-
villighet var för dem och vid denna tid omöjligt. Dessa inställningar till det 
ofrivilliga tog bland annat sig uttryck i att kvinnorna inte tog emot andras 
hjälp och de som de kommunicerade med inte underlättade genom att an-
passa sitt tal och beteende som man gjorde och hade gjort i hemmen. Männi-
skor hoppades att läkarvetenskapen skulle kunna bota, men för dem vars 
sjukdomar och lyten inte kunde botas blev lidandet allt mer individuellt och 
även detta lidande skulle döljas för omvärlden. Därför talade de förmodligen 
inte om sin hörselnedsättning, utan led i det tysta och kände skam. Skam 
som Aristoteles menar hör ihop med ungdom och dåliga handlingar och inte 
med en mogen och rättskaffens person som utför goda handlingar.473 Skam-
men blev ännu tyngre när hörselnedsättningen var ärftlig och därför blev 
lidandets börda lättare om hörselnedsättningen berodde på buller. Skillnaden 
mellan hur kvinnorna levde med sin hörselnedsättning i hemmen och i om-
världen var stor, ändå utmanade de sin omvärld genom förvärvsarbete, poli-
tik och föreningsliv. Elisabets son upplevde henne som kluven och det är 
möjligt att fler upplevde sig kluvna. En kluvenhet som berodde på att de såg 
sig som kapabla människor på det sätt Ricoeur talar om samtidigt som de 
själva och andra inte kunde införliva den ofrivilliga hörselnedsättningen i 
denna bild av den kapabla människan. 

Kunskaper för att kunna kommunicera 
Alva har mycket svårt att uppfatta vad som sägs och det är nästan bara dot-
tern som kan kommunicera med henne. Hon reser till sin mamma varje må-
nad och agerar som tolk mellan Alva och äldreboendets personal. Dottern 
har lärt sig hur man talar tydligt och långsamt och tror att hon kan kommuni-
cera med sin mamma för att hon har samma hörselskada. Hon försöker hitta 
lösningar på hur de ska kunna kommunicera med varandra och det är något 
som hennes mamma uppskattar mycket. Under veckorna håller de kontakt 
genom telefon och dottern berättar hur det går till: 

Ja, prata och prata, men jag ringer alltid på ett bestämt .. klockan 10 på fre-
dag. Och då vet hon att det är jag. Och så får hon bubbla på. Men jag kan ju 
inte berätta nåt just. Och är det nånting som /…/ är viktigt, om jag exempel-
vis ska bort fredagen kl 10 /…/ så skriver jag brev till henne och säger det. 
”Nu är det så att jag ringer klockan 12 på fredag, /…/ för att jag ska ett 
ärende.” Ja. Och så .. när hon inte hör, då säger jag, ”då skriver jag ner vad 

                                                      
472 Ricoeur, 1993. 
473 Aristoteles, 1993. 
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jag vill ha sagt till dig” och så skriver jag ner det och så skickar jag iväg det. 
”Och så kan du svara på det på fredag när jag ringer.” Och så gör hon det. 
Det är ju bra. 

 
Astrid hade bara en hörapparat på bröstet och ville aldrig byta till en moder-
nare modell eller ha två apparater. När hon var närmare 80 år fick hon en 
knöl under det öra som hon hade sin hörapparat på. Knölen togs bort och 
sedan fick Astrid cellgift och strålning. Hennes svägerska var med vid alla 
behandlingar som stöd. Efter behandlingarna var all hörsel borta och Astrid 
slutade att använda sin hörapparat. Vid ett av läkarbesöken blev en läkare 
intresserad av Astrid och frågade om hon fick intervjua henne. Då sa Astrid 
att hon ville att de ska byta plats och Astrid satte sig på läkarens stol. Sen sa 
hon: - Nu faller ljuset på dig så jag kan se vad du säger, minns svägerskan. 
Astrid tog tillfället i akt och sa att det var förskräckligt att läkare inte fick 
någon utbildning så att de visste hur de skulle tala med personer som inte 
hör. När Astrid inte längre hörde blev hon rädd och misstänksam. Ett av 
hennes syskonbarn funderar på om hennes isolering går att bryta när hon inte 
hör. När han hälsar på hennes skriver han på papperslappar vad han vill säga, 
hon läser och svarar, men han inser att det blir väldigt ansträngande för 
henne då hon inte längre har någon röstkontroll. 

Berättelserna om kvinnorna i denna generation handlar också om att de 
som äldre blev helt döva. Men också i dessa svårigheter söker de själva och 
deras anhöriga att hitta lösningar på hur de ska kunna kommunicera. Själva 
fortsätter de att tala utan att de hör sig själva. När Astrid säger till läkaren: 
Nu faller ljuset på dig så att jag ser vad du säger sätts, kanske för första 
gången, ord på en ordlös kunskap som har varit känd och använts av alla, 
oavsett om de hört något eller varit helt döva, i generation efter generation. 
Deras kommunikation är framförallt visuell. Det är en ordlös kunskap som 
också Olof fångade i sina fotografier. Astrid vägrade skammen, vågade bryta 
konventionerna och kritiserade läkarnas bristande kunskaper. Alvas dotter 
söker olika lösningar för att kommunikationen med hennes mamma ska 
kunna upprätthållas och ser sin egen hörselnedsättning som nödvändig för 
detta. En kunskap som går förlorad om man inte själv har nedsatt hörsel tror 
hon. Att inte höra kräver uppmärksamhet, hela tiden och hela livet. När intel-
lektet inte längre fungerar, fungerar inte heller kommunikationen var den 
erfarenhet som Malins son hade gjort.  

Männens vuxna liv och kunskaper 
Bertil  funderade aldrig på att bli något annat än bonde. Han drev sitt jord-
bruk och arbetade i skogen. Han köpte en traktor men återgick till hästen 
sedan han var nära att välta med traktorn. Han har mest umgåtts med de poj-
kar som han hade vuxit upp med i byn, men nu är alla döda. Någon egen 
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familj blev det inte. Han vet inte varför, men det berodde inte på hörseln, 
säger han. Inte heller var han med i några föreningar, utom att han i sin ung-
dom gick till bönhuset ibland. Det gjordes ingen hörselundersökning när 
Bertil skulle göra värnplikten. Hade det varit undersökningar som de gör nu 
är han övertygad om att han hade blivit kasserad, eller blivit malaj. Han fick 
göra sin värnplikt, men han var medveten om att han hörde dåligt redan då. 

Bertil hade varit bonde i mer än 30 år då han en eftermiddag kom hem 
och såg att både ladugården och boningshuset brann. Ingenting gick att rädda 
och det var det mest fruktansvärda han har varit med om. Hästen dog och 
själv fick han svåra brännskador när han försökte rädda den. Branden höll på 
att ta knäcken på honom och några nya djur ville han inte ha. Efter det äg-
nade hans sig bara åt skogsbruket.  

Bertil tror att hans hörsel var nedsatt tidigt, men han började inte använda 
hörapparat förrän han var runt 35 år gammal, Det var en på bröstet och han 
använde den när han åkte bort eller när någon kom på besök, men inte när 
han var hemma eller arbetade i ladugården. När han växte upp talade de ald-
rig om den ärftliga hörselskadan. Inte heller har han talat med sina syskon-
barn om den, fast han har bra kontakt med dem och vet att flera av dem är 
hörselskadade. Han konstaterar att det är helt annat nu mot förr och syskon-
barnen har fått hörapparater tidigare i livet än när han växte upp. Han tycker 
att hörapparaterna har förbättrats. Han har en hörapparat och den tycker han 
fungerar bra. På det andra örat har han ingen apparat eftersom han efter en 
olycka i skogen blev helt döv. Bertil menar att hörapparaterna förbättras 
undan för undan samtidigt som hans hörsel blir sämre och sämre. Det märker 
han på telefonsignalen som han inte längre hör, även om han sitter bredvid 
telefonen. Han har lampor som blinkar när telefonen ringar och när någon 
ringer på dörren. Det kan ändå vara svårt att blinkningarna om det är dags-
ljus. Jag frågar Bertil hur han tycker det är att ha en hörselskada och han 
svarar: 

 
– Det är ett besvärligt handikapp  
– Du tycker det? 
– Ja, det är det  
– När är det som svårast? 
– Nu är det ju … [lång tystnad]… man har ju blivit van det nu. 

 
Han säger att det var svårare när han var i farten och när hans hörsel blev 
sämre måste han läsa på läpparna. Han tycker att det är en väldig fördel om 
man ser dem som pratar på TV och han läser på läpparna utan att tänka på 
det. Han kan tänka sig att det var problem innan hörapparaterna fanns. Han 
minns att hans morbror inte behövde någon hörapparat. Morbrodern påstod 
att han miste den hörsel han hade om han använde hörapparat, men det är ju 
fel, menar Bertil. Bertil kunde prata med sin morbror om de satt mitt emot 
varandra över köksbordet, för det är ju då man kan avläsa, lägger han till. 
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Men det blir rörigt när de är flera stycken. Då blir det ett enda surr av allti-
hop och man får inte tag på ett enda dugg, berättar Bertil. 

Nils övertog bondgården efter sina föräldrar, gifte sig och fick fem barn. 
En av Nils döttrar tyckte inte att hennes pappa hörde så dåligt, men menar att 
hon som barn inte var särskilt uppmärksam på det. Han hörde dåligt när han 
var runt 35-40 år. Hemma pratade de högt, vände sig mot varandra så att de 
såg att pappa uppfattade. Det var något hon lärde sig tidigt. Det var inget 
konstigt, det var ju något som man var uppvuxen med säger hans andra dot-
ter. Samma sak gällde förmågan att läsa på läpparna, det lär man sig när man 
inte hör, säger hon. Nils var säkert över 50 år innan han fick hörapparater, 
men kanske var det för sent för att han skulle kunna få någon nytta av dem 
menar hon. Båda hans döttrar berättar att han inte var ute bland folk utan var 
mest hemma. Det kan ha varit så att hörseln begränsade honom i det sociala 
livet säger den ena och minns att han vid en konfirmation gick ut från kyrkan 
för att han inte hörde. En av dem tror nog att hennes pappa var ganska till-
freds med sitt jordbruk och skogsarbete trots att han hade velat utbilda sig. 
Föräldrarnas jordbruk och skogsbruk räckte till att försörja fem barn och sen 
säger hon: 

Det är klart att det krävs en annan lönsamhet i dag och rika var vi aldrig, men 
de betalade för att vi skulle kunna bo inneboende när vi läste vidare.  

 
Att alla barnen skulle få en utbildning vet hon att hennes pappa tyckte var 
viktigt. Sedan ville han också att vår bror skulle ta över hemmanet och det 
var aldrig något snack om att någon av oss flickor skulle göra det. Själv 
skulle hon inte ha haft något emot det. Brodern tog över gården men jord-
bruket är nu nedlagt berättar hon. 

Yngves yrkesverksamma liv började direkt efter folkskolan. Hans första 
arbete var på ett tegelbruk. Därefter har han arbetade han på några sko- och 
handskfabriker. Yngve bodde kvar hos sina föräldrar och kände sig förplikti-
gad att hjälpa dem med både arbetet i jordbruket och med pengar. Under 
semestrarna var det slåtterarbete på dagarna, men på kvällarna kunde han 
koppla av och köra med sin motorcykel. Han övertog föräldrahemmet och 
har bott kvar där, men fortsatte aldrig med jordbruket utan arrenderade ut 
jorden. Det lönade sig inte längre, berättar han. Yngve har levt ensam och 
någon familj blev det aldrig. De inte var så många ungdomar när han växte 
upp och han började dansa först när han var 37 år. Men det berodde inte på 
det. Det fanns ju de som inte alls dansade och ändå bildade familj och säger:  

– Det var ju ingen… match med det, men jag vet inte vad orsaken är att det 
inte… man blev fast för någon, utan det... man blev väl någon sorts enstöring 
(skratt) eller någon… det är ju... man... det är väl i någon viss mån hämmade 
på något sätt. 

– Tror du att hörseln har spelat någon roll? 
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– Nej, det tror jag inte, jag var ju ute, i så pass till åldern kommen när det 
började visa sig, så det var inte det. Det var nog kontakten med det kvinnliga 
som var… mycket lite umgänge med… med det motsatta könet om jag säger. 
Det är väl det som har klickat mycket. 

 
Yngve tror att hörselskadan började redan under skoltiden, men inte förrän 
han märkte att hans hörsel blivit tydligt försämrad uppsökte han en läkare. 
Läkaren sa att Yngves hörselskada var en nervskada, att det inte gick att göra 
något åt den och att han skulle bli döv. Yngve fick en chock eftersom tyckte 
att han fortfarande hörde hyfsat. När han berättar detta frågar jag om han 
tänkte att det skulle bli likadant som för hans pappa och han svarar: 

Ja, det är klart det gjorde man väl, men man var van vid hans dövhet och 
tänkte mera på sig själv och det är väl kanske mänskligt och brydde sig inte 
om att det var ärftligt men det blev ju så småningom det men... nu är det frå-
gan om hur kommer det att bli med mej, tänkte man. 

 
Att läkaren sa att han skulle bli döv gjorde honom deprimerad, men han me-
nar att han kunde förbereda sig på att när hörselskadan blev värre måste han 
ha en starkare hörapparat. Yngve tycker inte att hans arbetsliv har ställt 
några särskilda krav på hörseln. Han har mest arbetat med tillverkningsma-
skiner och blev det för bullrigt stängde han av hörapparaten. Han har i stort 
sett haft samma arbetskamrater hela sitt yrkesverksamma liv och det var bara 
vid luncher och kafferaster som de pratade med varandra. Det gick väldigt 
bra, trots att hans hörsel försämrades med tiden. Han arbetade på en ny ar-
betsplats under sex månader innan han gick i pension. Han fick en chef som 
menade att Yngve hade ett handikapp och att företaget skulle ha bidrag för 
honom. Ingen av dem hade något besvär av Yngves hörselskada, men chefen 
förstod att han kunde komma över pengar, pruta på hans lön eller få bidrag 
för honom, berättar Yngve. Det började bli så på den tiden, säger Yngve och 
kände sig väldigt nedvärderad av chefen. Chefen sökte aldrig något bidrag 
och några månader senare gick Yngve i pension. 

Yngve har bara haft en hörapparat, men på det sämsta örat har han aldrig 
haft någon hörapparat. Det har aldrig kommit på tal att han skulle ha två när 
han har provat ut hörapparat, som nu senast när han bytte och han vet inte 
heller om det skulle förbättra hans möjligheter att höra. Han pekar på sitt 
audiogram och undrar om det finns något där som säger att det räcker med 
en hörapparat eller att det kanske skulle försämra hörseln om man hade två. 
Han tycker det är fel att de har satt hörapparaten på det bättre örat. De som 
jobbar med hörsel borde veta om det är bra att ha en hörapparat på det sämre 
örat också, särskilt när hörselskadan blir sämre med åldern, resonerar Yngve. 
Han har bytt hörapparater flera gånger och för tre år sedan fick han den sista 
apparaten som han skulle kunna ha bakom örat. Han menar att det är den 
starkaste som finns för honom och den fungerar bra. Yngve är van att ha 
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hörapparat, men på natten tar han av den och då hör han ingenting. Ringer 
det sedan han lagt sig ser han lampan som blinkar.  

Yngve anser att han varken kan eller läser på läpparna och han har inte 
heller känt något behov av att lära sig det. 

det här med att tyda och det, det ska nog börjas i tidigt stadium, för att man 
ska… och lära sig hänga med… tal och sånt och om man är medfödd döv, så 
döv att man måste använda tecken och så, då måste man tvinga sig att kunna 
teckenspråk eller läsa på läpparna. En del är ju jätteduktig. 

 
Sen fortsätter han och förklarar hur han uppfattar vad som sägs i TV och att 
det är klart att det hjälper till att lägga ihop det man hör och ser. Har man 
inte ljudet på så kan man ju förstå en hel del genom att avläsa. 

Jo, jo det är klart, det kan ju hjälpa till... omedvetet kan man säga. Men... di-
rekt säga att man kan absolut läsa… det kan jag inte säga att jag kan. 

TV4 är det ju som regel ingen text och då är det ju diffusa... jag hör då det är 
svenskt tal, liksom dom här filmerna dom kör. De där gamla filmerna då är 
det ju lite svårt att uppfatta, men då ser man i handlingen och så även på talet 
som dom säger, att man förstår mer /…/ det är ju liksom döv som hör i alla 
fall på vad handlingen är, då förstår man ju vad som säger också samtidigt. 

 
Sören har berättat att det var i tonåren som han började fundera över sin 
hörsel. Han var med i Logen och där lyssnade de ibland på radion.474 Då fick 
han sätta sig närmast radion, medan de andra kunde sitta var som helst i lo-
kalen. När han skulle mönstra testade en läkare hans hörsel för första 
gången. Sören svarade inte rätt och läkaren trodde att han simulerade, men 
tyckte att han i övrigt verkade krigsduglig så han placerades i krigstjänst. 
Några år senare ordnade hans syster ett besök hos en läkare vid Karolinska 
sjukhuset som undersökte hans hörsel. Hörselskadan konstaterades och han 
fick, eller köpte en hörapparat, men använde den inte. Sören förstod att hans 
hörselskada var ärftlig eftersom hans mamma och flera av hennes syskon 
hörde dåligt. Läkaren som han träffade tyckte det var bra att han skulle bli 
jordbrukare eftersom han i det arbetet inte behövde ha kontakt med så många 
människor. Den kommentaren har Sören ofta berättat och skrattat åt. Han har 
alltid haft mycket kontakter med olika människor, särskilt genom sitt jord-
bruk, berättar dottern. 

Sören gifte sig, men det var svårt att försörja en familj på jordbruk. Eko-
nomi och matematik var han duktig på, därför sökte han ett arbete som 
bankkamrer. Han fick till svar att han var kompetent, men att banken inte 
kunde anställa honom för att han var hörselskadad, berättar hans dotter. Hon 
är övertygad om att han inte hade varit bonde om han haft normal hörsel. 

                                                      
474 Logen, en nykterhetsrörelse. Heter numera IOGT-NTO. 
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Men han stannade kvar inom jordbruket, byggde en ny ladugård och satsade 
på mjölkproduktion. Dottern fortsätter att berätta att Sören alltid var påläst 
och använde sina kunskaper till att förnya jordbruket. Han prövade många 
nya saker därför att han hade läst mycket. 

Det var inte förrän Sören var i 40 årsåldern som han började använda en 
hörapparat när han var på sammanträden. När han kom hem från dem tog 
han av sig hörapparaten och när han var ute och arbetade hade han sällan på 
sig den, eftersom det var många maskiner som bullrade och det var smutsigt. 
Då var det svårt att kommunicera med honom, för han hörde väldigt dåligt, 
berättar dottern. Han hade gått en labiologikurs men hon tyckte att han hade 
väldigt svårt för att läsa på läpparna och att använda fantasin, därför gällde 
det att tala högt. Han ville höra vad man sa, så det blev mycket talträning och 
närvaroträning eftersom de var tvungna att se på varandra, berättar hon. Sö-
ren tittade mycket på tv. Först hade han hörlurar och sedan teleslinga till TV: 
n. De hade blinklampor till dörr och telefon och förstärkare på telefonen. 
Men han tog alltid av sig hörapparaten när han talade i telefon och till sist sa 
han bara det han själv ville säga, för han hörde inte, berättar dottern. Sören 
tyckte om att träffa många människor och pratade med dem en i taget. De 
flesta kände honom väl och de talade högt med honom. När han inte hörde, 
så ryckte mamma ofta in, berättar dottern.  

Läsande och ledande män 
Nils dotter minns från sin uppväxt att hennes pappa inte var ute så mycket 
bland folk, utan var mest hemma. Hon tror inte att han var engagerad i några 
föreningar. Men han var medlem i Centerpartiet, för Torbjörn Fälldin be-
sökte dem och de hade hemskt trevligt. Så han var nog lite engagerad i alla 
fall tror hon.  

Nej, han var inte engagerad i något särskilt men han läste mycket när han 
hade möjlighet till det. Han läste mycket böcker och mycket och han hade 
alla dagstidningar. Periodvis köpte han säkert sju stycken. Nordsverige fanns 
det, Det var en dagstidning då, tidningen från Örnsköldsvik, Härnösand och 
Kramfors tror jag /…/och så köpte han alltid Expressen, Aftonbladet. Och 
ibland kunde han väl köpa Dagens Nyheter också. Och så där... han skulle 
alltid lyssna på nyheterna. Alltid se Rapport, alltid se Aktuellt. Och då … det 
blev först på senare år, då var ju alltid TV:n i botten alltså.475 För det fanns ju 
inte text-TV. 

 
Vid trettiosju års ålder började Yngve dansa. Han gillar vanlig foxtrot och 
tango och det var härligt att dansa, berättar han. Men det är slut med det nu, 
säger han, och menar att det är hörseln som har lagt hinder i vägen. Det som 

                                                      
475 TV:n var alltid i botten. Med det menas att TV-ljudet var maximalt uppskruvat. 
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upptar Yngves lediga tid som pensionär är att läsa. Han läser mycket och 
ofta.  

Ja, jag har ju böcker till tusen, oj då, det är hur mycket som helst. Det är ett 
bra tidsfördriv och det hade ju pappa som hobby också, att läsa. [Sen] kom-
mer bokbussen då och då... så det är full fart. 

 
Han läser detektivromaner och äventyr, det ska vara spänning och medryck-
ande och han vill bara läsa och läsa. Han urskuldar sig lite och säger att han 
kan lägga undan böckerna och ta tag i annat, men så fortsätter han och läser, 
för att det är så intressant och tiden bara går. Han tycker det är så dåliga TV-
program så att det är bara bra att han kan läsa. Till TV: n har han en sling-
kudde, men han måste ha den riktigt nära så att han hör. Bäst är det om det är 
textat, men alla svenska program är inte textade. Därför är det bättre med 
utländska program menar han. När han tittar på gamla svenska filmer som 
inte är textade är det svårt att uppfatta, men då ser han på handlingen och 
även på talet vad de säger och förstår mer än om han skulle ha varit helt döv, 
men det blir ju sämre än om man hade text-TV. 

 
Bild 18: Avkopplande läsning476 

 
Under hela sitt liv var Sören väldigt engagerad i många olika föreningar. 
Dottern tror att den viktiga drivkraften var att han ville lära sig och kunna 
påverka. Han var väldigt intresserad och hade stor nyfikenhet, på folkrörelse, 
kooperation och politik. Självklart så innebar hans hörselskada ett hinder, 
men egentligen var den inget stort hinder, för det hindrade inte hans vilja. 

                                                      
476 Jag uppger inte personens fiktiva namn på fotografiet. 
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Hon fortsätter att berätta att han hade respekt för kunskap och utbildning, 
men han bildade sig alltid en egen uppfattning. Det fanns mycket litteratur 
och framför allt tidskrifter i deras hem och både hennes mamma och pappa 
läste dagligen. Naturligtvis tog hörselskadan mycket energi från honom, den 
både gav honom energi och tog energi menar hon. Sen berättar hon hur han 
förberedde sig innan han gick till sina sammanträden 

Jag tror att/…/nånting viktigt hos honom var att han var förberedd och påläst 
när han gick till olika sammanträden eller kom i olika situationer. Han var 
förberedd. Han visste vad det handlade om och kunde därför engagera sig. Då 
gick det också bra för honom att komplettera och förstå vad som sas. 

 

Och sen tycker jag det är typiskt också att han hade ledarfunktioner och ord-
förandefunktioner, vilket gjorde att han drev frågor och ledde styrelser. Och 
hade på nåt sätt kontroll i det som annars kunde ha varit svårt att hänga med 
i. Och det är ett bra sätt. 

 
Dottern menar att det rent av kunde ha varit en fördel för honom att han på 
grund av sin hörselskada var tvungen att vara påläst och att det var därför 
som han ofta var ordförande. Han var väl insatt i vilka frågor styrelserna 
skulle behandla, vilket kanske inte alla andra var. Under de sista åren an-
vände han, förutom hörapparaten, en slingväska med förstärkare och mygg-
mikrofoner. Han tyckte aldrig det var svårt att få andra att använda dem och 
sa ofta att medmänniskorna var hans bästa hjälpmedel, berättar hon.  

Männens hörselnedsättning, försörjning och omvärld 
För de tidigare generationerna hade det varit nödvändigt att bedriva jordbruk 
för att kunna överleva och det var en trygghet att ärva gården eller torpet 
efter sina föräldrar. Men när denna tredje tolkade generations män blev 
vuxna fanns det många fler sätt att försörja sig på. Hörande syskon hade 
lämnat hemmet för utbildning och andra arbeten, medan det blev männen 
som också hade nedsatt hörsel som övertog jordbruken. Någon måste ju 
överta gården. Yngve bodde kvar men insåg att det inte skulle gå att få nå-
gon lönsamhet och arrenderade ut sin mark. Bertils bondgård brann upp och 
efter ville han inte fortsätta med jordbruk. Nils arbetade som bonde under 
hela sitt liv, men efter honom upphörde jordbruket. Sören ville göra något 
annat men hans hörselnedsättning hindrade honom att lämna jordbruket. Han 
fortsatte och utvecklade jordbruket vilket innebar många nya kontakter som 
ställde krav på hans hörsel. Fortsatte de med ett traditionellt jordbruk ställdes 
inte några högre krav på deras hörsel, men om de ville utveckla och skaffa 
sig nya kunskaper om jordbruk ökade kravet på hörseln.  

Männen i denna generation läste mycket tidningar, följde med och var väl 
orienterade i omvärlden. Tv-n blev ett nytt medium som förmedlade detta 
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och för att få del av detta måste de ha högsta volym eller använda hjälpme-
del som hörlurar och slingkuddar och kanske var det av den anledningen de 
började använda hörapparater. Men flera av dem nöjde sig med det och det 
kanske var ett sätt att minska lidandet som hörselnedsättningen skapade i de 
direkta kontakterna med omvärlden. Det finns ett stråk av isolering, utanför-
skap och ensamliv. Både Yngve och Bertil berättar tillfällen då de hade blivit 
värderade utifrån sin hörselnedsättning, av både andra och sig själva. De 
riskerade att bli kasserade som militär, danskavaljer och arbetstagare. Käns-
lor som Yngve uttycker i, av att inte vara man fullt ut, och det var hörselned-
sättningen som orsak till det. Jordbruket var inte längre släktens trygghet för 
överlevnad, men en trygg plats som kunde minska det lidande som direkta 
kontakter med omvärlden kunde medföra.  

Bildade utan fortsatta studier 
Gustavsson menar att självbildning kännetecknas av kunskapssträvan genom 
egen aktivitet där läsningen är en viktig del men att den även uppträder som 
kollektiva läroprocesser där människor tillsammans utvecklar ny kunskap. 

Detta kan ske i olika slags föreningar och folkbildade rörelser har i hög grad 
bidragit till nya kunskaper och utveckling av det svenska samhället.477 Den 
bildning som tidigare generationer utvecklade, utvecklades också i denna 
generation. Både kvinnor och män i denna generation läste, följde med och 
intresserade sig för det som skedde i samhället. De tog del av andras upp-
fattningar och bildade själva sina egna, exempel på både självbildning och 
kollektiva läroprocesser. Kunskapsutveckling genom den egna läsningen var 
fortfarande viktig för alla, men hörselnedsättningen var förmodligen ett skäl 
till att flera av dem inte deltog aktivt i något föreningsliv. De som deltog 
kunde dock med stöd av styrelsers och föreningslivets tydliga mötesform, 
som kallelser, dagordning, möteshandlingar, ordförande, talordning och pro-
tokoll, vara aktiva i sådana kollektiva bildningsprocesser. Föreningarna var 
för dem, som Waltersson fann i sin studie, sociala och lärande miljöer där 
deltagarna kunde utveckla nya kunskaper och praktisera sina demokratiska 
kunskaper, vilket också han ansåg var ett alternativ till en högre utbild-
ning.478 Denna generations bildning, liksom den som funnits i tidigare gene-
rationer, kan möjligen förklara varför Husén fann att vissa män på landsbyg-
den förbättrade sin intellektuella kapacitet mellan folkskola och mönstring, 
utan fortsatta studier efter folkskolan.479  

                                                      
477 Gustavsson, ”Folkbildning och demokrati”, I Folkets historia. Stockholm: Riksföreningen 
för folkets historia. 1980; Gustavsson, 1991; 1992. 
478 Waltersson, 2005. 
479 Husén, 1948. 



 204

Både kvinnorna och männen i denna generation hade på grund av sin hör-
selnedsättning blivit hindrade att ta del av högre studier och kvalificerade 
arbeten. Men de har ändå visat att en begränsad skolgång och nedsatt hörsel 
inte behöver innebära ett hinder för bildning, strävan efter kunskaper och 
förbättrade livsmöjligheter och att de bidrog till den samhällsutveckling som 
i hög grad förändrades under deras livstid. De har också visat att utveckling-
en av kunskaper inte heller var beroende av de undervisningssystem sam-
hället inte erbjöd dem. Det fanns andra vägar att bilda sig. 
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Lära och Leva IV   Bildade och med högre studier  

I detta kapitel flyttar vi oss fram i tiden och möter de fjorton informanter 
som tillhör den femte eller den sjätte biologiska generationen med en ärftlig 
hörselnedsättning. Sju män och sju kvinnor, där flertalet är födda under 
1940- och 1950-talet. Kapitlets syfte är, att genom tolkning av deras inter-
vjuutsagor, erfarenheter från skola, utbildning och arbetsliv söka besvara 
studiens andra och tredje frågeställning. Kapitlet börjar med några glimtar 
från deras uppväxt. Sedan har jag valt att skilja dem åt beroende på vilka 
skolformer gick i. Barbro, Gerd, Tore, Lennart, Rolf och Sune gick efter sex 
år i folkskolan vidare till realskolan och/eller läroverket.480 Dan gick sju år i 
folkskolan. Mari gick nioårig enhetsskola, medan Britta, Anette, Helena, 
Sara, Kjell och Lars gick nioårig grundskola. Alla namn är fingerade. Däref-
ter följer kvinnorna och sedan männens vuxna liv och kunskaper. Deras 
olika erfarenheter av sin hörselnedsättning framkommer i samtliga avsnitt.  

Uppväxt på landsbygden 
Rolf är uppväxt på landet och i närheten till sina morföräldrars gård. Han var 
ofta där och lärde sig köra häst redan som sjuåring. Det finns ingenting som 
han ångrar så bittert, säger han, skrattar och förklarar. Så fort det var någon-
ting som skulle göras ringde mormor efter honom. Det fanns inga chanser till 
undanflykter, bara att gå dit och hjälpa till. Han lärde sig mjölka korna med 
maskin och under en tid mjölkade han dem både innan han gick till skolan 
och på kvällen. Under sommarloven arbetade han mycket i jordbruket och 
mormor kontrollerade att allt gjordes rätt. Hon var inte sträng, men fodrande 
och samtidigt otroligt godhjärtad berättar han.  

Gerd växte upp på en bondgård och skulle inte ha haft något emot att ha 
övertagit hemmanet, men det var hennes bror som gjorde det.  

Ja, JAG skulle inte ha haft nånting emot att ta över det så. Men alltså det var 
ingenting som tanken vart. Men nu när jag har tänkt på det .. liksom sen, 
Herre Gud. Jag är ju en sån där djurmänniska. Jag är ju en djurmänniska. 
(småskratt) Vill ju vara .. så därför har jag hundar nu då. 

 

                                                      
480 Realskolan och läroverket används båda av informanterna oavsett om de avslutar sina 
studier med realexamen, tar studentexamen med eller utan realexamen. 
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Gerd berättar att det var hennes döve farfar som lärde henne läsa och skriva 
innan hon började skolan. Ja, han lärde henne också att skriva med höger 
hand: 

Vet du jag var vänsterhänt och det fick man inte vara då, ..// så därför tog han 
på sig .. //..han lärde mig att skriva med höger hand. Så det gör jag i dag. Men 
jag äter med sked med vänster och gör andra grejer med vänster, så jag är lik-
som lite kluven så. Men det är hans .. det var han. 

 
När Gerds farfar skulle lära henne läsa satt de på hans säng och läste tid-
ningar och på så sätt lärde han henne bokstäverna i dem. Hon vet inte varför 
han tyckte det var viktigt att lära henne läsa och skriva, men hela familjen 
var en läsarsläkt. Själv hade hon läst alla böcker som fanns i hemmet innan 
hon började realskolan. Hon läste också ”Det Bästa” som farfar hade, de 
blev intressanta när hon blev lite äldre, berättar Gerd.  

Anette var mycket hos sin morfar under sin uppväxt, åkte hölass på som-
rarna och hade en nära relation till honom, berättar hon. Hennes syskon 
tyckte han var sträng, men det tyckte inte hon. Han lärde henne allt från 
kungalängder till hur en motor fungerar och så lärde han henne att läsa innan 
hon började skolan. Anette har läst sedan dess, allt från sin mammas flick-
böcker till National Graphics. 

Brittas farfar bodde på övervåningen i samma hus där hon växte upp. 
Han var väldigt döv, men det var han som lärde henne att läsa och skriva och 
till och med att räkna lite grann innan hon började skolan. Farfar var jät-
tesnäll och brydde sig om oss barnbarn säger hon. Britta var van med att de 
pratade högt i familjen. Hon menar att hon tidigt lärde sig att se till att alla 
uppfattade och att det var viktigt att alla var med. Det var något hon var upp-
fostrad och uppvuxen med och tycker inte att det alls något konstigt med det. 
Men de talade sällan om hörselskadan i släkten, aldrig något allvarligt eller 
känslomässigt, bara om vilka som hörde dåligt eller så berättar Britta.  

Lennart  berättar att eftersom både farmor och pappa hörde dåligt så var 
det högt tonläge som gällde i familjen och han tror att ”alla” visste det och 
berättar:  

Kommer du till [Anderssons], där hör dom så dåligt så där får man prata 
högt. Så att det löste ju sig själv på något vis. /…/ Men vi var inte medvetna 
om det, för vi har ju alltid gjort det. Men jag var ju tvungen att sluta med det 
när jag började i läroverket. Jag kunde inte gallskrika på samma sätt.  

 
Sara har starka minnen av sin farmor trots att hon bara var fem år när hon 
dog. De låg i henne säng och Sara talade in i hennes nästan döva öron. Då 
lärde farmor henne psalmen ”Jesus för världen” som de sjöng tillsammans. 
Jag frågar om Sara har något tidigt minne av sin egen hörselnedsättning och 
hon svarar att när man är liten och leker, är mycket i rörelse, skriker och 
tjoar åt varandra, då tänker man inte så mycket på vem som hör eller inte 
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hör. Hon tycker det är väldigt svårt att säga när hon upptäckte sin hörsel-
skada och fortsätter att berätta: 

Eftersom vi talade högt i familjen så tror jag att som barn så upplevde jag 
mig inte särskilt hörselskadad /…/ Och sen var jag ju dessutom synskadad, så 
att jag hade mer fokus på det dom första åren. Man brukar ju säga att man 
inte kan ha ont på två ställen samtidigt, eller flera ställen, så att jag var nog 
mer bekymrad över min syn när jag var liten. 

 
Det var först när hon kom upp i skolåldern som hörselnedsättningen blev 
mer påtaglig och då fick hon sin första hörapparat. Då var det viktigt att höra 
allt. Hon tror att hon tidigt blev medveten om att fler i hennes familj hörde 
dåligt. Det var genom vår kommunikation i familjen, vi höjde rösten, talade 
tydligt med varandra och när vi gick i kyrkan satt vi som familj alltid långt 
framme i kyrkbänkarna. Sen använde vi hörapparater, berättar Sara. 

Erfarenheter från folkskolan och realskolan 
De första skolåren gick Gerd i en liten skola med fyra årskurser i samma 
klassrum, De var ungefär 20 barn och bara tre elever i hennes årskurs. Sko-
lan blev sedan nedlagd och Gerd fick åka till i skolan i tätorten. Hennes 
pappa uppmuntrade henne och hennes syskon att läsa vidare och utbilda sig. 
Det var viktigt för honom och Gerd tror det berodde på att han själv inte 
hade fått någon utbildning. Efter sjätte klass började Gerd i realskolan. Det 
uppfattades som fint att gå på läroverket, men det var inte så märkvärdigt 
tyckte hon. Däremot var det lite speciellt att vara inneboende i stan redan 
som 12 åring.  

När Gerd var nio år konstaterades det att hon hade nedsatt hörsel. De sa 
att det var fel på hörselnerven och hon visste redan då att hon hade ärvt hör-
selskadan av sin farfar och pappa. Från sin skoltid minns hon att hon aldrig 
någonsin har suttit längst bak. Det har bara funnits där, att hon har suttit 
längst fram, säger hon. Först nu efteråt har hon tänkt att hon måste ha varit 
påverkad av hörselnedsättningen som barn, men hon minns inte att hon hade 
några svårigheter att höra. Gerd tyckte om naturkunskap och matematik, 
språk var hon däremot inte bra på. Efter realexamen läste hon kemi och bör-
jade sedan arbeta på ett laboratorium. 

Barbro började fyran i en ny skola i stan. Det var då som en händelse in-
träffade som har etsats sig fast i hennes minne. De läste om Ungern och hade 
fått till läxa att ta reda på mer om Budapest. Hemma läste hon i Nordisk 
familjebok och ville berätta om det i skolan. 

Ja, sen när vi kom så långt och då vet jag .. [Greta] hette hon, hennes mamma 
var också lärare. Hon pratade så fruktansvärt tyst och satt lite snett bakom 
mig. Och jag hörde ju inte alls vad hon sa. Ja, och sen när hon satte sig, så 
vinkade man ju då och så klev jag opp och så berättade jag vad jag visste om 
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Budapest. Och när jag var färdig, så dom skratta alltihopa, dom skratta så 
dom höll på att skratta .. ja. För då hade [Greta] precis berättat exakt, nästan 
exakt likadant som jag gjorde. Och jag hade ju inte hört det. 

 
Barbro understryker vilken skillnad det var mellan eleverna i folkskolan på 
landet och skolan i stan. På landet pratade de högt och tydligt, men det 
gjorde de inte i stan. Där viskade de och hon hörde aldrig vad de andra ele-
verna sa. Så efter den dundertabben vågade hon knappast öppna munnen. 
Hon hade aldrig tänkt, eller reagerat på sin hörselnedsättning förrän denna 
händelse inträffade. En orsak var att hennes pappa hörde dåligt så alla pra-
tade högt i deras hem. Men det var först när Barbro efter årskurs sex började 
i realskolan som problemen att höra blev riktigt svåra.  

Då hade vi ju liksom konstaterat att jag hörde dåligt, så jag sa till lärarna att 
jag hör inte så bra, utan jag satt längst fram. Men det hade dom ju glömt. Vi 
hade ju olika lärare i olika ämnen, dom kom ju aldrig ihåg det. Så att jag, jag 
skulle försöka läsa franska. Det var ju meningslöst. Ja, det gick två lektioner 
sen hoppade jag av franskan. Men jag tog ju realen med medelmåttiga betyg, 
för jag tappade lusten när jag inte hörde. Det är svårt med språk när man inte 
hör. Jag läser och översätter det går jättebra, men prata kan jag inte.  

 
Tore gick i tredje klass när hans hörselskada upptäcktes. Skolläkaren gjorde 
ett hörselprov på honom och sa att han inte hörde bra. Tore minns att upp-
täckten tog honom hårt, men i början av sin uppväxt hade han väl inte några 
egentliga problem. Tore gick i folkskolan till sjätte klass, en B-skola med två 
årskurser i samma klass och de kunde vara omkring 20 elever tillsammans. 
Han kan inte minnas något annat än att han hörde under tiden i folkskolan. 
Därefter började han realskolan. Det var då problemen började och det blev 
värre och värre, säger han. Det var framförallt med språken, först engelskan, 
sedan tyskan och franskan. Då märkte han att det inte var så lätt att höra 
dåligt och att det inte fanns någon förståelse eller hjälp att få i skolan. Men 
han minns sin lärare i svenska och tyska.  

Den enda som förstod det där, det var ju min tyska lärarinna i realskolan. Hon 
uppfattade att jag hörde dåligt. Hon sa .. när hon gick så ställde hon sig alltid 
bredvid mig när hon gjorde frågor och sånt där. Och [jag] hade henne i 
svenska och tyska. Och det kändes bra alltså, det .. Och det gick mycket 
bättre då. Så tyskan gick ju .. den hade jag ju inte nån .. den typen av problem 
med när jag hade henne i alla fall då. 

 
Han tillägger att på den tiden hade han inte någon hörapparat så han var 
tvungen att läsa mycket på läpparna. Tore tog realen och ville fortsätta till 
gymnasiet eftersom han ville bli gymnastikdirektör. 

I Lennarts föräldrahem fanns ett stort bibliotek som innehöll alla möjliga 
böcker och det var inte vanligt, påpekar han. Han läste nästan alla böcker 
som fanns hemma, och det hade hans pappa ingenting emot. Men Lennarts 
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pappa ville inte att han skulle studera vidare, helt enkelt för att de inte hade 
råd. Lennart sökte ändå till läroverket och kom in. Det var väl första ordent-
liga revolten som jag gjorde berättar han, samtidigt som han förstod att för-
äldrarna gjorde en stor ekonomisk uppoffring för att han skulle kunna stu-
dera. Därför arbetade han väldigt mycket under studieåren. Lennart berättar 
att det helt plötsligt hade blivit populärt bland barnen i byn att man skulle 
söka in på läroverket. Det var i alla fall 30 procent av sjätteklassarna som 
sökte dit. Tidigare var det ju bara skollärarens söner och döttrar som gick 
där, liksom lite överklass, säger han. Från det att han var 13 år tills han tog 
studenten bodde han inackorderad och tanterna uppträdde som om de vore 
ens mamma. Han lärde sig redan då att klara sig själv och det gick väldigt 
bra.  

Sune började skolan som sexåring. De var bara fyra elever i hans årskurs 
och tillsammans i den andra årskursen var de bara 6-8 barn i klassen fram till 
sexan. Sune berättar om sitt starka läsintresse och menar att alla ungar har 
väl en tokläsningsperiod i 10–12-årsåldern. Han läste faktiskt upp hela barn-
biblioteket, så att han fick flytta upp på vuxenavdelningen. Efter sexan bör-
jade han i realskolan och tog realexamen när han var 15 år, men han var för 
ung för att börja gymnasiet. Först var han praktikant och sedan var han på 
sjön i ett och ett halvt år. Han tyckte inte det var något problem med hörseln 
den tiden. 

Det var inga problem [med hörsel]. Och jag slank igenom hörseltestet till ex-
empel när jag skulle till sjöss när jag var i 16-års åldern, så slank jag igenom 
hörseltesterna. Sjömansläkaren viskade så här (viskar) ”ett, två” och så där, 
då ... jag kunde gissa eller höra tillräckligt mycket för att bli godkänd i alla 
fall. 

 
Sune hade märkt att hans hörsel var nedsatt redan då, men det var inte så 
mycket så att han lidit av den, lite jobbigt, ungefär som en del som hade 
glasögon. Men det var inte något stort problem, säger han. Han tror att han 
var i yngre tonåren då han första gången märkte att han inte hörde så bra. 

Jag kommer ihåg en gång, då kanske jag var 13-14 år, att jag hörde syrsor en 
gång ungefär den åldern och sen har jag aldrig hört dom mer. Och då tänkte 
jag att det låter nånting som inte jag liksom kommer i närheten av. Dom 
andra sa att dom kunde höra det och som sagt, jag hörde det en gång, så att 
jag vet liksom att det finns va. 

 
Dan berättar att han har gått sju år i folkskolan och när skolan var slut var 
det bara att välja och vraka mellan de arbeten som fanns. Han har arbetat 
med olika saker och på olika ställen i landet, tog lastbilskort och körde buss 
och lastbil i många år.  
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Erfarenheter från grundskolan och gymnasiet 
Britta minns att alla elevers hörsel kontrollerades när hon gick i skolan. Det 
tog alltid längre tid när hon gjorde undersökningen än när hennes klasskam-
rater gjorde den och hon minns sköterskans min. Hon kan tänka sig att hör-
selnedsättningen fanns redan då, men det var inget som hon själv märke 
något av, varken i skolan eller hemma. Det var inte vanligt att ungdomar i 
byn fortsatte att studera efter grundskolan och hon tror att det var lite speci-
ellt med hennes familj att alla läste vidare. Deras pappa ville att de skulle 
göra det och själv tyckte hon inte att det var konstigt, men menar att det låg 
dem litet i fatet i umgänget med andra ungdomar i byn. Ingen av hennes 
klasskompisar läste vidare efter 9:an. 

Helena trivdes i grundskolan och hennes favoritämnen var engelska, 
slöjd och teckning. Hörseln kontrollerades i skolan och hon vet att mamma 
och hon var på hörcentralen och gjorde ett extra audiogram. De konstaterade 
väl att jag hörde dåligt, men sen var det väl inte så mycket mer, det är ju ... 
40 år sen dess säger hon. Det fanns inte så mycket att göra heller, visst fanns 
det hörapparater men hon tror att de ansåg att hon klarade sig utan dem, så 
det var inte aktuellt. Men så här i efterhand kan Helena tänka sig att hon har 
missat mycket i skolan.  

Sara minns att hennes pappa kom ut till henne när hon väntade på skol-
bussen och skulle börja första klass.  

Han frågade: ”- Har du blivit så stor nu?” ”- Jag var såå stolt då, där jag stod 
med min röda nyinköpta skolväska och svarade - JA! Det var väl inget märk-
värdigt med det han sa, men han ville bekräfta mig och att det var en viktig 
dag i mitt liv  

 
Skolan var viktig för Saras pappa, men hon upplevde aldrig att det fanns 
några överdrivna förväntningar på henne. Hon minns däremot att han för-
hörde och hjälpte henne och hennes lillebror. Särskilt tydligt minns hon när 
han förklarade division så att hon förstod det.  

I skolåldern blev hörselskadan mer påtaglig för Sara. Då fick hon sin 
första hörapparat, en gammaldags modell med två sladdar och proppar till 
vardera örat. Det blev viktigt att höra och höra allt. Så hade det inte varit 
tidigare. Efter bara några veckor i första klass blev det bestämt, utan hennes 
vetskap, att hon skulle gå i en hörselklass i stan och bo fyra dagar i veckan 
hos några släktingar. Sara berättar: 

Det är väldigt starka minnen från just hörselklassen, eftersom det var så spe-
ciellt där. Jag ser rummet framför mig. Bänkarna hur dom stod. Och dom 
stora mikrofonerna, dom stora hörlurarna. Det var lite science fiction över det 
hela. Och en väldig tydlighet. Och vi fick ju också en väldig .. en väldig om-
sorg kring oss. Vi var ju bara några stycken. 
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Skolan var ju .. men man kände ju att vi var segregerade, alltså det var ju en 
specialklass väldigt. Dessutom så upplevde jag också att det fanns andra stör-
ningar i klassen som var väldigt tydliga. Några som hade andra svårigheter 
och dom fick naturligtvis ännu mer omsorg, tog väldigt mycket plats. Och vi 
hade ju då … jag tror vi var från årskurs ett till årskurs sex i samma klassrum. 
Och vi kanske var ett tiotal barn. Och vi hade en auktoritär magister, det 
minns jag mycket väl. Och att jag nog från början var ganska rädd för honom. 

 
Det var väl positivt att de fick mycket omsorg, tror Sara och för hennes del 
gick det bra. Läsa hade hon redan lärt sig, men det hon minns var att hon 
gick fram med en väldig fart i matten. Det berodde nog på att hon blev sti-
mulerad av de äldre barnen. Hon tyckte också det var bra att hon fick gå hos 
en talpedagog och träna bort sin läspning. Men det dåliga var att hon inte 
kunde bo med sina föräldrar som sjuåring. Sara tyckte det var ett allt för högt 
pris att betala. Efter en termin i hörselklassen markerade hon tydligt att hon 
ville bo hemma och gå i den skola som alla andra barn gick i. Hon började 
där efter jullovet och gick i den fram till sjätte årskurs. Det var det två års-
kurser i varje klass och omkring 20 barn. Hon tyckte det var lite svårt att 
komma tillbaka till klassen som hon lämnat strax efter skolstarten och att 
hitta kamratskap på en gång, men efter ett tag hade hon en bänkkamrat och 
de följdes åt genom alla nio skolår. Sara säger om henne: 

Vi hjälptes åt. Och hon var varit väldigt värdefull för mig. Hon hjälpte mig 
alltid om det var någonting jag inte hörde. Och dessutom var hon väldigt duk-
tig i skolan också och det stimulerade mig också att vara duktig i skolan.  

 
Sara tyckte det var lite jobbigt med skolan de första tre åren, men så små-
ningom blev det bättre. I årskurs fem fick hon en ny hörapparat som satt 
bakom örat och när hon var 13 år bad hon att få hörapparater på båda öronen 
och det fick hon. Då hade hon börjat på högstadiet och minns att hörselned-
sättningen hade blivit mer arbetsam. 

Jag vet inte, men jag minns i alla fall att ur hörselsynpunkt så hände någon-
ting på högstadiet. Det var ju en väldigt slitsam skolsituation. Jag hade ju 
långa dagar, dels för att vi bodde långt ifrån och hade långt pendlingsavstånd. 
Jag hade ju en hel arbetsdag från sju till fyra. Och för mig gällde [det] alltid 
att sitta långt fram och läsa [avläsa talet] … eller på mitten längre fram.  

 
Under högstadiet hade hon en klassföreståndare som hela tiden följde upp 
hennes situation. Han var helt enkelt professionell och hon har varken förr 
eller senare mött någon liknande lärare. Han ställde väldigt raka frågor om 
hur det gick för henne och tog hennes hörselskada på största allvar. Han var 
väldigt mån om att den som hade problem skulle klara sig, berättar hon och 
tror att han fann en mening i att hjälpa människor som var utsatta. Sara tyck-
er att hon alltid har blivit bra bemött av de lärare som hon har haft och att de 



 212

har visat förståelse, men ingen var som hennes klassföreståndare, han hade 
just det där extra och fångade upp det som var svårt för henne. 

Ett problem för henne var språken, engelskan och tyskan gick medelmåt-
tigt, men hon hade även svårt att höra instruktioner och sina kompisar. Hon 
vände sig om för att höra vad de sa för hon har alltid varit nyfiken på vad 
som händer och velat hänga med. Sedan säger hon: 

Jag har väl gjort så mycket jag har orkat, men det är klart också att jag har 
missat mycket och min vän var ju alltid till stor och ovärderlig hjälp. 

 
När Sara började på gymnasiet gick hon och hennes klasskamrat från grund-
skolan olika linjer, men hon fick nya goda vänner som blev ett bra stöd för 
henne. Hon tror att hon trivdes bättre på gymnasiet än på högstadiet, till och 
med spanskan gick bättre än engelskan och tyskan. När man kommer till 
gymnasiet har man mognat och har fler gemensamma intressen som man kan 
dela med andra, menar hon. Om åren på gymnasiet säger hon: 

Ja, utifrån förutsättningarna så gick det väl ganska hyfsat. Men jag vet ju att 
jag hade ju säkert kunna få bättre resultat om jag inte hade den här funktions-
nedsättningen, det kan jag ju nästan tro att det skulle vara så. 

 
Kjell började läsa tidigt, redan innan han började skolan. Under de första 
fyra skolåren var de inte mer än 8-9 elever i årskursen och två årskurser i 
varje klass. Det fanns många böcker i hans hem och han läste vuxenböcker 
redan som barn. Han tror att han säkert var den flitigaste boklånaren på 
biblioteket. Hans bästa ämnen var matematik, fysik och biologi, men han 
hade inget intresse av att fortsätta att läsa efter nian, trots att rektorn kallade 
in honom och tyckte han skulle fortsätta. Kjells stora intresse var skogen och 
där började han arbeta direkt efter grundskolan. Det var också under de sista 
åren i grundskolan som hans hörsel undersöktes och hörselnedsättningen 
konstaterades, men det var i skogen innan han var 20 år som han själv 
märkte att han hörde dåligt. Han hörde inte järparna som han skulle skjuta 
förrän de sprang framför fötterna på honom, berättar han.  

Lars märkte redan i skolan att han inte hörde så bra, men han kan inte 
minnas något särskilt tillfälle. Han fick alltid sitta längst fram i klassrummet, 
dels på grund av hörselskadan, dels för att han var ett busfrö. Han vet inte 
om lärarna alltid var medvetna om att han hade nedsatt hörsel, men det gjor-
des hörselkontroller i skolan, det minns han. Lars började arbeta direkt efter 
grundskolan. När han skulle göra lumpen testades hans hörsel och därför 
blev han malaj, berättar han.  
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Väl förberedda för skolan - men var skolan förberedd på dem? 
Som barn växer flera av dem upp tillsammans med eller nära sina mor- eller 
farföräldrar, de får del av det Ricoeur talar om den icke samtida samtidighet-
en. I den förmedlas en positiv inställning till kunskap, de får lära sig att läsa, 
ibland också skriva och räkna något innan de börjar skolan. Den tradition av 
att undervisa i hemmet som vi sett i tidigare generationer levde fortfarande 
kvar när denna generation växte upp. Hos barnen själva växte också ett starkt 
intresse fram för att läsa och lära och det fanns gott om litteratur, både i hem 
och i bibliotek som de tog del av. De var på olika sätt väl förberedda för 
skolan och i hemmen hade också grunden för deras bildning lagts. De berät-
tar också om hur kommunikationen fungerade i hemmet. Alla talade högt, 
vände sig till den de talade med, avläste talet visuellt och blev uppfostrade 
med att alla skulle var med. De hade som barn lärt sig en kommunikation 
som fungerade bland familjemedlemmarna. Oftast var de som barn omed-
vetna om detta. Det var först när de kom till andra miljöer, som skolan och 
läroverket i stan, som de reflekterade över skillnaden i sina familjers sätt att 
kommunicera. Eller att någon eller flera i familjen behövde sitta långt fram i 
kyrkan. Familjen var viktig för dem. När Sara efter knappt en termin och 
med flera positiva erfarenheter från hörselklassen inte ville fortsätta där, var 
hennes tyngsta skäl att hon som sjuåring inte skulle bo någon annanstans än 
hemma hos sina föräldrar. 

Det är flera som är osäkra om deras hörsel var nedsatt under uppväxten. 
Några tror inte det och även om deras hörsel undersöktes i skolan, något som 
var nytt för denna generation, behövde det inte betyda att hörselnedsättning-
en var ett problem. Det kan också vara så att så länge sättet att kommunicera 
i skolan påminde om det som de hade lärt sig i sina familjer kunde de också 
ta del av undervisningen utan att några svårigheter uppstod. Skolorna och 
klasserna på landsbygden var mindre och lärarna där måste undervisa alla 
elever och ofta ett par årskurser tillsammans. Eleverna kunde ha mycket 
olika förutsättningar, men de undervisades tillsammans utan några hjälp- 
eller specialklasser. Det kan vara så att deras, hemmets och skolans sätt att 
kommunicera fördröjde upptäckten av den egna hörselnedsättningen. Upp-
täckten skedde aldrig i hemmet utan i relation till ljud som de inte kunde 
påverka, som fåglars och insekters läten i naturen. Ljud som inte kan anpassa 
sig till dem på det sätt som människors röster och tal kan göra. Jag menar att 
det är ett exempel på det som Ricoeur talar om när han säger att människor 
har ett val att med sin frivillighet förhålla sig till andras ofrivillighet. Den 
frivilligheten fanns inte hos Barbros kamrater eller lärare i stadens skola och 
därför glömmer hon inte lektionen om Budapest, att det var viktigare att höra 
sina kamrater än att kunna läxan. Därför tystnade Barbro och hennes hörsel-
nedsättning blev också hennes personliga problem. Det blev inte bättre för 
henne och Tore när de kom till realskolan. Realskolans lärare fick veta att de 
hade en hörselnedsättning men det fanns ingen vilja att anpassa undervis-
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ningen till deras förutsättningar. Därför minns Tore särskilt den lärare som 
bara genom att stå nära honom bidrog till att han kunde höra och avläsa de 
frågor han fick.  

En särskild svårighet som Tore, Barbro och Sara upplevde var att de 
skulle lära sig nya språk. Undervisning i främmande språk har genom hela 
läroverkets historia varit mycket framträdande. Långt in på 1800-talet stred 
man om de klassiska språkens nödvändighet. Striden om latinet och de reala 
ämnena ledde till att realskolan blev en egen skolform 1905. I den intog de 
moderna språken, tyska och franska, successivt den roll latinet haft och efter 
andra världskriget också engelskan. Möjligheten att lära nya språk var i hög 
grad det som skilde elevgruppen vid realskolan och läroverken från den 
elevgrupp folkskolan hade. Men trots att elevantalet i läroverken ökade och 
nya elevgrupper tillkom under 1950-talet var realskolan fortfarande en ur-
valsskola och en skolfrom med hög utslagning. Närmare 22 procent av real-
skolans elever avbröt sina studier under läsåren 1951-1956 och närmare 24 
procent av realskolans elever gick om ett skolår eller fler. Det fanns också ett 
utbrett utbud av preparandakurser och extrakurser som många elever gick för 
att klara sina studier vi läroverken481 Betygen från realskolan hade också en 
kort livslängd, vilket Tore fick uppleva. Rätten för läroverken att avstänga 
elever på grund av sjukdom eller lyte fanns också kvar till 1956.482 Tillträde 
till realskolan skedde genom urval och eftersom den var en frivillig skolform 
fanns inga skäl att ge stöd till de elever som fick svårigheter att fullfölja sina 
studier där. Det var anledningen till att Barbro och Tore, trots att de berät-
tade om sin hörselnedsättning, inte fick något stöd. Rektorer och lärare i 
läroverken delade säkert professor Wernstedt uppfattning om att elever som 
hade dålig hörsel var störande element i realskolans undervisning och borde 
undervisas i specialklasser och specialskolor. Med den skolsituationen måste 
Barbro och Tores förmåga att slutföra sina studier vid realskolan sökas i 
deras egen bakgrund och i deras starka vilja att utveckla kunskaper och för-
mågan att själva ta ansvar för sin bildning. 

Ganska många år hade gått efter Tore och Barbros erfarenheter av reals-
kolan när Sara började högstadiet. Hon hade en tidig hörselnedsättning och 
hade använt en hörapparat sedan skolstarten. Grundskolan var till skillnad 
från realskolan, en obligatorisk skola för alla elever. Den fick i läroplanen 
från 1969, Lgr 69, för första gången ett tydligt ansvar för att ge elever med 
skolsvårigheter stöd. De skulle få kompletterande och stödjande undervis-
ning och detta skulle i så stor utsträckning som möjligt ges i deras vanliga 
klasser.483 Sara fick detta stöd av sin klassföreståndare som tog grundskolans 
ansvar på allvar och även kunde omsätta detta i handling. Engelskan var 
obligatorisk och Sara valde även att läsa tyska, trots att hon tyckte språk var 

                                                      
481 Rickardsson, 2004. 
482 Landahl, 2006; Wernstedt, 1931. 
483 Läroplan för grundskolan Lgr 69 s 76 ff. 
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svårt. Det framgår inte heller om hon fick något särskilt stöd i språkunder-
visningen. Däremot framträder kraven som hon ställde på sig själv. Hon satte 
sig så att hon kunde höra läraren, vände sig om för att se den som talade, var 
nyfiken och ville hänga med och hon tog emot stöd från sin kamrat. Hon 
gjorde det så långt hon orkade men visste ändå att hon gick miste om mycket 
av vad både lärare och kamrater sa. Sara fick stöd, men ansvaret att utveckla 
sina kunskaper tog hon själv. 

Grundskolan har fortfarande ett ansvar att stödja och integrera elever med 
funktionsnedsättningar och i skolsvårigheter. Men många gånger fungerar 
det fortfarande som för Tore, Barbro och Sara. Det fann Coniavitis Geller-
stedt i sin studie om elever med nedsatt hörsel. De tar det största ansvaret 
själva, inte bara för att lära utan också för att underlätta sitt lärande och mi-
nimera konsekvenserna av sin hörselnedsättning.484  

Olika erfarenheter av fortsatta studier 
När Tore började på gymnasiet blev språken allt besvärligare. Han kunde 
läsa, skriva och förstå men han kunde inte uttala orden rätt och sa till sina 
lärare att han inte hörde annat än så. Det blev omöjligt att fortsätta och han 
tappade all motivation när han inte heller kunde bli gymnastiklärare. Det 
hade varit hans dröm långt före realskolan eftersom han höll på mycket med 
gymnastik och idrott. Men när han besökte en öronläkare fick han veta att 
han inte kunde bli gymnastiklärare. Läkaren sa också att Tore skulle bli 
stendöv om ett år eller så. När han försöker uttrycka hur det kändes att få det 
beskedet som tonåring letar han länge efter orden och säger till sist det var 
… svart, det kändes. Tore avbröt sina gymnasiestudier men visste inte vad 
han skulle göra. Han funderade på att läsa ekonomi, men började istället 
arbeta på ett kontor, även om han inte hade tänkt fortsätta med det.  

Några år efter det att Tore avbrutit sina gymnasiestudier fick hans 
mamma reda på att det hade kommit en ny öronläkare till sjukhuset. Hon 
ordnade en tid och skjutsade dit honom. Den nye läkaren skickade en remiss 
till Lennart Holmgren vid Karolinska sjukhuset, han skulle vara Sveriges 
bästa på den tiden, inflikar Tore när han berättar om detta. Tore fick resa till 
Stockholm för en veckas undersökningar och yrkesrådgivning och han minns 
att det var helt fantastiska dagar på Karolinska. Han fick berätta för Holm-
gren om hur det hade varit i skolan och vilka problem han hade med hörseln. 
De undersökningar som gjordes pekade på att han hade en ärftlig hörsel-
skada och att den inte kunde komma från någon annan än hans far och far-
mor. Det gick inte att göra så mycket åt hörselskadan men Holmgren ville att 
Tore skulle börja använda en hörapparat. Hur Tore fick sin hörapparat minns 
han inte, men efter det att han varit på Karolinska har han använt den. 

                                                      
484 Coniavitis Gellerstedt, 2007. 
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Holmgren tyckte också att Tore skulle fortsätta att studera, men på ett tek-
niskt gymnasium. Efter veckan på Karolinska bestämde sig Tore för att han 
inte skulle ge upp. Mycket berodde också på det stöd hans mamma gav ho-
nom, berättar han. Det första han måste göra var att läsa upp sina betyg från 
realskolan eftersom de bara gällde i fyra år. Han gjorde det på en sommar-
kurs och sökte sedan till ett tekniskt gymnasium.  

Tore flyttade och gick tekniskt gymnasium under tre år. När han var fär-
dig där hade han tänkt börja på universitetet men ville först tjäna ihop lite 
pengar och testa om han skulle kunna klara av att arbeta som ingenjör för 
han var lite orolig för sin hörsel, berättar han. Det gick bra och han arbetade 
2 ½ år innan han började läsa fysik vid Uppsala universitet. Sen förklarar 
han varför det blev Uppsala och sedan Stockholm:  

Och då fanns det ju bara två tekniska högskolor och det var Chalmers och 
KTH. Och då sa dom som jobbade där, som hade gått på den här, vartannat år 
så ska man söka dit och vartannat … Nja, jag hade inte tänkt söka, jag hade 
tänkt gå på universitetet hela tiden. Ville lära mig på .. grunderna på ett annat 
sätt på universitetet än på KTH . 

 
Det kostade pengar att studera och han hade redan lånat mycket, men i Upp-
sala fick han ett stipendium. Det var besvärligt att höra när de hade föreläs-
ningar i den stora aulan trots att han använde hörapparat. En del berodde på 
honom själv, han kom alltid försent och fick sätta sig längst upp i salen. Då 
hörde han aldrig vad föreläsaren sa men däremot såg han det som skrevs på 
tavlan. De hade inte heller några riktiga läroböcker utan fick hanka sig fram 
på gamla avskrifter. Efter ett betyg i fysik började han läsa matematik vid 
Stockholms universitet. Han hade träffat sin blivande fru och hon skulle bli 
lärare, så Tore tänkte att han också skulle söka dit. Han kom in på Lärarhög-
skolan och fick en kallelse till en läkarundersökning. Hans hörsel blev un-
dersökt men några dagar senare blev det avslag på alltihop. Han fick inte 
börja där på grund av sin hörselskada. Tore fortsatte istället att läsa matema-
tik och började arbeta samtidigt. Han fick full lön, pluggade samtidigt och 
gick på föredrag och tentor. På arbetsplatsen var han med och utvecklade 
nya metoder för provtagningar. Han hade tänkt fortsätta med sina studier 
efter andra betyget i matematik, men det blev inte så eftersom han hade bli-
vit ledare för ett utvecklingsarbete. 

Rolfs föräldrar hade en positiv inställning och uppmuntrade honom och 
hans syskon att studera, men de påverkade inte vilka utbildningar de valde. 
Alla utbildade sig, även hans syskon som hade nedsatt hörsel tidigt i livet, 
och han kan inte dölja sin stolthet över sin bror som läste latinlinjen och 
sedan blev civilekonom. Sen säger han med tanke på att hans mamma bara 
gick 6 år i folkskolan: Det är märkligt hur det förändras på en generation. 
Efter sjätte klass började Rolf på realskolan och blev inneboende i stan. Det 
gick ganska bra, det var små omständigheter, utedass, vedeldning och inga 
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utsvävningar på den tiden berättar han. Sedan läste han på handelsgymnasiet 
och fortsatte sina studier på Handelshögskolan i Stockholm. Under sitt ar-
betsliv har han fortsatt att studera, fyllt på med enstaka kurser bland annat 
biologi och samhällsplanering. 

Sune tyckte att han var ganska lat i skolan, men tillräckligt smart för att 
hänga med och han har alltid varit bra i matte och fysik. Då fick man dubbla 
poäng för dessa ämnen berättar han. Hans mamma var positiv till att Sune 
läste vidare och hon pushade fram honom och sa: Det är klart att du ska bli 
ingenjör. Så efter tiden på sjön började han gymnasiet. Det blev mer att läsa 
på egen hand, mycket grupparbeten, egna jobb och föreläsningar. Det var 
mer som på universitetet. Sune tyckte det gick bra och han led aldrig av hör-
selskadan, den var inget stort problem tyckte han. Efter lumpen började han 
på KTH i Stockholm. Efter att ha varit på sjön visste han hur slitigt det 
kunde vara att jobba. Det gick lätt att plugga och han behövde inte anstränga 
sig särskilt mycket berättar han. När han var färdig civilingenjör fortsatte 
han som doktorand och blev kvar på KTH fem år till. Efter doktorsexamen 
fick Sune arbete på ett stort företag och där jobbar han fortfarande. 

Lennart  menar att den stora skillnaden mellan honom och tidigare gene-
ration inte har med hörseln att göra. Han berättar att hans pappa föddes och 
levde hela livet på samma plats. Hans pappa var någon gång till Stockholm, 
men aldrig utomlands. Så hans värld var väldigt, väldigt liten och Lennart 
tror att hans pappa inte hade något intresse att vidga sitt revir. För Lennart 
blev det annorlunda: 

Och genom att jag då fick möjlighet att utbilda mig, så har man ju kommit 
naturligtvis på en helt annan nivå. Man ser ju på saker och ting på ett an-
norlunda sätt. Och det tror jag är den verkligt stora skillnaden. Man får ju helt 
andra referensramar/…/Så att det har väldigt mycket att göra med vad man 
vill inombords och hur man ser på saker och ting. Det är inte bara det här att 
man inte hade möjlighet, det gäller att ta sig möjligheten och vilja göra saker 
och ting, som avgör det hela. 

 
Den stora skillnaden till föregående generation är utbildning, möjligheten att 
vidga sina revir och vad man vill inombords och det har ingenting med hör-
seln att göra menar Lennart. För hans egen del blev det efter läroverket och 
studentexamen fyra år vid KTH i Stockholm där han utbildade sig till ci-
vilingenjör. Lennart minns att han hörde gräshopporna överallt när han var 
liten, men sedan han var 15 år har han inte hört dem spela. Han upplevde 
ändå aldrig att han hade några problem med hörseln under sin utbildningstid, 
visste bara att han eventuellt skulle drabbas av det senare i livet. 

Barbro hade tagit realexamen med medelmåttiga betyg och ville bli 
handarbetslärare. Men då måste hon först bli småskollärare och till den an-
sökan var hon tvungen att bifoga ett friskintyg. Hon gick till doktorn men 
fick inte något friskintyg. Han sa att hennes hörsel inte skulle klara av lärar-
yrket. Hennes mamma tyckte att hon kunde gå en hushållsskola och det 
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gjorde hon, men hon visste inte vad hon ville eller kunde utbilda sig till. Hon 
fick kontakt med en öronläkare och han skickade en remiss till Karolinska 
Sjukhuset. Där skulle hon få utredning och yrkesvägledning. De gjorde 
några hörselundersökningar och hon fick en hörapparat, men den kunde hon 
inte använda, den gav för mycket oljud. Någon yrkesvägledning fick hon 
inte heller, hon var ju ”tjej”, så det besöket gav henne inte så mycket. Barbro 
har inga bra minnen från den veckan. Barbro gick istället en lagårdsskötar-
kurs och när hon var tjugo år gammal blev hon mamma. Sen gick Barbro en 
två månaders utbildning till kontrollassistent, men hon blev sjuk av att vara i 
kalla och dragiga ladugårdar.  

Anette fortsatte på gymnasiet även om hon var skoltrött, mycket tack 
vare morfar som hade knutpiskan på henne. Det är hon tacksam för idag, 
annars hade hon nog aldrig tagit studenten och läst vidare. Det var så lätt att 
få jobb under 70-talet säger hon. Efter studenten provade hon olika jobb, 
bland annat på en särskola och blev sedan uppmuntrad av en förälder att 
söka till fritidspedagogutbildningen och det gjorde hon.  

När Sara började på gymnasiet gick hon och hennes klasskamrat från 
grundskolan olika linjer, men hon fick nya vänner som blev ett bra stöd för 
henne. Hon tror att hon trivdes bättre på gymnasiet än på högstadiet, till och 
med spanskan gick bättre än engelskan och tyskan. När man kommer till 
gymnasiet har man mognat och har fler gemensamma intressen som man kan 
dela med andra, menar hon. Om åren på gymnasiet säger hon: 

Ja, utifrån förutsättningarna så gick det väl ganska hyfsat. Men jag vet ju att 
jag hade ju säkert kunna få bättre resultat om jag inte hade den här funktions-
nedsättningen, det kan jag ju nästan tro att det skulle vara så. 

 
Direkt efter studenten började Sara läsa i Uppsala. Det var föreläsningar, 
men inte hela dagar, kanske 50 procent och så var det 50 procent egna stu-
dier eller grupparbete. Sara tycker att det var ett bra sätt att studera och hon 
blev inte lika sliten som hon varit på högstadiet och gymnasiet. På universi-
tetet fanns det till och med några föreläsningssalar med teleslinga. Annars 
satte hon sig strategiskt, eller lyssnade så gott hon kunde och kompletterade 
med egen läsning, berättar hon. Hon gjorde ett avbrott för praktik och arbete 
men efter fem år var hon färdig med sin utbildning. 

Bildning genom utbildning 
Tore, Barbro och Sara har alla haft en uttalad hörselnedsättning sedan de var 
barn och den har påverkat och skapat svårigheter för dem redan när de gick i 
realskolan och grundskolan. Barbro och Tore hade båda erfarenheter av 
misslyckanden och att realskolan och läroverket inte gav dem något stöd. 
Efter en vecka vid Karolinska sjukhuset fick de sina första hörapparater vid 
20-årsåldern. Medan Tore tyckte att han fick ett fantastiskt stöd och kunde 
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planera för fortsatta studier minns Barbro att hon inte fick det hon allra mest 
ville ha, yrkesvägledning. Skälet var att hon var kvinna. Redan när Före-
ningen för de dövas väl startade 1921 lyftes frågorna om utbildning. Då 
handlade det om praktisk yrkesutbildning men fortfarande 1975 rekommen-
derade Lidén att personer med grav hörselnedsättning inte skulle skaffa sig 
en akademisk utbildning och arbete. 

Universitetsstudier för gravt hörselskadade kan endast undantagsvis genom-
föras/…/ Svårigheter uppkommer tyvärr alltför ofta när gravt hörselskadade 
skall anpassas till arbetsmarknaden, särskilt om de har skaffat sig en akade-
misk utbildning. 485 

 
När denna inställning till teoretiska studier fortfarande levde kvar långt efter 
Barbro och Tores utredning vid Karolinska sjukhuset måste rådet till Barbro 
har varit vanligare än de råd till fortsatt utbildning som Tore fick. I sin berät-
telse beskriver Tore mötet med Lennart Holmgren som en avgörande bryt-
punkt i sitt liv. Han fick tillbaka tron på sig själv och sin förmåga att studera 
som han hade förlorat när en tidigare läkare förutspått hans snara dövhet. 
Tore blev erkänd som den kapabla och kunskapssökande person han var, 
vilket inte Barbro blev. Denna skillnad i upplevelsen av veckan vid Karo-
linska sjukhuset tog sig förmodligen också uttryck i hur de uppfattar den 
hörapparat som båda fick. Tore började genast använda den, eftersom hörap-
paraten var ett nödvändigt hjälpmedel för att han skulle klara av fortsatt ut-
bildning, och sedan dess har han använt hörapparater. För Barbro blev hör-
apparaten inte ett hjälpmedel för att nå nya mål. Istället tydliggjorde den 
hennes funktionsnedsättning och avvikelse.  

Ingen av dem hade möjlighet att bli lärare. Kraven på god hörsel för till-
träde till lärarutbildningarna togs bort i samband med högskolereformen 
1978 och bör ses i ljuset av den nya utbildningspolitik som fördes. Fler ung-
domar skulle inte bara ha möjlighet till gymnasieskolan som förnyades 1971 
utan även till utbildningar vid universitet och högskolor. 

Sara var en av dem. Hon gick direkt från gymnasiet till universitetet och 
menade att studierna där fungerade bra för henne. Det var lagom många 
föreläsningar och hon hade gott om tid att läsa och komplettera det hon inte 
hade uppfattat. Svårigheten att veta vad man ska läsa och skilja det väsent-
liga från det oväsentliga är dock exempel på ett merarbete som Antonsson 
menar att studenter med hörselnedsättning ofta har vid högskolestudier. Ofta 
läser det allt med risk för missa något vilket kan leda till att de avbryter sina 
studier.486 När Sara anser att studierna på universitetet var mindre slitsamma 
än i grundskola och gymnasium tyder det på att utvecklingen av kunskaper 
är viktigare än att höra allt samt att hon hade en vana att själv ansvara för sin 

                                                      
485 Gunnar Lidén, Audiologi, Stockholm, AWE/Geber, 1975 s. 296. 
486 Sivert Antonson, Hörselskadade i högskolestudier: möjligheter och hinder, Diss. Linkö-
ping, Univ., 1998. 



 220

kunskapsutveckling, sin egen bildning. Flera av kvinnorna får också genom 
den expansion utbildningsområdet genomgår chansen till utbildning i vuxen 
ålder. De tar chansen samtidigt som de har ansvar för familj och barn. Men 
utbildningen i vuxen ålder uppmärksammade dem också på deras hörselned-
sättning och hörselkrav i kommande arbeten.  

Flertalet av kapitlets personer fortsätter att studera efter de obligatoriska 
skolåren trots att studier inte behövdes för att få ett arbete. Dan, Kjell och 
Lars hade inga problem att få arbete efter folkskolan och grundskolan. Var-
för många ändå fortsatte att studera var som flera uttryckte det; de ville bli 
någonting, de ville utvecklas. De hade föräldrar som var positiva till att de 
fortsatte att studera och deras drivkraft var ett starkt läsintresse, nyfikenhet 
på kunskap och utveckling. Deras drivkraft var bildning. Deras utbildnings-
tid sammanföll med större möjligheter till utbildning då fler ungdomar utan 
akademisk hembakgrund och ungdomar från landsbygden fick möjligheter 
till högre studier. Den största skillnaden, säger flertalet av dem, och gör en 
jämförelse med sina föräldrar, är att de fick utbildning. Utbildning blev ett 
mål i deras bildningsprocess, men utbildning är inte detsamma som bildning. 
De var inte den första generationen som var bildade. Utan den bildnings-
traditon som präglat tidigare generationer hade de kanske inte blivit den 
första generationen som fick utbildning. Den starka drivkraften för utbild-
ning var bildning och gällde för alla oavsett när de deras hörselnedsättning 
framträdde. Tores, Barbros och Saras hörselnedsättning var tydlig redan 
under deras skoltid, men deras tidiga hörselnedsättning hade ingen betydelse 
för deras bildning. Inte heller i förhållande till de informanter som inte trodd-
de att de hade någon hörselnedsättning under sin uppväxt och utbildningstid. 

Gustavsson oroas över att dagens utbildningar inte nödvändigtvis har 
bildande kvaliteter där människor kan utveckla sina inneboende anlag, önsk-
ningar, livsmål och projekt. Han menar att individens mognad till samhälls-
medborgare är lika viktig som betyg och examen och undrar om dagens ut-
bildningar har utrymme för detta.487 

Kvinnornas vuxna liv och kunskaper 
När Britta hade tagit studenten fortsatte hon med en tvåårig kombinations-
utbildning i kontorsämnen och språk, tyska och engelska. Hon menar att i 
hennes generation fanns ett krav på att man måste ut i samhället, ut i världen 
och man måste jobba. Det har hon gjort. Hon flyttade för att utbilda sig och 
har sedan bott i flera städer där hon har arbetat. Förr kunde man bo på 
samma ställe och stanna kvar i byn och det tror hon kan ha varit anledningen 
till att flera i släkten blev ensamma, aldrig gifte sig eller skaffade barn. Britta 
poängterar också, i jämförelse med tidigare generationer, att det varit möjligt 
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för hennes generation att komma ut i världen eftersom hörselnedsättningar är 
mer accepterade och det finns bättre hjälpmedel än tidigare. Men hur blir det 
med nästa generation? Måste de inte arbeta bara för att de har en hörselned-
sättning, undrar Britta och säger:  

Jamen, det är ju nu vi säger ju, alla i min ålder så att säga, vi är den sista ge-
nerationen så att säga, som har ... jobbar bara. Du måste gå och jobba, du 
måste klara dig själv. Du ska inte vara sjukskriven, du ska inte göra så. Men 
vi är nästan dom sista. 

 
Varken under gymnasiet eller under utbildningen därefter kan Britta komma 
ihåg att hon hade några problem med hörseln. Det var först i 20-25 årsåldern 
som hon märkte av sin hörselnedsättning och det skulle dröja tio år innan 
hon började använda hörapparat, berättar hon. Hon tyckte inte det var så 
hemskt att hon hade fått nedsatt hörsel, men hon behövde den tiden, för att 
som hon säger, för att ställa in sig psykiskt på den. Det var sedan hennes 
dåvarande man sagt att hon måste göra någonting åt sin hörsel som hon bör-
jade använda en hörapparat. Själv var hon van hemifrån att man skulle tala 
så högt att alla hörde. Därför tyckte hon inte heller att det var konstigt att 
hennes barn hade anpassat sig till hennes hörselnedsättning.  

Brittas arbete som sekreterare har förändrats mycket och hon har fått 
mycket internutbildning under åren. Hon arbetar på en forskningsavdelning 
och företaget har engelska som koncernspråk. I arbetet är det inte vissa situ-
ationer utan vissa personer som kan vara besvärliga att uppfatta. De som har 
lite låg röststyrka eller är tystlåtna. Då är det inte bara hon som får be dem 
upprepa sig, säger hon. Till slut blir hon så trött av det. Hon är medveten om 
att hon väljer att umgås med dem som är lättare att höra och en av dem har 
nyligen fått hörapparat. Britta är medveten om sina begränsningar och för-
väntar sig inte att hon ska höra allt. Det bara är så, och hon kan varken bli 
arg eller ledsen för det, säger hon. Hon tycker hon har bra arbetskamrater 
och de säger att hennes hörselnedsättning inte är något problem för dem. De 
står inte och pratar på långt avstånd för de vet att de inte är lönt, säger Britta.  

Barbro poängterar hur viktigt det var för henne som tidigt fick barn att 
kunna försörja sig själv. Hon utbildade sig till kontrollassistent, men blev 
sjuk av arbetet i alla kalla ladugårdar. Hon tog ett arbete i en bullrig fabrik, 
men det var inte bra för hennes hörsel. En sommar sökte hon ett vikariat på 
ett sjukhus och hon minns att husmor som anställde henne sa: Om du vill 
jobba här är du tvungen att använda hörapparat, så det var bara att börja 
använda den, berättar Barbro. Hon fick in en fot i laboratorievärlden, gick en 
kort utbildning till laboratoriebiträde och arbetade som det tills hon gifte sig. 

När hennes barn hade blivit lite äldre ville Barbro ha egen inkomst, men 
helst av allt ville hon börja studera. Under två år läste Barbro in grundskole-
kompetens på Komvux. Det gick mycket bra; hon fick femmor i alla ämnen 
och sedan sökte hon till en laboratorieassistentutbildning. När hon startade 



 222

sin utbildning började hon använda två hörapparater. Audionomen hade sagt 
att hon behövde det, ändå kunde det vara besvärligt att uppfatta vad som sas 
på föreläsningarna, berättar hon. Då jämförde hon sina anteckningar med 
sina kurskamraters så att hon kunde rätta det hon hade uppfattat fel. Det fun-
gerade bra och Barbro tyckte det var jätteroligt att äntligen få börja plugga. 
När hon var färdig med utbildningen var det svårt att få arbete i hemstaden 
därför fick hon under flera år pendla till andra städer. Det gick med ett nöd-
rop att förena utbildning och arbete på annan ort med ansvar för hem och 
barn. 

Barbro menar att hennes självförtroende växte när hon började studera 
igen och jämför med hur det var när hon gick i realskolan. Då ansåg man att 
det inte var någon idé att ge kvinnor någon utbildning. De skulle i alla fall 
bli hemma så det var bortkastade pengar. Hon återkommer också till att det 
inte heller var det viktigt att ge en tjej yrkesvägledning på Karolinska sjuk-
huset. Att hon var kvinna har helt klart spelat roll poängterar Barbro och 
därför blev hennes yrkeskarriär så krokig. Sen säger hon: 

Mammas högsta dröm var att jag skulle ta studenten. Och det hade jag gjort 
om jag hade hört ordentligt. Men eftersom jag inte hörde vad lärarna sa och 
ingen kom ihåg att jag hörde dåligt, nej. 

 
Att hon senare i livet kunde bevisa motsatsen tror hon beror på att hon haft 
ett starkt stöd av sin pappa som tyckte att även kvinnor skulle ha utbildning. 

Mari hade gått en sekreterarutbildning och arbetat 1 ½ år när hon be-
stämde sig för att se sig om i världen och for till Hamburg. Där tog hon ar-
bete som hembiträde trots att hon inte kunde någon tyska. Hon kom till en 
familj där mamman var helt underbar och varje eftermiddag pratade bara de 
två tyska med varandra. Hon fick också läsa tyska sagor för barnen. Dom 
grät över hennes uttal och ville inte att hon skulle läsa för dem. Men mam-
man stod på sig och sa: Mari läser och jag rättar. Mari upplevde inte att 
hennes hörselnedsättning var något problem då, eller så inbillade jag mig att 
den inte var något problem under den tiden, säger hon.  

Mari flyttade tillbaka till Sverige och fick jobb som sekreterare i ett större 
företag. I 30-årsåldern blev hon uppfångad av företagsläkaren efter en hör-
selkontroll. Om han inte hade fått iväg mig till hörcentralen hade det nog 
dröjt tio år till  säger hon. Hon tyckte det blev otroligt svårt när hon fick reda 
på att hon var tvungen att börja använda hörapparater. Mari hade förträngt 
att hon skulle kunna höra dåligt trots att både hennes mamma och bror 
gjorde det. Samtidigt tycker hon det är lite märkligt, för hon och hennes 
mamma brukar resonera om det. Mamma var 50 år när hon fick hörapparat, 
själv var hon 30 år och hennes barn var bara 14 år och så tillägger hon: Det 
tror jag har att göra med att dom upptäcker ju allting mycket tidigare i dag.  

Mari har varit anställd i samma företag sedan hon kom hem från Tysk-
land, men hennes arbetsuppgifter har förändrats och sekreterararbetet finns 
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nästan inte kvar. Fast gud ske lov så får man ju vara med och utbilda sig 
fortfarande, säger Mari. Hon berättar att på hennes jobb finns en kvinna som 
talar så lågt och det gör henne nervös. Ibland kan kvinnan skärpa sig men 
ofta måste Mari koncentrera sig mycket på henne. Mari tycker inte att hon 
kan be henne upprepa det hur många gånger som helst. Det är sådant man 
blir trött av, menar Mari.  

Efter gymnasiet gick Helena en specialkurs i konsumtion. Sedan fick hon 
arbete på ett sjukhus och gick en 10 veckors sjukvårdsbiträdeskurs. Hon 
berättar ett tidigt minne från en operationssal då hon bara var 22 år. Under 
operationen använde alla munskydd och Helena upptäckte att hon inte hörde 
vad de andra sa. Då förstod hon hur länge och hur mycket hon hade avläst 
talet för att hennes hörsel var nedsatt. För att klara av arbetet tog hon kontakt 
med hörcentralen. Hon fick en hörapparat, men den fungerade inte i en oper-
ationssal där alla ytor är hårda. Istället sa hon till sina arbetskamrater att de 
måste tala högre och de gjorde de, berättar hon. Sen dess har hon alltid varit 
mån om att berätta om sin hörselnedsättning för de arbetskamrater som hon 
har arbetat med.  

För det första har jag alltid ... jag har aldrig varit tyst om att jag hör dåligt. 
Jag har alltid talat om för alla runt omkring mig att jag har nedsatt hörsel. Så 
då har jag sagt att pratar ni med mig och jag inte reagerar, så peta på mig, för 
då har jag inte hört. 

 
Något år senare läste Helena in andra året på gymnasieskolans vårdlinje och 
blev undersköterska och sedan hon hade fått sina barn läste hon till sjukskö-
terska på distans med en studiegrupp på hemmaplan. Distansstudierna funge-
rade bra och hon talade även om för studiekamraterna att hon hade nedsatt 
hörsel. Sedan dess har hon arbetat som sjuksköterska på akutmottagningen 
och något annat kan hon inte tänka sig. Men helt plötsligt fick Helena tinni-
tus och orkade inte längre anstränga sig så mycket som hon hade gjort tidi-
gare för att lyssna. Tjutet i öronen gjorde att hon förträngde alla ljud och 
hörde inte vad folk sa till henne. Hon tog kontakt med hörcentralen och sa att 
det var kris och katastrof och fick två hörapparater som hon genast började 
använda. Det gick inte att vara osäker på om hon hade uppfattat rätt vid läka-
rens ordination, det ansvaret hade hon som sjuksköterska, berättar hon. Men 
när hon bytte om efter jobbet tog hon också av sig hörapparaterna. Några 
månader innan intervjun gjordes sökte Helena och fick ett vikariat på avdel-
ningens dataenhet. Nu jobbar hon 50 procent med data och 50 procent som 
sjuksköterska. 

Och då .. jag är mycket piggare nu. Jag vet .. det känner jag ju direkt. Så att 
det här har varit bra för mig. För att då har jag en egen expedition så att jag 
kan stänga dörren in till mig då, så att jag slipper höra tjuten och pipen och 
larmet och alltihopa det här då. Men .. så att det har funkat bra. 
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Sara har alltid arbetat heltid förutom när hon var föräldraledig med sina 
barn. Hon trivs väldigt bra med sitt arbete och styr mycket själv över det, 
men hon har också mycket kommunikation med sina medarbetare, berättar 
hon. Hon är chef på sin arbetsplats och menar att det kan vara en fördel när 
man har en hörselskada. Som chef menar hon att hon har lite större kontroll 
på tillvaron. Hon tycker inte kraven är för stora, men är osäker på om hon 
kommer att vara chef i hela sitt yrkesverksamma liv. Hon tror att hennes 
hörselskada har varit en försvårande omständighet för henne, men hon har 
aldrig känt sig diskriminerad. I sitt arbete har hon uppdaterat sig med kurser 
i kommunikation och ledarskap och hon har gått en större chefsutbildning. 
Hon har alltid varit tydlig med att säga att hon är hörselskadad och tycker att 
det går att ställa krav på vuxna. Mindre barn är väldigt spontana och hjälper 
till. Däremot tycker hon det har varit svårare att arbeta med tonåringar. De 
mumlar och vill inte utmärka sig och har en sådan stark integritet. Det tyckte 
hon var svårt och hon ville helst inte jobba med dem när hennes hörselned-
sättning blev allt sämre.  

Kvinnors arbetsliv - en ständig utmaning för att höra 
Kvinnorna i den fjärde tolkade generationen är de första som har utbildat sig 
och flyttat ut sitt arbetsliv från hemmen. De utbildar sig både före och efter 
det att de bildat familj och haft småbarn. Alla har lång erfarenhet av och 
kompetens för sina arbeten och de fortsätter att vidareutbilda sig i sina yrken. 
Kvinnornas arbeten kännetecknas av att ska de uppfatta vad barn, tonåringar, 
patienter och kollegor säger och vill. De ska även lyssna och uppfatta vad 
chefer eller andra överordnade säger. Kvinnornas mellanposition kombine-
rad med höga kommunikationskrav blir tydliga när Sara som enda chef me-
nar att chefskapet ger henne bättre kontroll och att det kan vara en fördel om 
man har en hörselnedsättning. Kvinnorna klarar ofta kommunikationskraven 
därför att de är goda avläsare. Att inte se den som talar, som när arbetskam-
rater använde munskydd, kan bidra till insikt om hur mycket och hur nöd-
vändig talavläsningen är för dem och till insikt om att de behöver hörappara-
ter. Men deras avläseförmåga har även inneburit att flera av dem har kunnat 
skjuta upp användningen av hörapparater. Varför har då kvinnorna arbeten 
som ställer så höga hörselkrav på dem? En möjlig anledning kan vara att den 
kommunikativa kompetens som Carlstedt och Forssén beskrivit att flickor 
utvecklar redan under sin uppväxt och som kvinnorna i hög grad använder 
sig av i hemmet har följt med till många kvinnodominerade yrken.488 Och 
nästan alla kvinnor har utbildat sig och arbetar i sådana arbeten. Yrken där 
en ständig kommunikation pågår, yrken där de ska lyssna till andra, kunna 
svara och handla och på så sätt ge uttryck för att de är kapabla. Det var detta 
höga hörselkrav som var anledningen till att Barbro måste börja använda 
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hörapparat om hon skulle få arbetet hon sökte. Kvinnornas arbetsliv sträcker 
sig över flera decennier och även om ingen arbetsgivare längre kan tvinga 
någon att använda hörapparater och hjälpmedel är hörselkraven fortfarande 
höga i kvinnodominerande yrken. Därför har denna generations kvinnor inte 
något val. För dem är det, som för tidigare generationers kvinnor, självklart 
att arbeta och försörja sig själva. Men deras arbeten finns utanför hemmet 
och där måste de höra så bra som möjligt. Ansvaret för att höra så bra som 
möjligt tar de på samma sätt som de tar ansvar för att utveckla nya kunskap-
er som de använder i arbetslivet. De höga krav som ställs på kvinnornas 
kommunikativa kompetens möter de med sina kunskaper. De är kapabla och 
vill försörja sig själva, trots nedsatt hörsel. 

Hörselnedsättningen – ett lidande och en utmaning 
När Anette var omkring 30 år trodde hon att hon hade fått en vaxpropp i ett 
öra som gjorde att hon inte kunde höra sitt armbandsur. Hon beställde tid för 
en undersökning och när hon hade tagit ett audiogram fick hon träffa en lä-
kare: 

Och så går jag in och får prata med läkaren/…/och så sa han att fröken [An-
dersson] får nog börja tänka på att skaffa hörselapparat för hörselnedsättning-
en är så stor. Jag har nog inte gråtit så mycket varken förr eller senare. Det 
var en hemskaste nyhet jag fått/…/Jag visste ju att mamma var döv och att 
morfar var stendöv, men sånt händer inte mig. Det är ju så. Och jag var dum 
nog att inte använda hörapparaten dom första 5-6 åren. Mycket med mitt ar-
bete och det kändes som att man var pensionär att ha hörapparat och så. Men 
nu är ju tvungen, det finns inget val för mig. 

 
Anette menar att i tonåren är alla högljudda och man tror att man är okon-
centrerad om man inte hör. Ingen i hennes omgivning signalerade att hon 
inte uppfattade allt. Därför vet hon inte när hennes hörsel började bli försäm-
rad. När hon fick diagnosen var hon var fortfarande ute i krogsvängen och 
dansade mycket och hon hade inte reflekterat över att hon kunde få den ärft-
liga hörselskadan. Efter läkarbesöket sa hennes mamma och morfar: Jaha, 
du också. Hennes mamma blev ledsen och Anette tror att det berodde på att 
hon själv led så mycket av att vara hörselskadad. Mycket av den sorg Anette 
kände berodde på att hon var ganska klar över hur det skulle bli. Hon såg 
alla steg framför sig och trodde också i början att hörselnedsättningen skulle 
hämma hennes sätt att vara, berättar hon. 

Anette jobbar i en förort där det är många språk och barnen talar dålig 
svenska. När hon inte hör på jobbet är hon tvungen att fråga om, och hon 
tycker att barnen ofta är mycket bättre på att acceptera en hörselskada än vad 
vuxna är. Men det är tråkigt när barnen ska viska hemligheter. Då får hon ta 
med dem till ett annat rum för att höra. Sen säger hon att hennes tonläge är 
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väldigt lågt och hon hojtar inte som mamma och morfar gjorde. Det gör ju 
att folk inte tror att jag hör så dåligt som jag gör, säger Anette. 

Mina kollegor som jag jobbat med i många år, dom glömmer, dom pratar 
med ryggen åt mig eller står i dörröppningen till ett annat rum och munnen 
går och ... Så sa jag, jag hör inte din rygg, säger jag. Så dom, ungarna är 
bättre. Och dom hojtar ju och skriker och liksom det är svårt att missa. 

 
Anette säger att hon inte lägger sig lika aktivt i diskussionerna på jobbet som 
tidigare som när hon var mer hörande. Hon lyssnar och iakttar mer och hin-
ner inte alltid med i diskussionerna som hennes unga och ivriga kollegor för. 
Hon kan starta diskussioner men hoppar inte gärna inte in i någon som på-
går, eftersom hon kan ha missat något och det blir fel. Sen säger hon: 

När det är saker som jag hör väldigt tydligt, som jag inte håller med om. 
Självklart. Jag är ingen ja-sägare för att jag hör illa. Men är det mindre vik-
tiga sammanhang, så kanske jag inte är så aktiv som jag var tidigare. 

 
Anette berättar att hennes sämsta arbetssituation är nog kvällarna på fritids-
gården, samtidigt som det är så roligt. Det ska mycket till för att hon ska 
sluta med sitt arbete. Då måste hon nästan vara döv, säger hon. Anette är 
ändå medveten om att hennes arbetssituation inte kommer att hålla i 15 år till 
och berättar hur det kan fungera med nedsatt hörsel på jobbet: 

Äh, ... ibland bra och ibland dåligt. Och barn är impulsiva, dom pratar i mun-
nen på varandra och är ivriga och vill berätta saker och ... blanda språk och 
svordomar (småskratt) hela tiden. Jag tycker jag klarar mig riktigt bra. Det ... 
Men jag har varit på min förvaltningshälsovård nu och ska försöka få några 
timmar mindre i barngrupp, för jag har fått väldigt mycket spänningshuvud-
värk. Man drar upp axlarna för att höra. Dom ville faktiskt först heltidssjuk-
skriva mig. Och sen så ville hon deltidspensionera mig. Jag sa, inte en chans. 

 
Anette jobbar heltid och vill fortsätta med det. Men förvaltningsläkaren sä-
ger att det finns lärare som bara har en tiondel av hennes hörselnedsättning 
som vill byta tjänst. Läkaren förstår inte att hon vill fortsätta att arbeta som 
hon gör, men det här arbetet är det hon kan, säger hon och fortsätter: Livet 
skulle bli så liv fruktansvärt tråkigt om jag slutade arbeta. Anette kan tänka 
sig att få mer administrativa uppgifter. Hon skriver lite protokoll och jobbar 
med läxhjälp och stödsvenska. Hon skulle vilja jobba mer med mindre barn-
grupper i stödsvenska, för svenska språket ligger henne varmt om hjärtat. 

När Helena började använda hörapparaterna tyckte hon det var lite pin-
samt och ville inte att de skulle synas, så hon lät håret växa ned. Det långa 
håret var också bra när hon svarade i telefonen. Om hon la håret mellan hör-
apparaten och telefonluren blev det inte rundgång och det var väldigt smidigt 
tyckte hon. Men nu har hon jämt håret uppsatt så då syns verkligen hörappa-
raterna, berättar hon. Helena hade tidigare två hörapparater, där hörapparaten 
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är inlagd i själva öroninsatsen, men hennes hund råkade bita sönder den ena. 
Det var katastrof och på jobbet skulle hon ansvara för 17 utbildningsdagar 
eftersom sjukhuset hade uppdaterat sitt journalsystem. Det var inte kul, be-
rättar hon. Men eftersom Helena arbetar på ett sjukhus gick hon direkt till 
hörcentralen. Hon fick låna en reservapparat och satte ihop den med en in-
sats hon fått av sin mamma. Den passade, sedan hon filat till den lite. På 
hörcentralen skrattade de bara åt det och gav henne en tid för ny utprovning. 
Så fortsätter Helena att berätta: 

Och sen en eftermiddag när jag står och utbildar, så lägger min andra gamla 
apparat bara av. Vart det precis knäpp tyst. Så där stod jag då med en låneap-
parat och den andra apparaten trasig. Så då sa jag ”nu tar vi kafferast” och så 
bort till hörselcentralen. ”Nu har den här andra gått sönder, hjälp mig!” 

 
Helena fick en universalpropp och en ny låneapparat och tyckte det blev 
alldeles utmärkt: 

… och så hängde jag på mig apparaten och gick tillbaka till utbildningen. Ja, 
det gäller ju att jobba på rätta stället för att hinna göra sånt på kafferasten. 

 
Sen fick hon snabbt nya hörapparater och fick behålla reservapparaterna. Ja, 
lite räkmacka är det kanske, säger Helena och skrattar.  

Barbro har aldrig känt att hon behövt jobba mindre på grund av sin hör-
selnedsättning. Däremot har det varit lite jobbigt att arbeta ensam om nätter-
na om det var något hon inte hörde. I det stora hela fungerar det, men hon 
minns ett tillfälle då hon fick ett telefonsamtal som hon inte uppfattade och 
berättar: 

Men om det var för att jag hörde fel eller om det var nåt missförstånd, det vet 
jag inte. Dom ringde och ville jag skulle komma och ta prover på ett nyfött 
barn. Och jag fattade som att dom skulle komma till mig med prover på det. 
Och då så pratade dom att dom skulle göra Lex Maria-anmälan om att jag 
inte hade kommit. Men det blev aldrig nånting. 

 
Barbro tyckte det var så konstigt att de inte ringde upp en gång till, för det 
borde de ha gjort när de såg att hon inte kom och fortsätter att berätta: 

Och om jag hörde .. och om hon pratade slarvigt, för att det var ju bråttom, 
det var ifrån förlossningen eller operation, för det var ett snitt. Så att hon hade 
bråttom och jag … ja, jag vet inte … jag kan inte säga om det var för att jag 
hörde dåligt. Men jag tror inte, utan jag tror … jag missförstod helt enkelt 
vad hon sa. 

 
På Barbros arbetsplats hade de telefoner med förstärkare på flera ställen. När 
de blev utbytta fick hon en T- krok till de nya bärbara telefonerna och det 
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fungerade jättebra.489 Men när de sedan blev utbytta till digitala telefoner 
kunde hon inte använda T-kroken. Barbro fick behålla en gammal analog 
telefon men fick själv koppla om så att alla samtal kom dit när hon arbetade 
på nätterna. Sen var det någon som tappade den i golvet och då köpte Barbro 
en ny telefon som jobbet fick betala. Men den var inte lika bra, trots T-
kroken och extra förstärkningen, berättar hon. 

Barbro tycker hon är bra på att avläsa talet, men det kan gå fel när hon 
missar för mycket. Det har hon råkat ut för och blivit utskrattad. Nu har hon 
börjat förtränga sådana händelser, men tidigare har Barbro skämts över att 
hon har hört dåligt. Under många år dolde hon hörapparaterna med långt hår, 
men med tiden har hon blivit lite förståndigare och håret är kortklippt. Förut 
hörde man inte dåligt utan var dum i huvudet, säger hon. Visst har det hänt 
att hon har sagt till okända människor att hon hör dåligt, men det har inte 
varit så enkelt. Barbro har nyligen gått med i en pensionärsförening. Där är 
det många som har hörapparater, så nu det är mer naturligt, berättar hon. 

Mari  tyckte det var hemskt att vänja sig vid ljudet från hörapparaterna 
som hon hade fått efter besöket på hörselkliniken. Hon skulle också ha dem 
på jobbet, men tyckte det var så pinsamt. Hon skämdes, kände sig gammal 
och hade alla slags förutfattade meningar. Det är någonting som skämmer 
med hörapparater, man vill väl vara så snygg som möjligt säger Mari, som 
alltid har förknippat hörapparater med äldre människor. Plötsligt fick hon 
själv hörapparater och tyckte hon var för ung för det. Mari fick kallelse till 
hörselkliniken att testa hörseln en gång om året och då pratade hon med 
dem. På så sätt kom hon med i en rehabiliteringskurs. Det var underbara 
människor som jobbade där och gruppen lyssnade på föredrag, hade munav-
läsning och mycket roligt tillsammans. Efter kursen fick Mari nya hörappa-
rater som hon började använda. De som hon hade haft tidigare räckte inte för 
hennes hörselnedsättning som stadigt har blivit försämrad, förklarar hon. På 
jobbet sa hennes chef att han inte skulle prata med henne om hon inte satte 
på sig hörappraterna. Sen dess använder hon dem hela tiden. 

Några år senare blev Mari väldigt trött, fick mycket huvudvärk och yrsel. 
När hon kom hem från arbetet orkade hon inte mycket innan hon somnade. 
Det blev för mycket med alla ljud. Hon tog kontakt med sin läkare och blev 
sjukskriven en period. Sen jobbade hon halvtid i två år och mådde väldigt 
bra. Försäkringskassan föreslog sjukpension på halvtid men Mari beslutade 
sig för att arbeta 75 procent. Hennes beslut berodde mycket på att företaget, 
chefen och hennes arbetskamarter ställde upp och tog hänsyn till hennes 
hörselnedsättning. Mari blev befriad från mycket telefon- och orderarbete. 
Hon för protokoll på möten när de bara är 6-8 personer och då har hon ett 
fantastisk arbetstekniskt hjälpmedel. Det är hennes räddning, säger hon. Fö-
retaget har också satt upp akustikplattor i hennes arbetsrum. De har varit 
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fantastiska, säger Mari och därför har hon blivit kvar i företaget och aldrig 
sökt något annat arbete. Det är lite jobbigt att träffa nya människor överhu-
vudtaget, tycker hon.  

Mari menar att hörande har väldigt svårt att förstå, och tror inte att de var 
så vänliga och hjälpsamma i tidigare generationer heller mot dem som hade 
hörselproblem. Det råkar hon själv ut för när hon exempelvis kommer in i en 
affär. Det är ljud och mattor på golvet som dämpar eller en radio som står på 
och då säger hon: 

”Ursäkta jag hör inte vad du säger” så kan man ju få så här… ääh, nonchalant 
så där [svar tillbaka]. Nej, så jag … usch, jag bryr mig ju inte då. Då blir jag 
ju nonchalant tillbaka då. Så vill du inte hjälpa mig, så kan det väl kvitta då. 

 
Gerd började läsa på gymnasieskolans tvååriga vårdlinje sedan hon varit 
hemma med sina barn. Hon tyckte inte hörselnedsättningen var något pro-
blem då och säger: 

Det var aldrig nån som sa att ”vad du hör dåligt” eller nåt sånt – aldrig. Men 
jag vet man har väl olika strategier när man hör dåligt. Att jag måste ju ha 
kamouflerat mig bra. 

 
Sen berättar hon vad som hände när hon under utbildningen kom till ögon-
mottagningen och hade varit med på en operation. Då fick hon fick ett sam-
tal från personalavdelningen och de berättade att chefen för operation inte 
kunde ha henne kvar för att hon hörde så dåligt. Gerd minns fortfarande sin 
reaktion: 

Jag tyckte det var vidrigt, hemskt. För jag upplevde alltså … jag hade inga 
problem i umgänge med folk eller nåt, nog tyckte jag att jag hörde. Men det 
är klart jag är ganska duktig att läsa på läpparna, det blir man ju. Och att det 
är omedvetet liksom, gjorde så där så det funkade. Men det är sen när man 
står och har munskydd inne på operation, så kanske det var lite svårt. Men jag 
alltså upplevde inte att det var nåt problem. Så då blev man liksom .. åh, så 
att den där människan tycker jag inte om. Nej. 

 
Då var Gerd 32 år och tog väldigt illa vid sig av det sätt som hon fick lämna 
ögonoperation. Hon menar att det inte var förrän detta hade inträffat som hon 
började tänka på att hon hörde dåligt. Aldrig innan, trots att hennes hörsel-
nedsättning var konstaterad som barn. Gerd fortsatte praktisera och sedan har 
hon arbetat på olika avdelningar. Hon skaffade sig hörapparater, men hon 
hade dem bara någon gång ibland. Hon tyckte det lät hemskt och menar att 
hon hade väl inte hört hur det lät tidigare. Så hörapparaterna låg mest i byrå-
lådan. Sju år senare tog kommunen över hemsjukvården och Gerd blev 
tvungen att byta arbetsgivare. Där hon hade jobbat tidigare kände alla hennes 
arbetskamrater henne och visste hur hon fungerade, att hon avläste dem. De 
hade vuxit in i mig på något vis, säger Gerd. Men hennes nya arbetskamrater 
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förstod inte hur hon fungerade och då insåg hon att det inte gick utan hörap-
parater. 

Jaa, vad ska jag säga? … Svårt. … Men just det här att man var .. för att när 
jag började på det nya jobbet, för då var man ju inte värd ett ruttet lingon. 
Först blev vi flyttade ifrån … tvångsförflyttade säger jag att vi blev, ifrån 
landstinget till kommunen. Då fick vi helt andra arbetsuppgifter. Och det tog 
säkert 2-3 år innan jag mentalt hade accepterat det. Och sen så kom man på 
att det går inte utan hörapparater. Och ändå så missade jag ju jättemycket. Så 
att när jag fick börja prata med [psykologen] och prata med dom här som .. 
ja, som fattade vad det handlade om .. och ändå hade .. vi hade kompisar som 
vars föräldrar var döva. Så jag har hela tiden liksom haft kontakt med många 
som har varit döva och hörselskadade. Så nu i kväll kommer kompisar ifrån 
[stad]. Och han är ju gravt hörselskadad. Så liksom … men det funkar hur bra 
som helst. 

 
Den nya arbetsgivaren undrade om hon inte skulle gå ned i arbetstid på 
grund av sin hörselskada. Men det ville inte Gerd. Hon gick en rehabilite-
ringskurs och särskilt samtalen med en psykolog blev hon mycket hjälpt av. 
Gerd säger att hon inte kan göra något åt att hennes hörsel kommer att för-
svinna, men förut ville hon inte acceptera det. Hon vill inte heller bli miss-
unnsam, bitter och så begränsad som hon menar att en del av hennes döva 
släktingar blev. Efter rehabiliteringen fortsatte Gerd att arbeta i hemtjänsten, 
blev hörselombud och hjälpte gamla med deras hörapparater och gick några 
kurser om det, som hon tyckte var jättebra. Gerd fick också ett arbetshjälp-
medel men har varit dålig på att använda det. Arbetskamraterna måste vara 
disciplinerade och prata en och en, men det gör de inte, säger Gerd. Men hon 
är inte rädd för att säga ifrån när arbetskamrater sitter och pratar och hon inte 
hör. Fast ibland är hon inte på hugget och då undrar hon om det är om henne 
de pratar om. Hon blir misstänksam fast hon inte vill. Gerd var sjukskriven 
en period och har gått ned i arbetstid. Sedan hon började arbeta halvtid tyck-
er hon att hon är en helt annan människa, hinner engagera sig i andra intres-
sen, golf, sina hundar och barnbarn. 

Sara berättar att hennes hörsel har blivit sämre i skov och för några år 
sedan förlorade hon i princip den lilla hörsel hon hade kvar. Hon provade 
starkare hörapparater men det fungerade inte. Läkaren föreslog att hon skulle 
operera in ett cochleaimplantat och med hjälp av implantatet har hennes 
hörsel förbättrats mycket. Det är många ljud som hon nu hör som hon inte 
hört på mycket länge. Det är både skrämmande och fascinerande tycker hon. 
Hon fick lära sig höra ljud på nytt och men fick också mer ork. Efter ett par 
månaders sjukskrivning började Sara arbeta heltid igen. Implantatet blev 
absolut en märkbar förbättring, särskilt i telefonsamtal. Efter operationen var 
det lite svårt att lita på sin hörsel eftersom hon tidigare hade litat så mycket 
på sin förmåga att avläsa. Nu hör hon vad andra säger men hon tycker fortfa-
rande att man ska se människan man talar med, berättar hon. 
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När Sara är ledig går hon utan implantat några timmar, då känner hon sig 
helt döv, men när hon har implantatet känner hon sig mer hörande än tidi-
gare. Hon behöver inte längre titta i bilens backspegel när hon ska se vad 
hennes barn säger i baksätet. Det är ett väldigt antingen eller. Med implanta-
ten är hon väldigt sårbar, men det påverkar inte hennes identitet säger hon: 

Tekniskt kan man ju bygga upp ett skydd med hjälp av bra grejer och batte-
rier./…/ Men … Jag kan ändå känna att jag hör till dom döva i dag, det gör 
jag. Det vet jag att jag gör./…/ Så det är hur värdefullt som helst att … att 
kunna dela identiteten med dom som har gått före. 

Deras egen och andras ofrivillighet och frivillighet 
När Mari och Anette berättar om sin sena diagnos är det dramatiska och 
omvälvande händelser i deras liv. Båda trodde att de klarat sig från den ärft-
liga hörselnedsättning och hade fram till läkarbesöken levt ett liv som alla 
andra samtidigt som de relaterar till sina nära anhöriga när de återberättar 
detta. Anette visste hur det skulle bli. Hon skulle bli lika döv som mamma 
och morfar och var rädd för att den isolering, begränsning och lidande som 
hon hade sett i sin mammas liv, också skulle drabba henne. Mari hade för-
trängt att hon skulle kunna drabbas av hörselskadan och hon konstaterar att 
diagnosen ställs allt tidigare. Visst är det bra att hörselnedsättningen blir 
känd tidigare, men det som följer med diagnosen gör intrång på det liv hon 
hade tänkt leva. Deras starka reaktioner och vetskap för jag samman med att 
de har negativa erfarenheter av tidigare generations hörselnedsättning och 
dövhet. Även Gerd relaterar till att några av hennes döva släktingar blev 
bittra och att hon själv inte ville bli det. Kvinnorna ska inte bara hantera och 
bearbeta sin egen hörselnedsättning som blev tydlig först i vuxenlivet och 
som de i hög grad beskriver försämras snabbt, de ska också bearbeta de ne-
gativa erfarenheter som tidigare generation mött. Stephen och Kramer menar 
att erfarenheten av hörselnedsättningar i familjen, en familjehistoria, påver-
kar individens egna reaktioner på sin hörselnedsättning och att dessa erfa-
renheter kan vara negativa, positiva eller neutrala.490 Anette, Mari och Gerd 
ger uttryck för att de påverkats av dessa negativa erfarenheter. Men de be-
skriver också att de erfarenheter som de har gjort sedan de fick diagnosen 
inte blivit desamma som för tidigare generation. Sara, som haft sin hörsel-
nedsättning sedan barn, uttrycker inte några liknande erfarenheter. Hon har 
däremot påverkats positivt av tidigare generationer och ser sin dövhet som 
en gemensam identitet med tidigare generationer. Flera av kvinnornas berät-
telser handlar om att deras hörselnedsättning och försämringen av den är ett 
ofrivilligt arv och att detta arv innebär ett lidande för dem. Ricoeur talar om 
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den ofullständiga människan och menar att människans lidande uppstår av 
både det frivilliga och det ofrivilliga som livet innebär.491 Men att hörappara-
ten skämde, visade brist på ungdomlighet och kvinnlighet hör inte till det 
ofrivilliga. Inte heller de attityder som framhöll vikten av att vara frisk och 
felfri och som i hög grad präglat deras föräldrageneration och som visar att 
dessa attityder fortfarande lever kvar. Med många exempel berättar kvin-
norna att de har fått göra upp med dessa attityder, både hos sig själva och 
hos andra. Det är en förändring av inställningen till det frivilliga som relate-
rar till det ofrivilliga och den förändringen tar tid. Hur vi själva och andra 
använder oss av vår frivillighet i förhållande till vår egen och andras ofrivil-
lighet menar Ricoeur i grunden är ett etiskt val, som människan har möjlig-
het att göra eller inte göra.492  

Kvinnorna använder hörapparater och hjälpmedel och berättar om situat-
ioner när tekniken är nödvändig, men också när den inte har fungerat. Deras 
hörsel blir sämre och de undrar hur länge den och de själva kommer att räcka 
till, framförallt i arbetslivet. Men kvinnorna söker lösningar på arbetslivets 
krav på olika sätt och det är deras utmaning. Sara tror inte hon kommer att 
vara chef hela sitt arbetsliv, Gerd och Mari har genomgått hörselrehabilite-
ring, fått andra arbetsuppgifter och arbetar deltid. Mari och Brittas sekre-
terararbete har i grunden förändrats och Anette och Helena har prövat eller 
på deltid fått andra arbetsuppgifter. Oberoende av att deras hörselnedsättning 
försämras, finns krav på vidareutbildning, vilket alla deltar i och ser positivt 
på. 

Kvinnorna talar inte om vissa situationer i arbetet som är svåra att höra, 
utan om vissa personer som de har svårt att höra. Kan de välja, så väljer de 
arbetskamrater som anpassar sig till dem och berömmer chefer som underlät-
tar för dem att kunna arbeta. Kvinnorna lever, som Ricoeur uttrycker det, ett 
liv i dialektiken mellan handling och lidande. Den sårbarhet de gett uttryck 
för men också det lidande som hörselnedsättningen innebär för dem begrän-
sar dem inte i att också vara kapabla, ansvarstagande och handlande. De är 
medvetna om sin sårbarhet och att de genom goda relationer kan minska sitt 
lidande. 

Männens vuxna liv och kunskaper 
Tore arbetade några år med det projekt som han hade påbörjat under sina 
studier. Tillsammans med sin chef utvecklade han också en hörapparat, 
gjorde mätningar och tog patent, men det blev inget av det. Tore sökte nytt 
jobb där han skulle bygga upp ett datasystem för ett laboratorium och för 
institutionens administration. Det var mycket självständigt och fritt och han 
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arbetade med det i 14 år. Med tiden blev jobbet ganska ensamt så han sökte 
ett nytt jobb. Det nya jobbet var inom teknikindustrin där han bland annat 
programmerade och övervakade datorer som styr tillverkningsrobotar. Han 
arbetade mest på kontor, men också en del på verkstaden. Stod en robot still 
påverkade det många andras arbete och de var ett gäng på 10-12 personer 
som arbetade med detta. De jobbade skift och hade jourtjänst hela dygnet, 
stort ansvar och mycket arbete och de måste hela tiden vidareutbilda sig. Det 
var ofta kurser i stora aulor och det blev allt besvärligare att höra. Tore 
tyckte inte att han fick någon hjälp av kurserna längre. Han funderade på att 
sluta och det var många i företaget som fick förtidspension när företaget 
sålde ut sina bolag. Men han fick inte sluta. Arbetsgruppen som han ingick i 
måste fortsätta i det nya bolaget under flera år innan några andra kunde 
överta deras arbete. När det skedde kunde Tore sluta och han fick en liten 
fallskärm några år innan han skulle ha gått i pension. Tore tycker att han har 
haft ett fantastiskt arbetsliv. Det har varit mycket intressant och utvecklande 
och han sörjer inte att han fick avslag att gå lärarutbildningen. 

Lennart  har arbetat inom byggbranschen sedan han blev civilingenjör 
och varit anställd i flera företag innan han startade ett eget företag. Han arbe-
tar med allt från byggnationer till förvaltning och finansiering och har skaffat 
sig ett bra nätverk. Men när hörselnedsättningen blev allt besvärligare kunde 
han inte vara verksam i sitt arbete som han ville. Han hörde helt enkelt inte 
vad de som satt lite längre bort sa eller de som pratade lite tystare under 
sammanträdena, berättar han. Det var anledningen till att han började an-
vända hörapparater. Så här i efterhand förstår han att han skulle ha gjort det 
mycket tidigare för han har väldigt stor nytta av dem. Sen avläser han och 
tror att man lär sig rätt väl genom att se på mimik och gissar lite grann. Det 
gör han också.  

Sune har fortsatt att arbeta i samma företag där han blev anställd efter 
disputationen. Han har haft ansvar för många olika projekt och när intervjun 
görs arbetar han med internationella affärsutvecklingsfrågor. Hörselskadan 
har haft inverkningar på hans arbete även om han försöker att låta bli att 
låtsas om det, men det har den säger han. Vid sammanträden och då det är en 
i taget som pratar är hörselnedsättningen inget stort problem. 

Rolf kom ganska snart efter Handelshögskolan till den arbetsplats som 
han fortfarande arbetar på. Han fortsatte att studera och fick en tjänst som 
samhällsplanerare. Han har lett ett team som har gjort flera stora utredningar 
och även arbetat i sina gamla hemtrakter. Det var väldigt roligt och han hade 
mycket gratis för att han kom därifrån, berättar han. Jobbet har alltid varit 
mycket utmanande och stimulerande och han gillar att påverka samhällsut-
vecklingen. För Rolf blev hörselnedsättningen märkbar ganska sent. Han var 
50 år innan han började använda hörapparat, men han är ändå övertygad om 
att det är den ärftliga hörselskadan han har. Det var arbetskamraterna som 
märke att hans hörsel hade försämrats, mer än vad han själv gjorde, berättar 
han. Själv upplevde han aldrig att det var något problem, varken på jobbet 



 234

eller hemma, för hörselskadan har försämrats successivt. Han kommer ihåg 
när han tog första hörselkurvan. Då var hörseln ganska ordentligt nedsatt. 
Rolf konstaterar att det är som det är. Det finns ingen bot vad han kan förstå 
och att ha en hörselnedsättning är inte det värsta som kan hända, menar han.  

Dan har haft olika jobb men arbetat med transporter större delen av sitt 
liv. Efter att ha kört buss och lastbil började han på ett stort företag där han 
lastar produkter som ska gå på export. Det fordon som han kör är ganska 
bullrigt men han använder hörapparaterna och sätter hörselkåporna över 
dem. Hörapparaterna som han har är bra, men de är väldigt känsliga. Det har 
nog med arbetet att göra för det blir ganska varmt av hörselkåporna säger 
han. Han har fått byta mikrofoner två gånger och filter byter han ofta själv. 
Det är mycket kommunikation på mobiltelefon, men det går bra berättar han. 

Lars började arbeta direkt efter grundskolan och har sedan dess arbetat 
med maskindelsförsäljning, ordermottagning över telefon och kunder över 
disk hela dagarna. Reservdelarna finns på lager och där låter det mycket. Sen 
är han ute i verkstan, kör traktor och lossar lastbilar. Lars säger att han be-
härskar sitt område bäst av alla på jobbet och känner företagets kunder väl 
efter att ha arbetat där i alla år. Han har provat att ha hörapparater på jobbet, 
men han ”går i taket” av alla ljud som han hör då, så det går inte. Om det 
bara vore att arbeta med en kund i taget, då skulle han kunna använda dem, 
berättar han. 

Kjells  bästa ämnen på högstadiet var matematik, fysik och biologi. Men 
han var så less på skolan efter 9:an och ville inte läsa vidare. Däremot har 
han alltid gillat skogen, djurlivet och jakten. I skogen fanns det också arbete. 
Han fick jobb som skogsarbetare, sågade, körde skogstraktorer och arbetade 
med det i mer än 20 år. Han arbetade med det tills företaget satte stopp på 
grund av att hans hörsel försämrades. 

Männens arbetsliv – utvecklande och med stor kontroll 
När männen beskriver sina arbetsliv berättar de om vad de kan, gör och har 
gjort. De som bedrev högre studier har fått användning av dessa, har fortsatt 
att utveckla både sin kompetens och sig själva och tagit stort ansvar i sina 
arbeten. Dan och Lars har lång arbetslivserfarenhet och kan sina jobb; bäst 
av alla på sitt jobb, menar Lars som har arbetat på samma arbetsplats sedan 
han slutade grundskolan. Männen beskriver att de lär och utvecklas i sina 
arbetsliv, de tar stort ansvar leder projekt och de är mer eller mindre sina 
egna chefer. Deras hörselnedsättning framkommer när de berättar om sina 
arbeten. Den inverkar och har betydelse, men den har inte hindrat dem i de-
ras arbete eller inneburit att de måste avstå från arbetsuppgifter som de velat 
göra. Deras hörselnedsättning försvårar vissa situationer, som vid samman-
träden, konferenser och i sociala situationer. Då vet de att de måste vara 
extra uppmärksamma, koncentrerade och engagerade för att uppfatta vad 
som sägs. De använder hörapparater och hörselslinga och sätter sig så att de 
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kan avläsa talaren. Men som projektledare, chef eller egen företagare behö-
ver de inte hela tiden lyssna och handla utifrån andras behov och beslut. De 
kan arbeta mycket självständigt. Men alltför självständiga arbeten kan bli 
ensamma arbeten, vilket Tore upplevde. Därför bytte han till ett arbete där 
han också fick arbeta tillsammans med andra. Lars, Dan och Kjell behöver 
inte heller höra hela tiden i sitt arbete. Tvärtom ska deras hörsel skyddas. 
Den påfrestande ljudmiljön på arbetsplatsen är också anledning till att Lars 
inte använder hörapparater. Han har många kundkontakter men löser svårig-
heten genom att säga till kunderna att han är stendöv och be dem tala tydligt 
så att han kan avläsa dem.  

Hörselnedsättningen ett lidande och en utmaning 
Kjell  var 38 år när företagshälsovården satte stopp för hans fortsatta arbete i 
skogen eftersom hans hörsel hade försämrats så mycket. Redan på högstadiet 
var hans hörselnedsättning dokumenterad och att den var ärftlig. Men skogs-
företaget ville inte längre ta ansvar för den när den blev sämre och sämre. 
Kjell berättar att 10 procent av hans hörselnedsättning klassades som arbets-
skada och han fick sluta. Han blev erbjuden att gå olika kurser för arbetslösa 
men han tyckte det var kränkande. Sedan fick han arbete som naturvårdare 
och arbetar fortfarande med det. De är två som arbetar tillsammans, så hör-
selmässigt fungerar det bra, säger han. Men han tycker inte att arbetet är 
någon utmaning längre. Då har renoveringen av föräldrahemmet varit hans 
utmaning och han har gjort allt arbete själv.  

Nej, inte vet jag om man är händig. Jag håller på och snickra, och håller på 
nu.. har gjort de.. jag håller på utvändigt, med sista sidan på kåken, sen har 
jag något uppe här som ska göras i ordning, Något rum.. uppe. Men jag har 
en förkärlek för att vara i skogen, det gillar jag fortfarande. 

 
Med facit i hand ångrar Kjell att han inte läste vidare. Skulle han välja arbete 
idag så skulle han ha arbetat på tjänstemannasidan inom skogen, varit skogs-
tekniker eller jägmästare. Han har lett kurser för jägarexamen, men har slutat 
med det nu. Möten och kurser har aldrig varit något som Kjell har gillat.  

Sune har i sitt arbete blivit inblandad i ett projekt där nästan ingen talar 
engelska och då måste de ha simultantolkar. Det finns olika apparater för att 
uppfatta tolkarna och en del av dem ska man stoppa in i örat, och det går ju 
inte, säger Sune. Han har försökt med apparater kopplade till T-läget, men de 
fungerar inte heller. Även om hans arbetsplats försöker att ställa upp och fixa 
grejor så fungerar det inte alltid. Han tycker det är jobbigt när han sitter med 
i en paneldebatt och får frågor som han nätt och jämt hör. Då ska man sitta 
och pilla med hjälpmedlet. Det är inte roligt tycker han. Något annat som 
Sune tycker kan vara problematiskt är middagar och cocktailpartyn. Det är 
nästan värst, menar han. Då får man gå omkring och antingen prata själv 
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eller också får man hålla med den som pratar. Det kan inte bli någon riktig 
diskussion i det läget, menar han. Sune avläser talet rätt mycket, det gör han 
av vana, han både hör och avläser, hela tiden. Om han inte hör och det är 
något viktigt, då frågar han om, men ibland när det inte är något viktigt så 
låter han det passera. Man kan inte springa på allting, säger han. 

Tore berättar från sitt arbetsliv. Från början sa han inte till ordentligt att 
han inte hade hört och det hände att han upprepade något som någon sagt. 
Men det ville han undvika så han lärde sig snabbt att säga till om det var 
något han inte hade hört, eller att det fattades något och att han ville veta. 
Han menar att det inte har varit några problem, särskilt när han har arbetat 
tillsammans med ett gäng som kände varandra väl. De var ett sammansvett-
sats gäng och umgicks med varandra även på fritiden. Tore provade ett ar-
betshjälpmedel. Men han tyckte det var lite knöligt att börja rulla ut mattor 
och grejer och stoppa upp den i örat och att alla skulle ha en liten mikro-
fon,493 så det använde han sig inte av. Däremot har han överallt där han har 
arbetat berättat att han har besvär med hörseln. Han har aldrig haft problem 
med att inte kunna tala om det. Tvärtom tror han att han har vunnit på att 
alltid har talat om att han hör dåligt. 

Lennart  visste relativt tidigt att han skulle drabbas av hörselskadan ef-
tersom hans far och farmor hade den. Så här i efterhand menar han att han 
borde ha haft hörapparater redan från 30-årsåldern. Det blev först sedan hans 
hörsel blivit väldigt mycket sämre och då var han absolut tvungen att skaffa 
hörapparater. Han säger att han fick en väldig nytta av dem trots att han hade 
ett visst motstånd mot att använda dem. Men det var ju bara dumheter säger 
han. Lennart menar att motståndet inte hade att göra med hörselskadan fanns 
i släkten, utan mer att han hade satt ett ”märke” på sig. Lennart tycker det är 
väldigt jobbigt när han är i stora församlingar och det inte finns hörsels-
lingor. Då måste han ställa in hörapparaten så att han åtminstone hör den 
som talar. När det sedan blir paus är det många som pratar, då blir det ett 
fruktansvärt larm. 

I Dans arbete ingår vissa timmar kursverksamhet. Han tycker det kan 
vara besvärligt om det är många personer, men om det bara är en som förelä-
ser går det i regel bra, då sätter han sig längst fram. Sen beror det mycket på 
vem det är. Vid ett tillfälle hörde han bara 30 procent av vad föreläsaren sa, 
men även de som hörde normalt sa att de hade svårt att höra honom. Vid en 
annan kurs var det var många som satt vid ett bord och pratade. Så var det 
någon som ställde en fråga och han skulle svara. Men när han inte hade hört 
vad de hade pratat om kände han sig så dum. Han gjorde inget åt det, och 
säger att när det är mycket folk blir han lite avskärmad och får då koncen-
trera sig på en eller två personer. 

Lars berättar om ett tillfälle när han träffade en audionom på hörcen-
tralen. När hon förstod att han inte använde några hörapparater frågade hon 
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om han hade något arbete. Han sa att han arbetade med kundkontakter hela 
dagen och då tyckte hon det var ofattbart att han hade fått behålla jobbet. 
Istället för att använda hörapparater säger Lars åt sina kunder att de får tala 
lite högre och så har han lärt sig att titta på läpparna. Men vänder sig kunden 
om, då är han borta. Han brukar säga till sina kunder att om han inte svarar 
rätt på deras frågor så är det inte för att han är otrevlig, utan för att han är 
stendöv.  

Och jag är så förbannat dålig på att ha hörapparater. Så att om dom tycker att 
dom har fått ett mystiskt svar på frågan, så vet dom det, jaha, han hörde inte 
vad jag sa. Då ställer dom om frågan. 

 
Lars säger att han är stendöv och menar att när han säger det så får det andra 
att tala lite högre. Hörselskadad säger han inte, han tror det är lättare att säga 
döv. Han menar att han är som han är, öppenhjärtlig med dem han talar med. 
En gång hade han en kund om talade så tyst, tittade ned i disken och var 
nästan folkskygg. Lars sa åt honom ett par gånger att han måste titta på ho-
nom så han kunde höra vad han sa, men det gjorde han inte. Till slut tog Lars 
upp reservdelskatalogen och höll upp den mot sitt ansikte och sa: Nu måste 
du titta på mig. Det var kunden inte van vid. Men han kom tillbaka och nu är 
kontakten mellan dem bra, berättar Lars och menar att alla människor har 
sina brister och det får man acceptera. 

När Lars går på kurser tycker han att det är viktigt att han har full kontroll 
över var föreläsaren ska stå och var han själv sätter sig. Han måste skärpa sig 
och hör han inte vad någon frågar så koncentrerar han sig på det svar som 
ges, oftast förstår han då vad det handlar om. I diskussioner kan det hända att 
han inte hänger med från början men då försöker han engagera sig och till 
slut så får han en bild av vad det hela handlar om. Han vill höra vad de andra 
säger, men hör han inte säger han att han är stendöv och då upprepar de vad 
de sagt, berättar Lars.  

Kapabla och sårbara 
När männen talar om vilka svårigheter hörselnedsättningen kan medföra 
handlar det som kan vara besvärligt och jobbigt ofta om tekniken eller som 
Lars att lösa svårigheterna på annat sätt. När jag försöker komma närmare 
deras känslor säger Rolf att hörselnedsättningen inte är det värsta som kan 
hända. Lennart förväntade sig nedsatt hörsel. Även om han dröjde med hör-
apparaten hade det ingenting med ärftligheten i släkten att göra. Sune tycker 
det är värst när han inte kan vara kapabel samtalspartner vid festtillfällen och 
Dan kände sig dum vid ett kurstillfälle. Kjell säger att han blev kränkt för att 
han måste gå kurser han inte ville gå, men antagligen också för att företaget 
sa upp honom trots att hans hörselnedsättning till största delen berodde på 
ärftligheten. Inte heller utmanar det nya arbetet honom. Männen ger uttryck 
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för olika svårigheter som hörselnedsättningen medför för dem, men de berät-
tar inte i någon större omfattning hur de upplever dessa situationer. Men de 
visar en sårbarhet och kan berätta om sin hörselnedsättning och att andra 
människors inställning och bemötande är viktigt för dem. De ger även ut-
tryck för sin sårbarhet när de utmanar sig själva och andra människor i situ-
ationer som kan vara svåra. Ricoeurs ord om att människan lever i dialekti-
ken mellan handling och lidande och att hon där också är sårbar, gäller även 
männen.494 Men lidandet begränsar inte männen till att vara kapabla, ansvars-
tagande och handlande män.  

Sista generationen i denna studie 
Sista generationens kvinnor och män har brutit från sina uppväxtmiljöer. De 
har lämnat landsbygden, flyttat till städer och till olika platser i landet. De 
har bildat familjer, och nya generationer har kommit efter dem. Generationer 
som förbinder den kosmiska tiden och den upplevda tiden i tider som 
komma skall.495 

De har berättat att den stora skillnaden mellan dem och tidigare generat-
ioner är att de har kunnat utbilda sig och de har utvecklat nya kunskaper, 
kunskaper som deras föräldrar inte hade. Kunskaper som gett dem nya yrken 
och möjligheter att använda sig av dem i nya sammanhang. Men de har sam-
tidigt tagit vara på den bildningstradition som de växte upp i och de kun-
skaper som utvecklades i hemmen, därför att hörselnedsättningen funnits i 
flera generationer före dem. Men är de den sista generationen som måste 
jobba och klara sig själva och inte bli sjukskrivna, som Britta undrar? 
Skammen att ha en hörselnedsättning minskar, medan kraven på hörseln i 
arbetslivet ökar, vilket inte minst kvinnorna har upplevt. Hur det blir för 
nästa generation kan ingen veta. Kunskaper i alla dess former, uppfostran 
och bildning måste både ges till och utvecklas på nytt av varje människa och 
i varje generation. Det har varit och bör vara varje ny generations utmaning 
och drivkraft för att möta nya tiders utmaningar. 

                                                      
494 Ricoeur, 1993 
495 Ibid. 
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Kunskaper genom generationerna 

I detta kapitel vill jag lyfta fram några kunskaper som jag uppfattar har ut-
vecklats i tidigare generationer och som jag även fann i sista generationen, 
även om de kan ha påverkats av tiden och förändrats något. Det är kunskaper 
som de har använt sig av direkt eller indirekt i förhållande till den döv-
het/hörselnedsättning de olika generationerna har haft. Jag lyfter fram vad 
informanterna i den fjärde och sista generationen har berättat om detta, tol-
kar och diskutera detta i relation till de tidigare tolkade generationerna. 
Dessa var Pehr Hansson och hans söner som den första tolkade generationen 
följt av den generation som var födda omkring 1880, samt den tredje tolkade 
generationen födda omkring 1920. 

Läsning lika viktigt som för tidigare generationer 
Kjell läste mycket som ung och läser fortfarande. Han läser det mesta, utom 
vissa tunga ryska författarna, dem har han svårt för. Han ser på nyheter, vä-
der och en och annan deckare på tv, men tar hellre en bok medan frun tittar 
på tv. Mari tycker det är skönt att inte behöva höra någonting alls på kvällen, 
bara ligga och läsa och koppla av. Hon älskar att läsa och läser vad som 
helst; utan en bok mår hon dåligt. Anette läser mycket. Det började med 
mammas böcker när hon var liten och nu läser hon Illustrerad vetenskap, 
National Geographic och liknande tidskrifter. Sju julklappsböcker ligger och 
väntar på att bli lästa under semestern, allt från deckare, historiska romaner 
till biografier. Det blir mycket historia och det var väl det intresset som mor-
far grundlade, berättar hon.  

Läsintresset bland informanterna startade tidigt och de flesta lärde sig att 
läsa i hemmet. Några nämner att det var deras döve morfar eller farfar som 
lärde dem läsa. Troligtvis har även andra familjemedlemmar lärt dem, lik-
som tidigare generationerna lärt dem läsa i hemmet därför att alla generat-
ioner har värderat kunskaper som att läsa, skriva och räkna högt. Hemunder-
visning tillkom inte på grund av släktens dövhet. Den fanns enligt kyrkola-
gen långt innan Pehr Hansson föddes. Dessutom kunde hans far skriva, an-
tagligen också räkna, eftersom dessa kunskaper ofta hörde ihop och var före 
folkskolan som både Johansson, Nilsson och Pettersson beskrivit, särskilda 
manliga kunskaper. Vad studien visat är att Pehr och hans bröder hade dessa 
kunskaper, använde dem och utvecklade en praktisk klokhet som också hela 
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socknen fick del av. Familjerna fortsatt hemundervisningen därför att folk-
skolans undervisning under flera generationer inte motsvarade den undervis-
ning barnen fick i hemmet. Det gällde skärskilt läsningen, grunden för den 
personliga bildningen och de kollektiva bildningsprocesser som personer 
genom generationerna igenom utvecklat. Hemundervisningen fortsatte där-
emot inte på grund av att familjerna också hade en ärftlig döv-
het/hörselnedsättning. Men om några hade nedsatt hörsel tidigt i livet kan det 
ha varit en fördel att de blev undervisade i hemmet där kommunikationen 
var anpassad efter dem som hörde sämst. Att några i den sista generationen 
nämner att det var deras döve farfar och morfar som undervisade dem kan 
också förstås som att de äldre generationerna var medvetna om att läsa, 
skriva och räkna var viktiga kunskaper att ha om barnen också fick nedsatt 
hörsel eller blev döva.  

Under de två första tolkade generationerna motsvarade inte samhällets 
undervisningssystem vad familjerna själva lärde den uppväxande generat-
ionen. Undervisningen i folkskolan gav dem inte heller nya kunskaper så att 
de kunde försörja sig och leva på annat sätt. När tredje generationen ser nya 
möjligheter att efter folkskolan och genom folkhögskolor och läroverk ut-
veckla nya kunskaper, blev de hindrade. Många hinder kunde övervinnas 
och flera av deras syskon läste vidare, men de blev hindrade enbart på grund 
av din hörselnedsättning. Hemmet kunde inte förutse hörapparater och sam-
hället hade tydliga regler som tydligt uteslöt dem som hade någon funktions-
nedsättning. Denna generation fann andra sätt att utveckla kunskaper, för 
egen del och för att utveckla jordbruken som inte längre kunde bedrivas som 
tidigare generationer hade gjort. Alla läste och bildade sig själva och några 
av dem tog också del av kollektiva bildningsprocesser i föreningar och poli-
tiska sammanhang.  

Med de kunskaper som de hade utvecklat ville flera också påverka sam-
hällets utveckling. Redan Pehr Hansson, hans bröder och hans svärfar enga-
gerade sig i folkskolans tillkomst 1848. Detta engagemang för skolan och 
dess undervisning har levt kvar genom de olika generationerna. Martin var 
folkskollärare, Alva var ledamot i skolstyrelsen, trots att hon själv bara hade 
gått i folkskolan varannan dag. Barbro och Tore ville bli lärare, men hindra-
des av sin hörselnedsättning, medan några av de yngre informanterna är pe-
dagoger. Detta engagemang tycks vara sprunget ur bildningens själv. Varje 
ny generation behöver kunna läsa, skriva räkna för att också kunna utveckla 
andra kunskaper och sig själva men också kunskaper som människor behö-
ver för att det gemensamma samhället ska kunna utvecklas.  

Bildade och praktiskt kloka 
Kvinnorna födda före 1900 var tvungna att kunna mycket och hade många 
praktiska arbetsuppgifter att utföra men det hindrade dem inte att också läsa, 
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skriva brev och engagera sig i ungdomsföreningar och syföreningarnas verk-
samhet. De var praktiska, teoretiska och praktiskt kloka kvinnor. Många män 
genom generationerna visar att deras egen läsning bidrog till nya kunskaper 
som förbättrade och utvecklade deras egna och familjernas liv. Olof som 
lärde sig fotografera och dokumenterade tidigt 1900-tal och Sören kunde 
med nya kunskaper satsa på jordbruk när andra slutade. Det handlar inte bara 
om att läsa utan om en kunskapsförmåga som rör hela vårt medvetande och 
hela vår kropp. Teoretiska kunskaper sitter inte i huvudet och praktiska kun-
skaper i händerna, vilket Gustavsson poängterar. Arvids tillverkning av trä-
kaggar är ännu en beskrivning på att praktiska kunskaper och teoretiska kun-
skaper även kan vetenskapliggöras utan teoretiska studier. Det finns åtskil-
liga exempel på att den praktiska klokheten har utvecklats hos män och 
kvinnor utan att de tagit del av högre studier. Det som blivit mycket tydligt i 
denna studie är att det i de olika generationerna har funnits en balans mellan 
utvecklingen av alla olika slags kunskapsformer genom generationerna, en 
balans som Gustavsson menar är den mest optimala i vilken utbildning som 
helst. Denna balans mellan kunskapsformerna tillsammans med en uppväxt 
där uppfostran och bildning inte sågs som varandras motsatser utan stod i ett 
dialektiskt förhållande till varandra, menar jag var avgörande för att sista 
generationen i så hög grad fortsatte till högre studier. De ville bli någonting 
och de fortsatte som tidigare generationer att själva ta ansvar för sin kun-
skapsutveckling, vilket även de med nedsatt hörsel från bardomen nu kunde 
göra i samhällets undervisningssystem.  

Kommunikation – en tidlös kunskap och behov 
Barbro som alltid har läst mycket vet att hon har ett gott ordförråd, hon 
gjorde högskoleprovet när hon gick på Komvux och det gick bra. Hon är 
mycket medveten om att hon avläser talet och hon har väldigt svårt att prata 
med någon som hon inte har framför sig. Barbro tycker inte att hon har fost-
rat sina barn att tala högt och tydligt; det gör de i alla fall. Det blir nog så 
när man växer upp med någon som hör dåligt, säger hon. Rolf säger något 
likande, han var så van med sin mammas dövhet att han inte tänkte på det.  

Kjell tror nog att barnen förr fick lära sig tala högt och att vända sig mot 
den de talade med. Sen vänder han sig mot sin fru och säger: Du anpassar ju 
dig, det är ju som du har gjort. Frun svarar att hon tränade redan som barn 
på sin pappa som också hörde dåligt. Även deras barn har anpassat sig till 
honom säger Kjell och hans fru tillägger:  

Jag ser ju till och med barnbarnen har lärt sig, dom säger ju morfar, morfar 
till… då först är det ju lönt att tala om vad dom vill för någonting. 
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Sara berättar om den närvaroträning och tydlighet som var nödvändig i hen-
nes kommunikation med sin far och hon ser ett samband mellan det och sin 
egen förmåga att avläsa andra människors tal. Sara och Anette säger också 
att det är barnen som de möter i sina arbeten som lättast anpassar sig till 
deras hörselnedsättning. Egons barnbarn tyckte inte det var svårt att tala med 
honom, trots att han var helt döv. Han läste på mun och hans fru talade tyd-
ligt utan någon röst. Förmodligen växte redan Pehr Hanssons barn upp med 
en far som hörde sämre än de själva, så även generationerna därefter. Som 
barn i dessa familjer bör de därför ha blivit vana vid att andra behövde av-
läsa deras tal innan de själva lärde sig det och något annat alternativ fanns 
inte. Den närhet flera av informanterna hade till sin mor- och farförälder 
innebar att de också mycket tidigt och tydligt fick del av den kommunikativa 
praktik som formats av behovet att kunna kommunicera i familjerna och att 
detta också sågs som det normala. Ingen av informanterna nämner att de 
upptäckte sin hörselnedsättning i hemmet.  

Däremot talar flera i likhet med Bertil om sin systers perfekta hörsel eller 
om den eller de utan nedsatt hörsel i familjen som familjens öra. Det var de 
hörande som avvek i familjerna, inte de som avläste talet, hade nedsatt hör-
sel eller var döva. Britta uppfostrades med att ”alla skulle vara med” och 
Lennart berättar att ”alla” visste att man talade högt i hans föräldrahem. Det 
var i dessa miljöer deras kommunikationsförmåga utvecklades. Det fram-
kommer inte heller att de som själva hade nedsatt hörsel hade några svårig-
heter att kommunicera med varandra. Den visuella dimensionen av kommu-
nikationen var däremot avgörande liksom att tala högt. Det var tidigare gene-
rationer som själva var döva/hade nedsatt hörsel som bidrog till att även den 
sista generationen utvecklade dessa kunskaper. Generationerna igenom lärde 
de sig tala, utvecklade sitt talspråk, blev först avlästa, och lärde sig sedan 
själva att avläsa talet. Detta är fortfarande lika viktigt när de kommunicerar, 
även om den sista generationen använder hörapparater. Ja, även Mari, den 
enda som trodde att hon hade lärt sig avläsa talet på en rehabiliteringskurs, 
förstod att hon var ”förtränad”. 

Sara har syskon med nedsatt hörsel och hon har tydliga minnen från deras 
barndom. Hon ser hörselsituationer framför sig då hennes syskon kämpar 
med att höra och förstå och förstod redan som barn att även hennes syskon 
såg henne själv i liknande situationer. Det handlade inte bara om att höra, 
den viktigaste var att förstå. Nu tycker Sara att avläsningen är enkel. Hon 
tolkar hela mimiken och rörelsemönstret och är känslig för olika signaler 
som människor sänder ut för att kunna förstå dem. Hon tror det beror på att 
hon är intresserad och nyfiken på människor och att det har varit lättare för 
henne att lära sig och använda avläsningen än för personer som är mer inåt-
vända.  

Gerd berättar att när hon började arbeta inom hemsjukvården lärde alla 
hennes arbetskamrater känna henne och hur hon fungerade. De växte in i 
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henne på något vis och de blev van vid att hon hade nedsatt hörsel. Hon i sin 
tur var bra på att avläsa dem och berättar att hon avläser allt, hela personen. 

… alltså jag ser ju vad folk säger. På långt håll. Jag brukar säga åt dom ”är 
det nåt hemligt så vänd bort er ifrån mig” säger jag på jobbet. Jag kan ju se ... 
Men det är också olika hur bra man är på läppavläsning. 

 
Sara och Gerd tycker det är enkelt att avläsa, men det är inte bara talet de 

avläser, de avläser hela människan, kropp, känslor, den situation och miljö 
de befinner sig, allt i syfte att förstå, förstå mer än vad de talade orden säger. 
Men Saras tidiga erfarenhet bland sina syskon sätter även fokus på att avläs-
ning är något var och en måste lära, att det är svårare som barn därför att 
man samtidigt måste utveckla sitt språk, utan det kan de inte avläsa talet och 
inte heller förstå vad som sägs. 

Gerd berättar också att hon som ung avläste talet som ett sätt att dölja sin 
hörselnedsättning men att hon blev ”avslöjad” när alla tog på sig munskydd. 
Helena var med om en likande situation och insåg, när hon inte kunde avläsa 
talet, hur mycket hon gjorde det. Går det att dölja sin hörselnedsättning och 
att man avläser talet? Om man vill dölja sin avläseförmåga måste det finns 
skäl för det. Flera kvinnor relaterar sin hörselnedsättning och användningen 
av hörapparaterna till att inte samtidigt kan vara unga, attraktiva och kapabla 
kvinnor. De kämpar fortfarande i högre grad än männen med den skam som 
var så tydlig i föregående kvinnogeneration. Astrid var över 80 år när hon 
bad läkaren att de först skulle byta plats med varandra och sen sa: - Nu faller 
ljuset på dig så jag ser vad du säger. För flera kvinnor har det tagit tid och 
varit en lång process innan de kan säga: Hörselnedsättningen är inte någons 
fel, den bara är eller jag är jag i alla fall. Helena sa redan som 22-åring till 
sina arbetskamrater att hörapparaterna inte fungerade i operationssalen utan 
att de måste prata högre eller peta på henne om hon inte hörde, Både Astrids 
och Helenas uttalande kan rubba hierarkier, men som visar på mod och viss-
het om att kommunikation alltid handlar om fler än en. Även det är en insikt 
som dem som hör behöver få chansen att förstå. Förstå hur de tillsammans 
kan kommunicera och vilken betydelse avläsningen har för dem som behö-
ver använda den. 

Vad är avläsningen för slags kunskap? Det är omöjligt att härleda avläse-
förmågan till någon av de kunskapsformer som jag har studerat. Språkets 
betydelse och utvecklingen av det liksom den praktiska användningen av 
avläsningen i generation efter generation pekar på det Gustavsson säger, 
praktisk kunskap är också teoretisk och det går inte att särskilja dem från 
varandra. Människans kunskaper sitter i hela människan och rör hela vårt 
medvetande. Däremot lyfter Gustavsson fram skillnaden mellan att veta hur, 
göra något utan närmare reflektion och veta att, vilket är en teoretisk reflekt-
ion över de kunskaper man har. Då vet man hur saker och ting förhåller sig 
och varför man gör på ett visst sätt. Informanterna är medvetna om att det 
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avläser, de reflekterar över olika förutsättningar och användbarheten av sin 
avläseförmåga och att den varierar i olika situationer, en praktisk klokhet. 

Men de ger inte uttryck för att avläsningen är en vetenskap som världen 
bör avundas dessa sekler, som överläraren på Allmänna institutet för döv-
stumma uttryckte det på 1860-talet. Avläsningsförmågan i dessa familjer har 
utvecklats utifrån deras behov att kunna kommunicera. Behovet av att kunna 
kommunicera har också gjort att denna kunskap har utvecklats på nytt i ge-
neration efter generation, därför att också hörselnedsättningen följt med ge-
nom generationerna. 

 
Bild 19: Kommunikation mellan generationerna 

 

När jag frågade informanterna om deras förälders avläseförmåga har några 
sagt att de avläste mycket, medan andra menade att deras förälder inte var 
särskilt bra på det. Yngve, själv från generation 1920, menar att han inte 
avläser som de som föds döva måste göra, men att han ändå är hjälpt av det 
när han ser TV-program som inte är textade.  

Talavläsning eller labiologi som vetenskapen kallades, var Svenska före-
ningen de döva väls största verksamhetsgren redan från deras start 1921 och 
under flera decennier därefter. Det var också lektioner i talavläsning som 
dövlärare bistod hörselsvagklassernas med. Frågan är om detta vetenskaplig-
görande, kurser och undervisning i labiologi, även bidrog till att avläseför-
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mågan sågs som ett tecken på avvikelse och till att också hörselskadade blev 
en särskild kategori? Det kan ha varit en anledning till att det fanns en osä-
kerhet hos Yngve och fler i den tredje tolkade generationen om de avläste 
eller inte. Men det fanns fler anledningar som kunde har bidragit till infor-
manternas osäkerhet om sin förälders avläseförmåga.  

Röstens information försvann 
Egon hade en fru som rörde på munnen och inte använde någon röst alls och 
Mari säger ”att skrika” försämrar kommunikationen. Samtidigt minns flera 
informanter dem som var döva i tidigare generationer genom att deras röster 
var starka och bullriga. Ju gravare hörselnedsättning desto högre tal är därför 
en rimlig förklaring, inte minst om de ville höra sin egen röst. Deras röster 
påminde med andra ord alltid och hela tiden alla människor i deras omgiv-
ning om hur lite de hörde eller att de inte hörde alls. Rösten informerade 
också hela tiden om hur högt de andra måste tala för att personen skulle 
höra. De andra blev de dövas förstärkare, eller rent av deras hörapparat långt 
innan dessa fanns. Detta hade föregående generationer aldrig behövt tala om, 
alla visste att det förhöll sig på det sättet, redan på Pehr Hanssons tid. Hans 
dövhet kände alla till men den hindrade inte honom därför att andra anpas-
sade sig till honom på detta sätt. 

En av informanterna gjorde mig uppmärksam på att det inte längre förhål-
ler sig på det sättet när hon tog av sig sina hörapparater under intervjun. Hö-
rapparaterna har ”normaliserat” rösten och rösten har på så sätt förlorat sin 
roll som den ständige informatören. Någon gång under den tid och de gene-
rationer som jag studerat har detta skett och bland kvinnorna födda omkring 
1920 blir denna förändring mest tydlig. Flera av dem började med hörappa-
rater ganska tidigt i vuxenlivet och kanske trodde de att hörapparaterna 
skulle förbättra deras hörsel mer än vad de gjorde. Så mycket bättre att de 
inte behövde avläsa talet eller sätta ord på det som den höga rösten tidigare 
informerat omgivningen om. Det i en tid då kvinnorna i högre grad än män-
nen lämnade hemmet för att försörja sig och sin familj och samtidigt mötte 
ökade krav på att vara friska och utan lyte. De var de kvinnor som i högre 
grad skämdes över sin hörselnedsättning och såg den som en individuell 
svårighet. Skulle de trots sina hörapparater ändå behöva be människor tala 
tydligt och berätta det som deras röster inte längre gjorde? Både röstens in-
formation och avläseförmågan var en del av den tysta kunskap de och andra 
hade, men denna kunskap blev i dubbel bemärkelse en tystad kunskap, sär-
skilt i sådana situationer som Elisabets son berättade om. I hemmen funge-
rade kommunikationen som tidigare, även om man inte talade om hörselned-
sättningen. Det gjorde man bara i Saras hem och hon tyckte det talade allde-
les för mycket om att hörselskadan orsakade alla möjliga svårigheter. 
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Leva med och utan hörapparater  
Lennart konstaterar att det är en helt annan hörselteknik i dag än den som 
tidigare generationer hade i sina hörapparater. Däremot trodde han inte att 
skillnaden mellan att höra bra och höra dåligt var så stor. Det är en värld 
emellan dem anser han. Om han har haft sin hörapparat en hel dag, så upple-
ver han sig nästan lika lomhörd på kvällen i alla fall och när han sen tar av 
sig hörapparaten på kvällen tycker han att han inte hör någonting alls. Men, 
sen på morgonen är det som om en ny värld öppnar sig när han tar på sig 
hörapparaten igen. Ändå tycker han att han kommer till en slags nivå där han 
hör dåligt på något vis. När Mari slår på hörapparaterna på morgonen tycker 
det är skönt att plötsligt höra ljud igen. Lika skönt som det var när hon slog 
av dem på kvällen. Hon tycker det bara är positivt och hon har absolut inte 
något emot att sätta på sig hörapparaterna igen. 

Anette berättar att det har varit jobbigt när hennes hörapparat har gått 
sönder. Då har det gått på halvfart hela dagen, men hon har ändå jobbat. När 
hon började använda två hörapparat sa hennes audionom att det var alldeles 
försent, att hon hörde för dåligt på det öra som hon inte hade haft hörapparat 
på tidigare. Men Anette menar att i hennes arbete är det frustrerande att höra 
för mycket. Det är pingisbollar och hip-hop-musik, barn som jagar varandra 
och välter stolar eller någon kollega som tömmer diskmaskinen. Tyvärr är 
det talet som förstärks minst med en hörapparat, säger hon. Men hörappara-
terna är både en trygghet och hårdvaluta för Anette. Hon skulle aldrig höra 
om någon klev in genom lägenhetsdörren, därför ligger de alltid inom räck-
håll när hon lägger sig.  

Helena tog tidigare av sig hörapparaterna efter jobbet, men det gör hon 
inte längre. Hon inser att tekniken har förbättrats oändligt mycket sedan 
hennes morfar fick sina hörapparater. Det går inte att jämföra och det har 
gjort det så mycket lättare att acceptera hörselnedsättningen vilket hon tror 
att hon har gjort.  

För Tore var det nödvändigt att få och använda sin första hörapparat för 
att han skulle kunna klara av flera års studier. De har suttit där sen dess, sä-
ger han även om han tyckte det var svårt i början. Hörapparaterna var också 
nödvändiga för de intressanta och utvecklande arbeten som han har haft i sitt 
yrkesliv och han blev inte döv som tonåring som läkaren förutspådde. Idag 
hör han inte någonting alls utan hörapparater, inte ens när frisören klipper 
hans hår runt öronen med maskin. Men det tog lite längre tid att bli döv och 
läkaren missade hörapparaterna, säger Tore. 

Lars tycker inte att han behöver ha hörapparater därför att han är så öp-
penhjärtig i sina relationer till andra människor. Han säger att han är döv, 
stendöv, och menar att det inte är riktigt samma sak som att höra dåligt. Men 
kanske får det andra att tala högre. Han tycker absolut inte synd om sig själv, 
men det ligger något sådant i ordet hörselskadad, därför använder han aldrig 
det ordet.  
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Och det är därför jag kanske har klarat mig att inte ha hörapparaterna. (ohör-
bart) när du kom till mig på jobbet, jaha, nu kommer han döv .. ja. Men är du 
medveten om att du ska tala .. ja. Ja, vi har en jättebra relation med varandra 
och alltid är man ju .. du får den hjälp du vill ha och allting är perfekt, men 
du kanske måste koncentrera dig att tala lite högre.  

 
Lars tycker det fungerar bra på hans arbetsplats och tycker det är viktigt att 
de har en bra relation på jobbet och att man måste vara sams.  

Sara har använt hörapparater sedan sju års ålder och använder numera 
cochleaimplantat. När hon fick implantatet hörde hon på nytt sådan hon inte 
hört på länge och känner sig mer hörande än tidigare. Det är ett antingen 
eller. När hon tar av sig implantatet är hon döv. Men den erfarenheten bidrar 
till att hon känner en stark samhörighet med tidigare generationer som var 
döva, De som inte hade tillgång eller lärde sig använda hjälpmedel på det 
sätt som hon och hennes generation har gjort.  

Hörapparaterna har inte funnits särskilt länge genom den tid studien om-
fattar. Några av dem födda på 1880-talet fick hörapprater i 70-årsåldern. Det 
var ungefär samtidigt som generation 1920 var i 35 årsåldern. De som först 
fick hörapparater i den sista generationen fick dem bara några år senare. 
Hörapparaterna började användas från 1950-1960-talet. Informanterna berät-
tar om deras mor- och farförälder som inte kunde lära sig att använda dem, 
om mödrar som använde dem från vuxen ålder, om fäder som började an-
vända dem senare i livet. I sista generationen har några erfarenheter av hör-
apparater från sent femtiotal och tidigt sextital, medan de flesta fått sina hör-
apparater under 1970-talet. Släkten har erfarenheter från de tidigaste hörapp-
arterna vars batteri fästes med band runt låret till digitala hörapparater och 
cochleaimplantat. Ändå utmärker de sig inte som i XX studie av att tidigt 
söka hjälp och börja använda hörapprater. Det finns troligtvis olika anled-
ningar till det, men antagligen har avläseförmåga bidragit till att både deras 
hörselnedsättning diagnostiserade sent och att de länge ”klarat sig” utan hör-
apprater. Den sista generationen har mellan 20 och 50 års erfarenhet av att 
använda hörapparater och de kan jämföra sina egna hörapparater med tidi-
gare generationers hörapparater och konstaterar att det är en stor skillnad 
dem emellan. De ser hörapparaternas fördelar och begränsningar, de är deras 
hjälpmedel men definierar inte vilka de är. Fler än Lars talar om sig som ett 
själva som döva, utan att de är det medicinskt sett. Han var tydlig med att 
han var döv, ville inte vara hörselskadad, litade på sin avläseförmåga, an-
vände inte hörapparat men tyckte att relationerna till andra människor var det 
viktigaste. På väg från intervjun med Lars undrade jag om det var Pehr 
Hansson jag hade träffat. Jag funderade på om det är lättare att få andra att 
tala tydligare om man säger att man är döv eller att det hörs att man är det. 
Då ger man andra människor möjlighet att med sin frivillighet möta den 
ofrivilliga dövheten/hörselnedsättningen som man själv har.  
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Informanterna i sista generationen använder hörapparater och de vill inte 
vara utan dem. Men hörapparaterna är ett hjälpmedel och gör dem inte hö-
rande. Av den anledningen kan de också uppskatta skillnaden mellan att höra 
och inte höra utan att det berör vem de själva är. Att vara döv för dem är 
också att känna samhörighet med tidigare generationer och se sig själva som 
en del av ett flöde genom tiden.  

Att kunna tala om hörselnedsättningen och dela på 
ansvaret för kommunikationen 
Hörapparaterna fick en stor betydelse för Tores liv. Ändå är det inte dessa 
som han tycker är den största skillnaden mellan honom och hans far. Så be-
rättar han när de satt på möten och diskuterade på jobbet. Om han inte hörde 
måste han tala om att han inte hade hört, att det fattades något och att han 
ville veta vad. Då är det ju bara att säja till om det, tycker Tore. Han ville 
undvika att upprepa det som redan var sagt. Det hände i början innan han sa 
till ordentligt. Tore menar att det inte har varit några problem att säga till, 
särskilt inte till dem han känner väl. På jobbet var de ett väldigt samman-
svetsat gäng och de umgicks med varandra även på fritiden. Tore tror att han 
har vunnit på att alltid tala om att han hör dåligt och det menar han är den 
största skillnaden mellan honom och hans far: 

Den största skillnaden är att jag pratar om det, medan [hans far] aldrig prata 
om det han ville inte kännas vid det hela. Jag har försökt tala om att hela ti-
den och överallt när jag arbetat hade jag besvär med hörseln och det fortsätter 
jag med jag har aldrig haft det problemet med att inte kunna tala om det. Det 
är den stora skillnaden. 

 
När Tore inte hör, hemma eller i sällskapslivet, är hans fru hans öra. Hon 
upprepar det som han inte har hört och Tore hör hennes röst bättre. Han är 
van vid den och läser på hennes mun, Det har Tore mycket hjälp av.  

Lennart har däremot väldigt svårt att höra sin hustrus röst. Som när de 
åker bil, Lennart kör och hon pratar. Så fort hon vänder bort huvudet från 
honom hör han inte överhuvudtaget. Hon är den ende som Lennart verkligen 
vill ska vända sig mot honom när hon pratar, så att han ser vad hon säger och 
då går det rätt bra och hon börjar bli bättre på det Men ibland hör han över-
huvudtaget inte alls att hon talar med mig, berättar Lennart. 

Sune berättar att hans fru är ”kanonbra” och hon har anpassat sig till ho-
nom och deras barn. Hon är väldigt högljudd så det är lätt att höra vad hon 
säger och hon är väldigt positiv, säger han och fortsätter: -Hon har fått lära 
sig leva med det här och det är liksom inte något problem för oss, möjligen 
för henne. Fler män bland informanterna och män i tidigare generationer har 
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haft ett stort stöd av sina fruar. Jag får leta mer bland kvinnorna för att hitta 
något liknande.  

Gerd tycker det är jättejobbigt att gå ut med 20 personer på en middag. 
Förut var det bara roligt, men nu hör hon inte. I sådana situationer vill hon ha 
sin make med. Han är hennes ”hjälpöra” och har anpassat sig till henne. Hon 
tror att deras förhållande har blivit bättre av att han måste hjälpa henne. De 
är båda engagerade i golf och hunduppfödning och då kan det bli stora mö-
ten. Gerd berättar: 

Och då sitter han med mig längst fram, så att jag ska kunna höra dom här här 
framme. Och så är det nån som säger nånting där bak, det är ju bara chans-
löst. Då får han ju .. då ska (skrattar) det är synd om han. Då ska han lyssna 
på dom och så ska han säga åt mig vad som sägs. Att det är synd om han, vet 
du, det är det. Så är det bara. Men han gör så gott han kan./…/ Nej men .. 
Och det skulle jag aldrig missa en sån här uppfödarkonferens eller nånting 
bara för att jag hör dåligt. Aldrig i livet. För det är … Det måste jag bara vara 
med på. 

 
Barbro har nyligen flyttat till en annan del av Sverige och har lite svårt med 
den dialekt som de talar där, så hennes man får hjälpa henne och nu tycker 
Barbro att det är bra att få hans stöd: 

Jag ser inte det som nån ... nej. Så mycket har jag ju accepterat att jag hör då-
ligt nu, så att det .. (småskratt) Jaa, genom .. i alla fall då när jag inte ville er-
känna att jag hörde dåligt, då ville man ju inte ha hjälp heller. 

 
Barbro menar att det var först när hon själv accepterade att hon hörde dåligt 
som hon lärde sig att ta emot hjälp och menar att det hör ihop. När hon inte 
erkände att hon hörde dåligt då ville hon inte heller ta emot hjälp.  

Britta berättar att hon bli väldigt trött av att hon hela tiden måste koncen-
trera sig för att höra, som när hon senast var på kurs i England. De hade väl-
digt trevligt och en kväll skulle de ut på en utflykt. Men Britta kände att hon 
inte orkade, så hon gick och la sig tills de andra kom tillbaka. Hon menar att 
hon kanske har lärt sig att gå undan och att man behöver göra det. Hon gör 
som hon har sett att hennes farfar och pappa gjorde. De la sig på kökssoffan 
och sa att de ville vara ifred. En del saker fungerar fortfarande, säger hon 
och skrattar.  

Kanske ska kvinnorna göra mer som männen gör. Berätta utan skam, inte 
alltid känna kravet att höra, vila sig och låta männen ta lika stort ansvar för 
relationer och kommunikation, både i familjen och i arbetslivet. Oavsett om 
männen har nedsatt hörsel eller inte. 
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Kunskap och kommunikation 
Kapitlet har handlat om kunskaper genom generationer och jag har lyft fram 
några områden som har varit centrala och gemensamma i de olika familjerna 
och generationerna Var, när och hur kunskaper utvecklas är fortfarande en 
mycket komplex process att studera, men utvecklingen av kunskaper går inte 
att särskilja från förmågan att kommunicera. De kommunikativa kunskaper 
som familjerna genom generationerna har utvecklat och som fortfarande 
används i familjerna har haft och har fortfarande stor betydelse för förmågan 
att utveckla kunskaper. Jag har uppehållit mig vid förutsättningarna för detta 
i kapitlet. Läsning, avläsning, förmågan att förstå och ett delat ansvar för en 
fungerande kommunikation hör ihop. Blir alla dessa kunskaper utvecklade, 
utvecklas också andra kunskaper. De kommunikativa kunskaperna följer inte 
med hörselnedsättningen, men den har bästa möjliga förutsättningar att ut-
vecklas av nya generationer när den hela tiden praktiseras i familjerna, i 
generation efter generation. Från olika familjer som inte känner varandra 
berättas det hur de på liknande sätt kommunicerar och söker lösningar för att 
kunna kommunicera, de är kunskapande familjer. Det är inte svårt att dra 
parallellen till det som inträffade när Per Aron Borg samlade sina första döv-
stumma elever vid Allmänna institutet. Då utvecklade de ett teckenspråk 
därför att de hade behov av att kunna kommunicera med varandra. Deras 
förmåga att utveckla teckenspråket var ett uttryck för deras bildning och det 
ser jag att även denna släkts kommunikativa praktik och utvecklande av 
kunskaper är. Kommunikativa kunskaper utvecklas likt alla andra kunskaper 
när och därför att de behövs. Det sker hos och mellan individer och det kan 
ske på nytt i generation efter generation. Kunskap är inte bara en komplex 
process att analysera, den är inte heller möjlig att studera utan att det finns en 
kommunikation som fungerar. 
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Avslutande reflektioner  

Studiens syfte har varit att studera kunskapsutveckling hos personer i olika 
generationer med en ärftlig dövhet/hörselnedsättning. Den har även syftat till 
att belysa vilken betydelse samhällets undervisningssystem kan ha haft för 
olika generationers kunskapsutveckling. Jag inleder detta kapitel med att 
återvända till studiens frågeställningar och kort sammanfatta resultaten. Se-
dan diskuterar jag studiens metod, och vad studiens resultat kan bidra med 
till specialpedagogisk forskning och verksamhet samt till forskning om hör-
selnedsättningar i familjer. De frågeställningar jag har sökt besvara var föl-
jande: 
 

• Vilken utbredning fick den dövhet som omtalas i släktkrönikan? 

• Vilka kunskaper utvecklade personerna med dövhet/nedsatt hörsel 
och vad använde de dessa kunskaper till? 

• På vilka sätt kan de ha upplevt sin dövhet/hörselnedsättning som ett 
lidande? 

• Vilka kunskaper utvecklade de på grund av att hörselnedsättningen 
återkom i flera på varandra följande generationer? 

 
Studiens materiel har varit olika slags historiska källor, dokument, litteratur 
samt sexton intervjuer med personer med nedsatt hörsel och som är med-
lemmar av släkten. Tolkningarna av dem har bl.a. gjorts med utgångspunkt i 
Ricoeurs syn på den historiska tiden där kalendern, dokumentet och generat-
ionerna är förbindelser mellan den kosmiska tiden och den av människan 
upplevda tiden och att livet levs i dialektiken mellan handling och lidande. 

Studiens resultat har visat att dövheten/hörselnedsättningen kan förklaras 
av en förändring i ett anlag som nedärvs autosomalt dominant. Den har där-
för återfunnits i fem, sex och sju på varandra följande generationer i fyra 
familjegrenar, medan den har upphört efter tre generationer i tre familjegre-
nar. 

Utmärkande för barnens kunskapsutveckling i de olika generationerna har 
varit att föräldrarna i sin uppfostran av dem inte skilde mellan praktiska och 
teoretiska kunskaper. Det var många praktiska kunskaper som de måste lära 
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sig i hemmet, men det var också viktigt att de lärde sig läsa, skriva och 
räkna. Sådan undervisning skedde länge i hemmet. Även den sista generat-
ionen fick del av denna uppfostran och uppmuntran att läsa. De blev även 
uppmuntrade att ansvar för att själva utveckla nya kunskaper när de började 
skolan och sedan fortsatte att utbilda sig. Att själv bilda sig och bilda sig 
tillsammans med andra är också något som har kännetecknat familjerna ge-
nom generationerna. Flera av dem har använt sin bildning för ett samhälle-
ligt engagemang. Hörselnedsättningen var dock ett hinder för tillträde till 
högre studier för dem födda omkring 1920, medan den generation som föd-
des omkring 1950 inte hindrades och också genomförde högre studier. De 
har genomfört högre studier oavsett när deras hörselnedsättning debuterade 
och hur grav hörselnedsättningen var. Endast främmande språk har varit 
försvårande för dem som tidigt fick nedsatt hörsel. Sista generationens för-
måga att genomföra studier och utveckla nya kunskaper, kan därför förstås 
utifrån den kunskapssyn, uppfostran och bildning som präglat deras familjer 
och uppväxt, liksom den gjort i tidigare generationer.  

Av mitt material framgår att den förste personen som studien omfattar 
”led i hög grad av dövhet”. Med lidandet som begrepp har de olika generat-
ionernas ”påtvingade” upplevelser av sin dövhet/hörselnedsättning blivit 
belyst. Lidandet var i de tidigare generationerna en kollektiv upplevelse och 
erfarenhet och en del av alla människors livsvillkor. Sedan skedde under en 
generation en tydlig förändring. Lidanden skulle botas, helst utrotas och de 
som hade ärftliga sjukdomar skulle förhindras att överföra dessa till nya 
generationer. Lidandet som dövheten/hörselnedsättningen medförde blev 
individuellt/personligt och skambelagt, så även i denna släkt. 

Familjernas kommunikation har präglats av att de talade, hade ögonkon-
takt, tog i varandra, avläste talet och talade högt. Barnen blev tidigt avlästa 
av dem som hörde sämre och de lärde sig på så sätt att själva avläsa talet. 
Det har utvecklats en kommunikativ praktik som funnits i alla generationer 
och dessa kunskaper används fortfarande, tillsammans med hörapparater och 
cochleaimplantat. Hjälpmedlen har dock förändrat deras röst och de behöver 
därför skapa förståelse hos andra människor genom att berätta om sin hör-
selnedsättning  

Reflektion över studiens metod 
Det har varit en svårighet att arbeta med många olika slags material i denna 
studie och komma fram till hur jag bäst kunde använda dem. De har samlats 
in på olika sätt och de härrör från olika tider. Svårigheter med detta blev 
uppenbart när jag under studiens gång prövade ett antal teorier och metoder. 
Ingen av dem kunde omfamna studiens skilda källor och långa tidsperiod 
eller ge möjlighet att belysa variationen i olika individers erfarenhet. Paul 
Ricoeurs filosofi om tiden och de tre förbindelserna mellan kosmisk tid och 
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upplevd tid, kalendern, dokumentet och generationerna blev till sist det som 
kunde förena de olika material som jag hade tillgång till och det syfte jag 
hade med studien. Vid närmare läsning av Ricoeur fann jag också några 
begrepp som gjorde det möjligt att fördjupa de dialektikiska tolkningarna 
mellan förklara och förstå. Ett begrepp var den icke samtidiga samtidigheten, 
ett annat om det särskilda med minnet av närstående liksom människan som 
kapabel, handlande och lidande. Ricoeurs filosofi bidrog också till att stu-
dien blev en berättande studie. Ricoeur bidrog till att jag blev mer medveten 
om berättelsens begränsningar men han pekar också på hur nödvändigt det är 
att gestalta och återgestalta historiska berättelser.496 

Innan jag var klar över vad Ricoeur skulle bidra med till mitt tolkningsar-
bete i dess helhet, hade jag redan valt några mer ”tidlösa” begrepp än utbild-
ning, nämligen uppfostran och bildning. Även om dessa också har förändrat 
sina betydelser ansåg jag att de kunde vara användbara för hela den tidspe-
riod som studien skulle omfatta. 

Begrepp som har använts i tolkningsarbetet 
Bernt Gustavsson fick mig att pröva Aristoteles tre kunskapsbegrepp 
episteme, techne och phronesis, som vetenskaplig kunskap, teknisk-praktisk 
kunskap och praktisk klokhet i förhållande till mitt material.497 Till dem foga-
des även Polanyis begrepp tyst kunskap.498 Genom att använda de olika kun-
skapsformerna har jag kunnat belysa den bredd av kunskaper som funnits i 
de olika generationerna även om de inte hade någon formell utbildning. 
Kunskapsformerna har även bidragit till att visa hur omöjligt det är att ex-
empelvis skilja på teoretisk och praktisk kunskap och att det inte heller 
skedde i det hushålls- och jordbruksarbete flertalet generationer försörjde sig 
med. Även fronesis, den praktiska klokheten har varit användbar i tolkning-
en av mina olika material om enskilda människor i de olika generationerna 
och visat att dövheten/hörselnedsättningen inte hindrade dem att reflektera 
och använda sitt goda omdöme. Mycket av de kunskaper de hade, hade varit 
tyst kunskap och inte nödvändig att formulera. Begreppet tyst kunskap gick 
även att använda som Wittgenstein gör, som ett uttryck för kunskap förbun-
den med vår existens. Det är kunskaper som även kan bli tystade och tabube-
lagda kunskaper.499 Tystad kunskap blev en dubbel tystad kunskap då varken 
rösten informerade om hörselnedsättningen eller att de själva kunde tala om 
den.  

För att säga något om hur kunskaper kommer till oavsett tid har jag an-
vänt mig av begreppen uppfostran och bildning och dessa visade sig vara 

                                                      
496 Ricoeur, 1993. 
497 Aristoteles, 1993; Gustavsson, B. 2003; 2007. 
498 Polanyi, 1968. 
499 Gustavsson, 2009 s 76 ff. 
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användbara genom hela studiens tidsperiod. Uppfostran och bildning debat-
terades flitigt redan i början av 1800-talet och fick en renässans så sent som 
på 1990-talet. Med dessa begrepp har det varit möjligt att belysa vem som 
har haft ansvaret för kunskapsöverföringen, familjen, kyrkan, eller skolan. 
De har också tydliggjort individens eget ansvar att själv eller tillsammans 
med andra utveckla sina kunskaper och att bilda sig. Med uppfostran och 
bildning blev det även möjligt att belysa vilka kunskaper undervisningssy-
stemet bidrog med till dem som elever och vilka kunskaper det inte bidrog 
till. Uppfostran hade dock vid 1800-talet en vidare betydelse och all den 
undervisning som gavs ansågs vara uppfostrande, och gjorde folket till män-
niskor, som C J L Almqvist uttryckte det. Begreppet bildning ledde mig 
däremot till att söka och förstå vad som påverkat de tidigaste generationernas 
förmåga att utveckla nya kunskaper och använda sig av dem. Det ledde mig 
till pietism, lågkyrklighet, syföreningar, folkrörelser, politik m.m. och inte 
minst till vikten av att de själva läste ”allt”. Jag minns särskilt min upple-
velse av kvinnornas liv som var födda omkring 1880. De hade mycket hårda 
livsvillkor och jag kunde inte tro att de även hade haft möjlighet till bildning. 
När jag sedan granskade fotografiet utanför kyrkan och förstod syförening-
ens betydelse och arbete för dessa stora sammankomster, omkullkastade det 
min förförståelse. Det blev efter den förändrade tolkningen mycket uppen-
bart att olika bildningsrörelser hade haft stor inverkan på många personer i 
alla generationer och inte minst på kvinnorna.  

Släktkrönikan handlade om driftiga män och jag konstaterade att kvin-
norna var ”osynliga” i den. Min avsikt var dock att skildra både kvinnorna 
och männens liv eftersom dövheten/hörselnedsättningen fanns hos både 
kvinnor och män. När sedan kvinnorna i den andra tolkade generationen 
förändrade mina tolkningar av deras inträde i det offentliga livet, blev det 
nödvändigt att följa denna utveckling i följande generationer och därför 
skiljde jag berättelserna om kvinnornas och männens liv åt. Tanken fanns att 
närmare analysera skillnader och likheter mellan kvinnorna och männen, 
men den analysen får jag lämna denna gång. Ändå kan min uppdelning av 
dem ge möjlighet att se sådana likheter och skillnader redan nu.  

För att följa de olika skolformernas utveckling över tid har jag lånat ett 
ord från den första uppfostringskommitténs debatt. De talade om ett allmän-
nare system för undervisning. Med undervisningssystemet i singularis har jag 
avsett all offentlig undervisning från den undervisning som ålades husfadern 
redan i kyrkolagen 1686, till folkskola, läroverk och döv- och hörselunder-
visning samt nutidens grundskola och gymnasieskola. Begreppet har varit 
samlande, men det blev allt mindre smidigt att använda ju närmare nutiden 
jag kom. I tolkningarna av uppfostran och bildning i relation till undervis-
ningssystemet ökade dock min förståelse för att undervisningen i alla skol-
former och genom olika generationerna i stor utsträckning har handlat om 
uppfostran och överföring av kunskaper och att undervisningssystemet haft 
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svårt, trots att vi talar om ut-bildning att finna former för att också utveckla 
elevernas bildning. 

Den bredd på begreppet lidande som Erikson, Johannisson, Landahl och 
Ricoeur ger uttryck för blev användbart för att försöka förstå något om döv-
heten/hörselnedsättningen som en påtvingad upplevelse i olika tider.500 Jag 
utgick från krönikans text att Pehr Hansson led i hög grad av dövhet. Även 
begreppets förändring över tid, vilket Eriksson, Johannison och Landahl 
beskrivit blev användbart i mina tolkningar.501 Samtidigt var det möjligt att 
balansera detta med Ricoeurs uppfattning att lidandet är en evig och tidlös 
dimension av att vara människa, men att lidandet inte står i motsats till att 
människan också är kapabel och handlande.502 Jag kan aldrig återge deras 
upplevelser av lidandet, om de led och hur de led. Jag kan inte ens återge 
informanternas egna upplevelser av lidandet. Det jag har försökt att göra är 
att tolka hur de kan ha upplevt hörselnedsättningen som ett lidande.  

Jag har belyst och tolkat fyra generationer som om de levde skilda från 
varandra, vilket inte stämmer. Många av informanterna har levt med eller 
haft nära kontakt med flera generationer. Det var ett förhållande som bidrog 
till att studien gick att genomföra. Att det blev fyra tolkade och skilda gene-
rationer berodde bland annat på att jag värnade om informanternas anonymi-
tet och därför har jag tonat ned vilka relationer de hade och har till varandra. 
Samtidigt ville jag med fyra skilda generationer tydliggöra de förändringar 
som skedde i tiden. Men med tanke på att flera generationer levde och lever 
tillsammans, blev Ricoeurs begrepp den icke samtida samtidigheten använd-
bart.503 Detta har jag knutit till deras minnen av tidigare generationer, vilket 
jag gett exempel på i metodavsnittet och även i avsnittet Kännedom om ärft-
ligheten och minnen av dem samt i kapitlet Kunskaper genom generationer-
na. Hela studien bygger dock på det förhållandet att vi lever med fler gene-
rationer än den vi själva tillhör och att vår ställning till de andra generation-
erna förändras genom vårt liv. Detta kan vara svårt att följa i avhandlingen 
eftersom jag har skilt generationerna åt, men i metodkapitlet har jag gett 
exempel på hur sammanflätade generationerna varit med varandra. En nack-
del med att skilja de tolkade generationerna åt är att situationer eller upple-
velser som jag sett tydligast och tolkat i en generation inte bara har upplevts 
av dem, utan också i tidigare och senare generationer. Att uttryckligen tolka 
sådana svåra erfarenheter och upplevelser som flera generationer har haft har 
varit omöjligt för mig att göra. Ricoeur talar även om att vi alla lever med 
det frivilliga och det ofrivilliga och att vi var och en gör etiska val hur vi vill 
förhålla oss till detta, både till vår egen och till andras frivillighet och ofrivil-
lighet. Jag har velat belysa att det är etiska val som både de som har ned-
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502 Ricoeur, 1993; Ricoeur, 2011. 
503 Ricoeur, 2005. 
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satt hörsel och de som inte har nedsatt hörsel samt att dessa också sett 
olika ut i de olika tider studien omfattar.  

Min intention var att använda döv så länge som detta avsåg personer som 
inte hörde, men kunde tala. Begreppet visade sig dock fortfarande användas 
bland många informanter, inte bara om tidigare generationer utan också om 
dem själva. Av den anledningen har begreppsparen döv/hörselnedsättning 
används mer frekvent i studiens kapitel än vad jag först hade räknat med. 
Min uppfattning är att de som talar om andra och sig själva som döva inte i 
första hand anger graden av hörselnedsättningen utan talar om en relation 
med tidigare generationer som de känner en stark samhörighet med. De är 
inte teckenspråkigt döva, kanske skulle man kunna säga talspråkigt döva. 
Simonsen reflekterar över det problematiska med en ensidig definition av 
döva som om de bara omfattade dem som är teckenspråkiga, vilket hon me-
nar kan exkludera dem som utvecklat talat språk som barn men senare blivit 
medicinskt döva.504 

Jag har använt olika begrepp mer eller mindre frekvent genom studien 
och sökt förklara dem. Men det har inte varit möjligt att använda eller rela-
tera dem till begreppens upphovsmän vid varje tillfälle där det skulle kunna 
vara möjligt. Möjligtvis har jag haft för många begrepp och inte tagit tillvara 
de möjligheter som funnits att utveckla tolkningarna ytterligare något med 
hjälp av färre antal begrepp. Den övergripande framställningsformen har 
dock varit berättelsen och begreppen har fått underordna sig den. 

Berättelsen som form, gestalta och återgestalta 
Berättelsen som form för avhandlingen blev tidigt vald därför att jag först 
skrev en berättelse om Pehr Hansson med utgångspunkt i de olika källor som 
jag hade funnit om honom. När sedan informanterna berättade, och även när 
flera informanter berättade om samma person, fortsatte jag att på ett liknande 
sätt skapa en berättelse om varje person. Svårigheten var sedan att göra 
medvetna urval, begränsa tematisera och tolka innehållet i personberättelser-
na samt skapa en ny berättelse av detta.505 Där blev de begrepp jag har re-
dogjort för nödvändiga, ändå pågick urvalen och tolkningen av berättelserna 
under lång tid. Trots stor mängd av material fanns områden med lite eller 
ingen information alls, som exempelvis tidigare generationers skolgång. Det 
var anledningen till att jag valde att även studera folkskolans utveckling i 
Vibyggerå och närliggande socknar, vilket medförde ytterligare materialin-
samling, urval och begränsningar. Jag har försökt att berätta något om varje 
persons liv, men jag har även valt att berätta mer om vissa av dem. Som 
Martin som var folkskollärare och Olof som fotograferade. Även om Tore 
och Barbro som tidigt hade nedsatt hörsel och Sara som även gick en termin 
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i hörselklass. På så sätt har jag velat visa på variationer och skilda erfaren-
heter, vilket berättelsen som form gett mig möjlighet till. Vad som har berät-
tats i första ledet har informanterna bestämt, men av deras berättelser och 
annat material har det blivit en annan berättelse. En vidare berättelse men 
också en berättelse som jag sökt begränsa till studiens syfte och frågeställ-
ningar. 

Jag har tolkat berättelserna på olika sätt och i olika steg och trots materie-
lens mängd har gestaltandet av berättelserna varit en mycket kreativ process. 
Det har varit en del av tolkningsarbetet. En annan när jag tagit ett kliv åt 
sidan och varit uttolkare av det som har berättats. Det har varit det svåraste i 
tolkningsarbetet och trots de begrepp jag haft tillgång till har jag känt mig 
begränsad i mina uttrycksmöjligheter. I dessa tolkningar har även min egen 
erfarenhet och mina nära anhöriga haft betydelse. Jag har reflekterat över om 
jag har haft eller inte haft liknande erfarenheter som mina informanter har 
berättat om. När jag har haft liknande erfarenheter har jag sökt att synliggöra 
variationerna och nå en djupare förståelse av dessa erfarenheter. När jag inte 
har delat informanternas erfarenheter har jag sökt att leva mig in och före-
ställa mig olika situationer och sammanhang när jag har tolkat dem. Båda 
dessa möjligheter i tolkningsprocessen har även fördjupat min egen förstå-
else av de erfarenheter jag själv har gjort.  

Ytterligare en dimension i tolkningsarbetet som varit centralt är att tolka 
människors liv i förhållande till den tid de olika generationerna levde i. Frå-
gan är om det är möjligt. Jag menar att det är en strävan, men att det är omöj-
ligt att som uttolkare helt lämna den tid och de erfarenheter som tolkaren 
själv lever i och har. Det får också betydelse för vilka tolkningar som är möj-
liga att göra. I avsnittet Kännedom om ärftligheten och minnen av dem och i 
kapitlet Kunskap genom generationerna har jag däremot sökt att göra vad 
jag kallar för generationsövergripande tolkningar. Jag har ställt frågan: Vad 
är det som inte förändras trots att tiden går och varför förändras det inte? 

Så finns det många berättelser i denna berättelse och många andra möj-
liga tolkningar att göra. Jag litar till berättelsens egen förmåga att omgestal-
tas hos varje läsare vilket Ricoeur menar sker när författaren och texten 
skiljs åt. Berättelsen och läsaren för själva en dialog med varandra, och det 
är gott nog. Därför uppmuntrar jag varje läsare att göra egna och andra tolk-
ningar än dem jag gjort. Så ska det vara, därför att berättelsen och dess för-
måga att omgestaltas är lik bildningen, den har både mål och är en oändlig 
process.506 
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Reflektion över studiens resultat 

Det biologiska arvet  
Studiens resultat har visat att dövheten/hörselnedsättningen i denna släkt 
beror på ett nedärvt autosomalt dominant anlag. Hörselnedsättningen fanns 
hos sju av Pehr Hanssons barn och i fyra familjegrenar finns den fortfarande 
kvar. En anledning till ärftlighetens stora utbredning var att det fanns många 
barn i flera familjer. Tidigare generationer såg värdet av många barn som 
kunde arbeta i jordbruket och försörja föräldrarna som gamla och i tredje 
biologiska generationen fanns det flera familjer som hade 10-12 barn. Sam-
tidigt var det den generationen som hade den minsta procentuella förekoms-
ten av hörselnedsättning, 35 procent. I en av familjegrenarna har det endast 
funnit ett barn som haft anlaget för hörselnedsättning i två på varandra föl-
jande generationer. Hörselnedsättningen har dock fortsatt till nya generation-
er. Dessa exempel illustrerar de slumpmässiga faktorer som styr vilka anlag 
varje person får vid konceptionen när nedärvningen är autosomalt dominant. 
Att nedärvningen är dominant framkommer när hörselnedsättningen inte 
förts vidare till en generation och inte heller kommit tillbaka i generationerna 
därefter. Äktenskapsfrekvens och barnantal har inte påverkats av den ärftliga 
hörselnedsättningen. Bland de informanter som var födda omkring 1950 
hade 13 av 14 egna barn. Den sista generationens informanter var medvetna 
om att de kunde få barn med nedsatt hörsel, men de ser sig själva som goda 
förebilder för de barn som ärvt den. Ricoeur talar om att människan lever 
med både det frivilliga och det ofrivilliga. Det biologiska arvet är en del av 
det vi inte kan påverka. Den ärftliga hörselnedsättningen kan därför ses som 
ett ofrivilligt arv, något som inte går att förändra. Några får detta anlag som 
ger en hörselnedsättning, andra i samma familj får det inte. Detta nämner 
även anhöriga utan hörselnedsättning som besvarade frågan om hörselned-
sättningens förekomst. De uttryckte att den hörselnedsättning som drabbat 
deras närstående var en nackdel för dem som fick den, möjligtvis också en 
skuld för, att de själva har ”klarat sig” undan detta. Om hörselnedsättningen 
är ett problem eller inte framkommer redan i svaren på förfrågan hos flera av 
dem som själva har nedsatt hörsel. Svaren är mycket olika. En annan intres-
sant aspekt som framkom redan i dessa svar var skillnaden i tiden för läkar-
kontakt, diagnos och hörapparat och att dessa sker allt tidigare i livet. Någon 
berättar att hennes mamma var omkring 50 år, själv var hon 30 år och hennes 
barn bara 14 år när de fick hörapparat. Generationerna före dem blev för-
modligen aldrig diagnostiserade. Dessa tidsskillnader för diagnos och hörap-
parater mellan generationernas har också varit genomgående i alla familje-
grenar. När Dewey 1916 sa att hela samhället existerar i likhet med det bio-
logiska livet genom den överföringsprocess som sker mellan generationerna 
av vanor, tänkande och känslor, menade han troligtvis inte den bokstavliga 
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reproduktionen av generationer. I denna studie har jag kunnat följa dem båda 
och konstaterar att den biologiska dövheten/hörselnedsättningen inte har 
varit det viktigaste eller mest avgörande för dem och deras liv. Det har där-
emot till utveckling av kunskaper som varje generation haft och velat ”över-
föra” till nästa generation varit. 

Kunskapers värde och användbarhet. 
Studiens långa tidsperiod, från Pehr Hanssons födelse 1816 och genom 
många enskilda personer i olika familjegrenar fram till 2004, har gjort det 
möjligt att studera människors förmåga att utveckla kunskaper under olika 
tider. Det har handlat om kunskaper som tidigare var nödvändiga för flertalet 
att kunna, nära knutna till överlevnaden. Kunskaper som ingen eller få kan 
idag. Det har handlat om skickliga hantverkare och deras förmåga att fram-
ställa produkter, vilka idag framställs industriellt. Det har handlat om kun-
skaper som förmedlas och utvecklas och som i sin tur utvecklat ett allt större 
och vitt förgrenat undervisningssystem i samhället. Allt detta har förändrat 
det samhälle och de liv vi lever, vilka också avspeglats i denna studie. 

Kyrkolagens beslut 1686 om att alla skulle kunna läsa katekesen och för-
stå vikten av lydnad för överheten bidrog till att samhället utvecklade ett 
undervisningssystem som skulle nå alla. Det byggde på att föräldrarna un-
dervisade och prästerna förhörde långt innan folkskolan fanns. Hemunder-
visningen byggde på att ett antal läskampanjer hade gett goda resultat och 
flertalet föräldrar kunde lära sina barn vad de själva kunde. Hur Pehr Hans-
sons far lärt sig skriva och eventuellt räkna har jag inget svar på. Däremot 
visade Pehr Hansson att han kunde läsa, skriva och räkna därför att han an-
vände sig av dessa kunskaper, kunskaper som lämnat fysiska spår. Hans 
teoretiska, praktiska och praktiskt kloka kunskaper blev synliga i hans hand-
lingar. Han var både en kapabel och handlande människa, som Ricoeur ut-
trycker det. Pehr Hansson utvecklade Aristoteles alla kunskapsformer. Som 
jag förstår min studies resultat skilde varken Pehr Hansson eller senare gene-
rationer dessa olika kunskapsformer åt, alla har varit lika viktiga att utveckla. 
Inte heller stod en tydlig uppfostran i motsats till att ge utrymme och upp-
muntran till att också bilda sig, själv eller tillsammans med andra. Familjerna 
har på så sätt inte påverkats av den kunskapssyn industrialismen medförde, 
den som skilde huvudet från händerna. Ett väl valt uttryck av Gustavsson 
som jag anser tydliggör hur fattig en sådan kunskapssyn är. Gustavsson me-
nar att möjligheten att utveckla alla kunskapsformer är den mest optimala 
utbildning vi kan ge uppväxande släkten, men att mycket av dagens under-
visning inte uppnår detta.507 Utvecklingen av alla kunskapsformer och driv-
kraften för att bilda sig bidrog till att den sista generationen kunde gå från en 
uppväxt på landet och med föräldrar med enbart folkskola, inte ens på heltid, 
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till att genomföra gymnasie- och universitetsstudier. Detta uppfattade jag 
länge som ett brott. Ett brott eller en tydlig förändring som Ricoeur menar att 
man särskilt ska studera. Men det var inte ett brott, det var bara hindren till 
högre utbildning i samhällets undervisningssystem minskade och även detta 
tog de flesta i sista generationen väl var på. Utbildningar gav dem möjlighet 
att utveckla nya kunskaper som också gav dem helt nya yrken och arbeten 
som de kunde försörja sig på. De tog som tidigare generationer själva ansva-
ret för att bilda sig, men denna generation gjorde det också genom formell 
utbildning, vilket bara Martin gjort i en tidigare generation. Men bildning är 
inte beroende av högre studier, vilket flera personer i generation 1920 visar. 
När de på grund av sin hörselnedsättning blev hindrade att fortsätta till högre 
studier, fanns det andra sätt att bilda sig. 

De kunskaper som Pehr Hansson hade, hade inte så många andra i sock-
nen. Han hade som Nilsson och Pettersson uttrycker det, särskilda manliga 
kvalifikationer och kunde använda sig av dem sina läs, skriv- och räknekun-
skaper. På så sätt blev han också en resurs för socknen och vi kan förmoda, 
att hans dövhet hade mindre eller ingen betydelse för detta. Hans barn hade 
även dessa kunskaper, förmodligen alla redan innan de började skolan och 
som vuxna blev de erkända för sina kunskaper och sin klokhet. Men här 
framträder dövheten som ett hinder för ett offentligt engagemang i likhet 
med deras far. Pehr Hanssons engagemang i socknen, affärskontakter med 
de Baltiska staterna, virkesexport till Europa kan jämföras med sönernas 
engagemang i byastämman, i kyrkan, i enskilda samtal och en konkurs som 
sågverksägare. Sågverket gick inte över till storkapitalisterna på grund av 
Pers dövhet, men dövheten kan ha bidragit som ett hinder för Per och hans 
bröder att verka i offentliga sammanhang. Något som vi inte såg hos Pehr 
Hansson. Sönerna utvecklade nya kunskaper utan någon som helst formell 
utbildning men de hindrades i högre grad att använda dem i och för sam-
hällets utveckling. Behovet av att få del av samhällets formella utbildningar 
för att utveckla nya kunskaper blir först tydlig i den generation som föddes 
omkring 1920. Men då är också samhällets hinder för högre studier som 
tydligast och dövheten/hörselnedsättningen avgörande för att inte få ta del av 
högre studier. Det fanns möjligheter att lämna jordbruket och försörja sig på 
annat sätt, men inte att få utbildning. Dessutom ”måste” någon överta släk-
tens gårdar och torp, vilket föll på de män som även hade ärvt hörselnedsätt-
ningen. Några av dem i generation 1920 fann dock andra sammanhang, poli-
tiskt och ideellt, där de hade möjligt att vara delaktig i en kollektiv bild-
ningsprocess, och där påverka och utveckla nya kunskaper. 

Det gemensamma genom generationerna var att de gavs möjlighet att ut-
veckla alla kunskapsformer och att hemmet hade störst betydelse för denna 
möjlighet. Föräldrarna var lika måna om att uppfostra sina barn att klara sin 
försörjning, som att ge dem möjlighet att utveckla ett eget ansvar för att 
bilda sig på egen hand och tillsammans med andra. 
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Vad led de mest av? 
Människan är kapabel, handlande och lidande säger Ricoeur. Det överens-
stämmer med krönikörens beskrivning av Per Hansson och flera av hans 
söner. De var intelligenta, fysiskt starka och döva. Tre dimensioner eller 
egenskaper som präglade dem, men som också säger något om oss alla. I ett 
försök att också närma mig deras dövhet, har jag sökt hur olika generationer 
kan ha upplevt sin dövhet/hörselnedsättning som ett lidande. Min överty-
gelse har i likhet med Ricoeur varit att ingen människa undgår lidanden. En 
fråga som dock har funnits med genom tolkningarna av alla generationer är: 
Vad led de mest av, vilka upplevelser var mest påtvingade för dem? Upple-
velsen av detta liksom människors och samhällets syn på lidandet har för-
ändrats under de generationer som har studerats. Pehr Hansson hade fem 
syskon som dog. De led av hunger, kyla, sjukdomar. Om de också hade den 
ärftliga dövheten var det troligtvis inte den de led mest av. Kanske led inte 
heller Pehr Hansson själv mest av sin dövhet trots att han levde i 63 år och 
därmed undgick sina yngres syskons öde. Led han mest av sin egen dövhet 
eller att många av hans barn ärvde denna dövhet efter honom, eller kanske 
mest av att så få barn kom till den nybyggda folkskolan? Kvinnorna i nästa 
generation blev tidigt änkor. Led Hulda mest av att inte kunna försörja alla 
sina barn och Emma av att hon själv fick ta hand om sina barn och bondgår-
den och mindre av sin dövhet? Dövheten var för dessa generationer bara ett 
av flera lidanden som livet innebar för dem.  

Det är först i generationen som är födda omkring 1920 som jag uppfattar 
att deras hörselnedsättning upplevs som deras största lidande. De fick inte 
tillhöra de friska människor som skulle ingå i det moderna samhället, utan 
blev utpekade med en ärftlig sjukdom som samhället önskade att de helst 
inte förde vidare till en ny generation. Trots skammen för hörselnedsättning-
en i denna generation, som bland annat tog sig uttryck i att kvinnorna sökte 
dölja sina hörapparater, var det kanske ändå det största lidandet att de inte 
fick tillträde till högre studier och kvalificerade arbeten. Detta var något som 
Tore och Barbro fick uppleva under sin tidiga studietid. Men varför utsatte 
de sig för detta frivilliga lidande och minskade utbildningsmöjligheten den 
sista generationens lidande? Det är mycket möjligt att drivkraften för att 
utveckla kunskaper har varit en ”kompensation” för det lidande döv-
het/hörselnedsättning medfört genom generationerna. En kompensation för 
lidandet som redan Pehr Hansson hade nytta av och gjorde honom fram-
gångsrik och som även informanterna i sista generationen vittnar om. Det 
kan också vara en tolkning varför det var så viktigt att utveckla kunskaper, 
men som jag uppfattar inte var den starkaste drivkraften. Men om jag återgår 
till lidandet är det tydligt att synen på lidandet genomgått stora förändringar 
under dessa generationer. Så länge lidande var accepterat som en del av alla 
människors livsvillkor, bar inte individen själv lidandet ensam. Det var tillå-
tet av alla, att Johan fick sitta på egen stol allra närmast prästen i kyrkorui-
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nen efter branden. Men redan för Martin, i en annan position och samhälls-
klass, blev dövheten/hörselnedsättningen ett personligt, individuellt och ned-
tystat lidande. Ett lidande som sedan blev allt tydligare i generationen som 
kom därefter. Var står då sista generationen i förhållandet mellan ett indivi-
duellt och kollektivt lidande? De har med sig både sin förälders erfarenheter 
och tidigare generations erfarenhet. De har upplevt hörselnedsättningen som 
ett individuellt lidande, men de har också sökt minska det genom att kunna 
tala om sin hörselnedsättning, ha goda relationer, ta emot stöd och inte själva 
ta hela ansvaret för att kommunikationen ska fungera. De har reflekterat över 
olika erfarenheter de har gjort, genomgått en process och de visar på möjlig-
heten att försonas med sin dövhet/hörselnedsättning. Dövhet och nedsatt 
hörsel har inte varit det största lidandet för dem då det inte har hindrat dem 
att uppnå mål som de eftersträvat och leva det liv som de själva vill. 

Läsningen av Paul Ricoeur har bidragit till de metodiska överväganden 
jag har gjort i denna studie, liksom några av hans filosofiska begrepp. Jag 
vill avsluta denna resultatdiskussion med några tankar om Ricoeurs förbin-
delser mellan kosmisk tid och upplev tid i relation till kunskap. Ricoeur talar 
om att han nöjer sig med att utveckla tre förbindelser mellan kosmisk tid och 
upplevd tid, kalendern, dokumentet och generationerna. Jag har tidigare ut-
tryckt min uppfattning att dessa också på flera sätt är sammanflätade med 
varandra. Frågan som jag ställt mig är hur kunskap förhåller sig till dem. 
Även kunskap skulle kunna vara inflätad i dem eller till och med kunna ses 
som ytterligare en förbindelse mellan kosmisk tid och upplevd tid. Kunskap-
ens kosmiska dimension skulle vara den biologiska förmåga som människan 
haft. Den har funnits i tiderna igenom och har kommit till uttryck i männi-
skans ständiga strävan efter kunskap för att kunna överleva. Den finns också 
i det förhållandet att varje generation på olika sätt också ”överför” de kun-
skaper den generationen har till nästa generation. Ändå är kunskap lika för-
ankrad i den upplevda tiden och i varje individ. Kunskap är något personligt, 
den utvecklas ur vars och ens upplevelser och erfarenheter. Vi söker, lär oss 
och använder vår kunskap. Vi kan mista den och till sist går vars och ens 
kunskaper i graven med oss själva.  

Specialpedagogiska perspektiv  
Jag har gjort några nedslag i dövundervisningen och undervisningen i hör-
selsvagklassers tillkomst och historia, men konstaterar att de personer stu-
dien handlar om inte har någon erfarenhet från denna undervisning, med 
undantag av Sara som gick i hörselklass några månader. Trots den korta 
tiden var hennes minnen starka och att de som grupp var väldigt segregerade. 
Hon hade inga ”särskilda” svårigheter och därför var det viktigare för henne 
att bo hemma hos sina föräldrar. Denna erfarenhet är vad studien kan bidra 
med av erfarenheter från specialpedagogisk undervisning, trots att den fun-
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nits och pågått under hela tiden som denna släkt levt. Med denna bristande 
erfarenhet i materialen vill jag ändå relatera studiens resultat till det ämne 
avhandlingen skrivits i, nämligen specialpedagogik.  

Diskussionen om specialpedagogik har eller behöver utveckla en teore-
tisk kunskapsbas har varit aktuell bland internationella och svenska forskare 
under en längre tid.508 Skidmore granskade redan 1996 delar av den forsk-
ning som bedrevs om specialpedagogiska frågeställningar och fann att forsk-
ningen hade påverkats av tre sinsemellan mycket olika paradigm. Det psyko-
medicinska, sociologiska och organisatoriska paradigmen. I sin granskning 
lyfte han fram deras styrkor och svagheter, påvisade deras mycket olika 
epistemologiska utgångspunkter och de starka motsättningar som finns mel-
lan dem. De olika paradigmen såg på specialpedagogiska problem på olika 
nivåer och uppfattade orsakerna och skälen till att specialpedagogiska behov 
uppstår mycket olika. De åtgärder som de föreslog var därför också knutna 
till respektive paradigm, ansåg Skidmore.509 

En liknande granskning av de olika forskningsperspektiv510 som ditintills 
hade använts i specialpedagogiska studier i Sverige rapporterades 2001.511 
Emanuelsson, Persson och Rosenqvist valde att dela in dem i antingen ett 
kategoriskt eller i ett relationellt perspektiv. Två perspektiv som även skulle 
tydliggöra två olika sätt att förstå specialpedagogisk problematik. Det kate-
goriska perspektivet menade de utgick från en medicinskpsykologisk förstå-
elsemodell och har dominerat svensk och internationell forskning under lång 
tid. Det relationella perspektivet har däremot vunnit terräng bland annat ge-
nom kritisk granskning av forskningsresultat som gjorts utifrån en medi-
cinskpsykologisk förståelsemodell. 

I sin granskning fann Emanuelsson, Persson och Rosenqvist flera forsk-
ningsstudier som hade inslag av båda perspektiven. Till skillnad från Skid-
more såg de inte möjligheten i att detta kunde vara, eller kunde utvecklas till 
ett teoretiskt ramverk lämpligt för specialpedagogikens komplexa frågeställ-
ningar. De menade att: 

Även om båda perspektiven alltså finns företrädda i dessa studier, visar det 
sig ofta, att perspektiven används på ett slags ”både och” eller adderande sätt. 
Oftast innebär detta, att utgångspunkten för forskningen är väl förankrad i det 
kategoriska perspektivet, som regel genom urval av och fokusering på redan i 
projektplaneringen identifierade individer med vissa kategoribestämda funkt-
ionshinder eller andra avvikande förutsättningar. Detta får till konsekvens att 

                                                      
508 Skidmore, David. “Towards an integrated theoretical framework for research into special 
educational needs” European journal of special needs education [0885-6257] år: 1996 volym 
11 1 s. 33 -47, 
509 Ibid. 
510 Skidmore använder begreppet paradigm medan svenska forskare vanligtvis använder 
perspektiv. Begreppen är delvis synonyma, men medan paradigm betecknar ett dominerande 
tankemönster kan begreppet perspektiv förstås som alternativa tankemönster. 
511 Emanuelsson Ingemar, Persson, Bengt, Rosenqvist, Jerry; Forskning inom det specialpe-
dagogiska området: en kunskapsöversikt, Statens skolverk, Stockholm, 2001. 
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även de inslag som kan hänföras till det relationella perspektivtänkandet i sig 
i praktiken och paradigmatiskt behandlas i ett kategoriskt perspektiv. 512 

 
De menar, om jag tolkar dem rätt, att det görs forskningsstudier med inslag 
av både kategoriskt och relationellt perspektiv, men att dessa ändå har ett 
kategoriskt perspektiv. De analyserar inte varför dessa studier har gjorts och 
de ger inte heller något förslag till några alternativ till dessa ”adderande” 
studier varken teoretiskt eller metodiskt. De avvisar helt enkelt sådana stu-
dier från den specialpedagogiska forskningen. Det går att förstå deras reso-
nemang så till vida att om individer med en funktionsnedsättning är identifi-
erade eller har betydelse i en specialpedagogisk studie blir den ”med auto-
matik” en studie med ett kategoriskt perspektiv. Inslag av det kategoriska 
perspektivet slår med andra ord ut det relationella perspektivet. Detta reso-
nemang kan bli problematiskt eftersom specialpedagogisk verksamhet ofta 
rör individer som har någon funktionsnedsättning. Men det mest problema-
tiska är om resonemanget sätter likhetstecken mellan funktionsnedsättning, 
kategorisering, hinder och brister. Å andra sidan uppmärksammas i det relat-
ionella perspektivet hinder och brister på olika samhälleliga nivåer ned till 
klassrum och pedagog. Med detta kan man därför undra om det är hinder och 
brister som konstituera specialpedagogisk forskning, oavsett vilket perspek-
tiv som intas. I definitionen av specialpedagogik som ämne vid Stockholms 
universitet uttrycks behovet av att utveckla kunskaper om möjligheter (min 
kursivering) i pedagogiska sammanhang.513 Men, hur ska vi utveckla ämnet 
specialpedagogik om inte de som själva har erfarenheter av en funktionsned-
sättning kan bidra med sina kunskaper och erfarenheter? Jag menar att det 
inte är människor med olika funktionsnedsättningar som är det problema-
tiska i specialpedagogisk forskning. Däremot är det den ensidiga fokusering-
en på deras brister som blir problematisk. 

Därför behöver studier i högre grad genomföras där deras kunskaper och 
resurser undersöks om ämnet specialpedagogik ska utvecklas. Det innebär 
att både teoretiska och metodiska alternativ behöver prövas och utvecklas. 
Alternativ som i likhet med Skidmore beaktar den komplexitet som både 
specialpedagogik som praktik och forskning utgör och en anledning till att 
Skidmore avvisade ensidiga och reduktionistiska paradigm till förmån för 
teoretiska ramverk där interaktionen mellan individ, institution och sam-
hällsnivå blir empiriskt undersökt. Denna utveckling är även synlig bland 
forskare i Sverige.  

Ahlberg anser att det är omöjligt med två dominerande perspektiv och att 
dessa har hämmat utvecklingen av alternativa teoribildningar. Motsättning-
arna mellan perspektiven har gett näring till den kritik som framförts mot 
specialpedagogisk forskning. Perspektivuppdelningen ger inte heller rättvisa 

                                                      
512 Ibid. s 120.  
513 http://www.specped.su.se 
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åt den forskning i specialpedagogik som bedrivs idag.514 Ahlberg har under-
sökt senare års specialpedagogiska studier och fann en ökad teorianknytning, 
stor variation och blandning av olika teoretiska och metodologiska ansatser. 
De teorier som användes var också inlånade från en rad olika ämnen och 
hennes slutsats blev att det specialpedagogiska ”kunskapsområdet inte kan 
inringas och bestämmas utifrån teoribildningar och metodiska ansatser.”515 

Även Nilholm menar att båda perspektiven ser eleven som ett objekt som 
antingen ska urskiljas och kompenseras eller dekonstrueras och underordnas 
en teori. Inte i något av perspektiven ses eleven som en aktör som har resur-
ser och kan agera. Inte heller kan något av perspektiven ge lösningar på hur 
det moderna utbildningssystemet ska kunna erbjuda alla elever samma ut-
bildning, samtidigt som utbildningen ska anpassas till att elever är olika. 
Detta är ett dilemma som specialpedagogisk forskning och verksamhet måste 
förhålla sig till menar Nilholm.516 

Varför denna tillbakablick och diskussion om konflikter mellan paradigm 
och perspektiv i specialpedagogisk forskning? Jag anser att perspektivindel-
ningen har förhindrat forskning som berör barn, unga och vuxna med funkt-
ionsnedsättningar och framförallt att deras erfarenheter inte har tagits tillvara 
för att utveckla det specialpedagogiska kunskapsområdet. Sådana studier kan 
inte heller reduceras till ett perspektiv. Specialpedagogisk forskning behöver 
både naturvetenskapens förklaring, den humanistiska förståelsen och dialek-
tiken dem emellan. Ricoeurs ord har följt mig genom en stor del av mitt av-
handlingsarbete: 

Det är den konkreta människan i den levande historien som ska förstås, men 
för att kunna fasthålla det konkreta måste olika teoribildningar – som ”förkla-
rar” respektive ”förstås” realateras dialektiskt. 

 
Dialektiken mellan förklara och förstå är fruktbar och nödvändig om vi vill 
tolka och förstå människan som individ och medlem av vårt gemensamma 
samhälle. Det var med den intentionen jag startade denna studie och jag bör-
jade med att kartlägga en för mig okänd släkt. Där sökte jag om det fanns 
personer som hade en hörselnedsättning av samma genetiska orsak som jag 
själv har. En gen eller mutation i en gen i den långa DNA-spiralen. Mer bio-
logiskt kan det inte bli. Ändå var det inte den kunskapen jag ville söka. Jag 
ville veta om de fanns och vilka de var och är. Kanske också lika mycket att 
söka vem jag själv är. Därför har det inte varit någon motsättning att studien 
utgår från ett genetiskt förhållande och en mätbar funktionsnedsättning ef-
tersom det är människorna, som sociala individer och deras förmågor som 
jag velat söka svar på. Utan dialektiken mellan den biologiska förklaringen 

                                                      
514 Ahlberg, Ann, i Pedagogisk forskning i Sverige nr 2 2007 
515 Ahlberg i Nilholm, Claes, Björk Åkesson, Eva (red.), Reflektioner kring specialpedagogik 
– sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna, Vetenskapsrådet, 2007 s.70. 
516 Nilholm, Claes, Perspektiv på specialpedagogik, Studentlitteratur, 2003 
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och den hermeneutiska förståelsen hade jag inte kunnat tolka och ge liv till 
berättelserna om dem.  

Familjebakgrundens betydelse 
Det har också varit positivt att det under studiens gång har publicerats några 
studier om människor som tillhör en familj där flera personer och generat-
ioner har nedsatt hörsel eller är döva. Några av dem presenterade jag i inled-
ningen och jag vill återknyta till dem och relatera dem till den sista generat-
ionen i denna studie. I en av studierna delade Stephens och Kramer in delta-
gare som haft negativa och positiva erfarenheter av att ha en sådan familje-
bakgrund och överraskades över att så många hade positiva erfarenheter av 
att ha flera närstående med nedsatt hörsel.517 Denna studie visar att sista ge-
nerationen inte odelat har positiva eller negativa erfarenheter. De kan ha 
positiva erfarenheter på grund av sin far- eller morförälder och till de upple-
velser som de själva har haft, medan de kan ha mer negativa erfarenheter av 
familjebakgrunden knuten till sin förälders upplevelser och erfarenhet. Jag 
uppfattar också att deras upplevelser och erfarenheter av sin familjebakgrund 
förändras också under livets gång. Kvinnor som fick sin hörselnedsättning 
diagnostiserad efter 20-års ålder relaterade starkare och mer negativt till 
tidigare generationers dövhet och de svårigheter de sett hos dem, än de in-
formanter som fick hörselnedsättningen tidigt i livet. Alla blir ändå med 
tiden mer försonligt inställda till sin familjebakgrund och sin ärftliga hörsel-
nedsättning. De uppskattar även det sociala och kulturella arv som tidigare 
generationer har bidragit med. Studiens resultat kan dock inte bidra med att 
visa några tydliga samband mellan dessa positiva erfarenheter och eventuella 
framgångsrika strategier, vilket Stephens och Kramer diskuterar. Däremot 
menar jag att de kunskaper som utvecklades i generation efter generation och 
som relaterar till dövheten/hörselnedsättningen kan ses som tidlösa strategier 
eftersom de fortfarande används och även används tillsammans med hör-
hjälpmedel. Men familjebakgrunden har inte bidragit till en insikt att tidigt 
söka hjälp och använda hörapparater. Vilket just kan bero på att de använt 
sin avläseförmåga i så hög grad.  

I ytterligare några studier om hörselnedsättningar i familjer nämns föräld-
rarnas stora betydelse för barnens utbildning, åtminstone initialt. Föräldrarna 
ansåg också att deras barn hade goda utbildningsförmågor och barn med 
åtminstone en döv eller hörselskadad förälder hade bättre läsförmåga och 
skolengagemang. I en av dessa studier nämns även att kvinnor med denna 
familjebakgrund satsade mer på utbildning för att möte arbetsmarknadens 
krav och att de med högre utbildningsnivå kunde vara längre kvar i sina yr-

                                                      
517 Stephens &Kramer, 2005. 
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ken.518 Min uppfattning är att familjebakgrund, utbildning och kön är viktiga 
faktorer som behöver studeras och att de har betydelse för dem med nedsatt 
hörsel. I denna studie fann jag vissa skillnader i utbildningsval, längd och 
när i livet utbildningen skedde mellan männen och kvinnorna. En del av 
männen utbildade sig tidigt, oftast direkt efter gymnasiet på högs-
kola/universitet. Andra män utbildade sig inte alls utan satsade på ett yrkes-
liv direkt efter grundskolan. Alla kvinnor har däremot en utbildning efter 
grundskolan, men färre av dem gick direkt till högskole-/universitetsstudier 
efter gymnasiet. Kvinnorna utbildade och vidareutbildade sig däremot senare 
i livet, inte sällan efter sin familjebildning. Dessa skillnader mellan män och 
kvinnor torde vara generella för män och kvinnor födda under den period 
som sista generationen representerar. Därför kan jag inte avgöra om deras 
val av utbildning, vidareutbildning och när de genomförde dessa studier går 
att relatera till deras hörselnedsättning, till strategiska val eller till att skärs-
kilt kvinnorna skulle ha mött arbetsmarknadens krav med en högre utbild-
ningsnivå. Jag har inte heller funnit att sista generationen gjorde strategiska 
val av utbildning eller yrken, om man med det menar ett arbete som kan 
fungera bättre utifrån de krav det ställer på hörseln. Snarare tvärtom, särskilt 
kvinnorna har arbeten som ställer mycket höga krav på deras hörsel och 
kommunikationsförmåga. Vad studien däremot har visat är att föräldrarnas 
bildning och kunskapssyn inte bara har varit betydelsefull för den sista gene-
rationen, utan även varit avgörande för att så många av dem kunde genom-
föra högre studier.  

Jag uppfattar att det finns något tidlöst och gemensamt mellan de olika 
generationernas kunskaper med det är en komplex fråga att undersöka. Dels 
för att tidigare generationer inte hade någon formell utbildning, dels för att 
människans kunskaper är något annat än utbildning och dessa låter sig inte 
heller fångas med några frågor i ett formulär eller intervju. Men denna studie 
har visat att tidigare generationers bildning, kunskapssyn och kunskapsan-
vändning har haft större betydelse för utvecklingen av kunskaper och upp-
nådda ”utbildningsnivåer” än när i deras liv hörselnedsättningen debuterade, 
hur grav den var eller senare blev. 

Till sist vill jag relatera till Coulsons studie om den lärande familjen. Där 
framkommer flera aspekter som liknar resultaten i denna studie. Coulson 
talar om många och goda minnen av de äldre generationerna som hade stor 
betydelse för nuvarande generation, att deras självbild inte bedömdes utifrån 
deras förmåga att höra och att de fick en pålitlig och systematisk exponering 
för att lära och tog tillvara på den.519 Denna ”systematiska exponering” fann 
jag även i denna studie och den skedde i hemmet. Det var en exponering som 
gällde alla kunskapsformer, drivkraften för att bilda sig och kunna kommu-
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519 Coulson, 2006. 
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nicera med varandra oberoende av hörselnedsättningens grad. Därför upp-
täckte studiens informanter heller aldrig sin hörselnedsättning i hemmet. En 
annan aspekt som Coulson tar upp i sin studie var att barnen var medlare 
eller tolkade när anhöriga inte hörde och att anledningen skulle vara att den 
äldre generationen inte skulle förlora sitt sociala anseende. Att sista generat-
ionen skulle ha gjort det i förhållande till sin förälder med nedsatt hörsel har 
inte framkommit i denna studie, däremot att hörande fruarna och mammorna 
stöttade och hörde åt sina män och sina barn. Fruarna gjorde det, men jag har 
inte funnit något exempel på att hörande män stöttade sina fruar och barn 
med nedsatt hörsel på ett liknande sätt.  

Till Danermarks psykosociala figur har jag möjligtvis tillfört kvalitativa 
resultat till flertalet områden som kan påverkas av att ha en familjebakgrund 
där fler har nedsatt hörsel. När de gäller de samhälleliga aspekterna, och då 
särskilt undervisningssystemet, har det historiskt sett inte varit tillgängligt 
för alla, snarare har det utestängt och slagit ut elever istället för att under-
stödja människans unika förmåga att utveckla kunskaper.520  

Jag har i denna studie sökt att följa undervisningssystemets utveckling 
under närmare 200 år och utvecklingen av det har visat på stora skillnader 
mellan riksdagsbeslut och hur de genomfördes lokalt. Jag har också gjort 
några nedslag i specialundervisningens historia och konstaterar att den till 
stora delar varit fokuserad på tydliga funktionhinder och de svårigheter folk-
skolan i städerna hade med att undervisa alla elever. Dessa svårigheter måste 
också ha funnits på landsbygden, men där var det inte möjligt att kategori-
sera eleverna i olika klasser. Skolorna och klasserna var små, olika åldrar 
undervisades tillsammans, lärare och elever var inte okända för varandra. 
Röstläget var högt och det var tydligt vem som talade. Detta inkluderade alla 
utan att de med nedsatt hörsel visste om det. Även om vi inte kan återskapa 
detta är min förhoppning att denna studie kan tillföra några kvaliteter till 
dagens pedagogiska och specialpedagogiska verksamhet och framförallt ge 
föräldrar, pedagoger och lärare tilltro till människans förmåga att utveckla 
kunskaper. Jag vet inte hur det blir för nästa generation och generationen 
därefter i denna släkt där hörselnedsättningen går vidare. Nya möjligheter 
och nya hinder brukar följas åt. Så här långt har jag dock sett att många hin-
der fanns i undervisningssystemet, i ojämlika undervisningsvillkor och i en 
utbredd missuppfattning om att begåvade barn inte fanns på landsbygden 
gick att förändra. När dessa hinder minskade var det också möjligt att ta del 
av samhället hela undervisningssystem. De hindrades inte av sin hörselned-
sättning och den hindrade inte heller deras vilja. 
  

                                                      
520 Danermark, Berth “Family History of Hearing Impairment and Its Psychological and 
Social Consequensces – What Next?” I The Effects of Genetic Hearing Impairment in the 
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English summary 

Learning and Living - knowledge of development in people with hereditary 
hearing loss 

Introduction 
Special education as a practice has a long history in Sweden. Several institu-
tions were established in the 19th century, including a school for the deaf 
and dumb, and there was already a need for teachers with special expertise. 
In the early 20th century, various special needs classes started in the cities’ 
primary schools, including classes for children with hearing loss who re-
ceived training in speechreading. However, the majority of pupils with hear-
ing loss were, then as now, taught in regular primary school classes.  

The research conducted on special education is often derived from three 
different paradigms. The field was previously dominated by a model of med-
ical psychology, which was based on and has contributed to an individualis-
tic, categorical and/or compensatory perspective. An alternative to these 
perspectives are studies that focus on interaction and communication. De-
spite a long experience of special education of pupils with various disabili-
ties, there have been far too few studies on what knowledge the special edu-
cation has given them, and what this knowledge has meant for them in 
adulthood.521 The studies that have been made have often focused on the 
pupils or teachers’ flaws, instead of examining what enables the pupils to 
develop their knowledge. Some interdisciplinary studies have been carried 
out amongst individuals with hearing loss who also have close relatives with 
hearing loss – Family History of Hearing Impairment (FHHI). In some of 
these studies, a person’s level of education has proven to be a significant 
factor in, for example, their ability to continue working. 

Hereditary factors are a dominant cause of hearing loss in children and 
young people, but less than 15 per cent of them are due to a dominant gene, 
which is recognised by recurrence in successive generations. If education is 
a beneficial factor for individuals with hearing loss who also have an FHHI 
background, this is something that is worthy of closer study. However, if this 
is to be studied across several generations, a wider perspective needs to be 
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established. On the other hand, it may be possible to study the human capaci-
ty to develop knowledge, which is independent of the time people live in.  
A family chronicle reveals that Pehr Hansson, born in 1816, suffered from 
deafness. Most of his children, born from two marriages, were also described 
as deaf, and by the beginning of the 1930s this deafness had recurred in four 
successive generations. This suggests that the cause of their deafness was a 
dominant gene. It is the people in this family that I intend to study. 

Aim and research questions 
The aim of this study is to explore the development of how people in differ-
ent generations of a family with a hereditary deafness/hearing loss acquired 
knowledge. A further aim is to examine the role of the educational system 
and how it influenced this development.  
 
The research questions are as follows: 
 

• What is the prevalence of the deafness spoken of in the family 
chronicle? 

• What different kinds of knowledge did the family members with 
deafness/hearing loss develop and how did they make use of them? 

• In what ways may they have experienced their deafness/hearing loss 
as a suffering?  

• What knowledge did they develop because the hearing loss recurred 
in several successive generations? 

Method 
The method of the study is based on Paul Ricoeur’s developed theory of 
hermeneutics, where both the understanding and the explanation are needed 
to interpret the concrete human being in living history. He explains the dia-
lectic between understanding and explanation as: 

… the consideration that, rather than constituting mutually exclusive poles, 
explanation and understanding would be considered as relative moments in a 
complex process that could be termed interpretation.522 

 
The method is also based on Ricoeur’s reflections on the inscrutability of 
time, on cosmic time and lived time. Between these two oppositional senses 
of time, Ricoeur develops three connectors: the calendar, documents and 
generations. The calendar connects people’s lives and experiences with the 
astronomical cycle of light, darkness and seasons. The calendar creates or-
der, and we can use it to determine distance in relation to an axis of time. 
Documents and monuments are Ricoeur’s next connector between cosmic 

                                                      
522 Ricoeur, 1993 p. 68, English version from Blarney and Thompson (trans.) From Text to 
Action. Essays in Hermeneutics, II, 1991. 
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time and lived time. Documents are physical traces of past contexts that are 
possible to interpret in the present. To follow a trace back in time is to 
achieve a practical fusion of its two sides. The third connector between cos-
mic time and lived time is generations and generational shifts. Human beings 
are biological creatures with limited lifespans, while humanity as a species 
survives and human genes are passed on from generation to generation. Eve-
ry human being belongs to a generation, but lives together with several gen-
erations, which Ricoeur calls “the contemporaneity of the non-
contemporaneous”. This contributes to the development of a collective 
memory chain which reaches further than the life of an individual person. 
These three connectors – the calendar, documents and generations – consti-
tute what Ricoeur calls historical time. This time can never be reproduced 
the way it was, but it can be manifest and depicted in narrative form. Narra-
tives serve an important function in people’s lives, but a person is not one 
story but many, and and these are intertwined with other people’s stories. 
The time specified by the calendar, the documents’ traces and the genera-
tions’ memories are needed in the interpretation and depiction of a historical 
narrative. In spite of the limitations of memory, Ricoeur argues that we 
should use people’s memories, and he places special emphasis on the memo-
ries of loved ones, which bridge the individual and collective memories and 
interconnect different generations. 
In conducting this study I have used Ricoeur’s philosophy on the dialectic 
between explaining and understanding, and the three connectors between 
cosmic and lived time which constitute historical time.  

• Source material has been collected from parish and municipal coun-
cil minutes, household examination records, school board minutes, 
estate inventories, journals, census records, etc. A critical review has 
also been performed of the family chronicle that mentioned heredi-
tary deafness.  

• Survey of the descendants of Pehr Hansson, born in 1816, up until 
current generations. In 2004 there were about 100 living descendants 
between 40 and 80 years old, all of whom were asked whether they 
knew of any hereditary hearing loss in their family tree.  

• Interviews were conducted with 16 of the people who filled in the 
questionnaire and also had hearing loss. They talked about them-
selves and any parent or grandparent with hearing loss, and I was 
given access to photographs, letters, etc.  

The capable and suffering humanity 
Knowledge has always been a symbol of humanity’s struggle to survive and 
make a better life for itself, and this has developed in social contexts. Aristo-
tle speaks of different types of knowledge: theoretical knowledge, practical 
knowledge and practical wisdom. In practice, however, these types of 
knowledge are indistinguishable from each other and equally important, 
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argues Gustavsson, who also illustrates what silent knowledge can be. 
Knowledge is transferred from one generation to the next, and a term for this 
is ‘fostering’, while the term ‘free education’ is an ongoing process which is 
just as important as the goal. Fostering describes what the growing genera-
tion is expected to learn, while free education focuses on the individual’s 
own activity.  

To express how people in this family in different time periods have per-
ceived their deafness/hearing loss, I have used the term ‘suffering’. Deafness 
can be seen as a kind of suffering, something that torments, but also as 
something that can contribute to individual development. Suffering has 
changed from being something that all people would share into something 
that should be fought. In contrast to this, Ricoeur argues that humanity lives 
with both the voluntary and the involuntary; it is both capable and suffering, 
and it is vulnerable.  

Historical retrospective on fostering and free education 
In the beginning of the 19th century, the home was the central place of learn-
ing for most children, and the father of the house was responsible for teach-
ing the children to read and teaching them Christianity. The parents also 
taught them to support themselves the way they did. This was the education 
most children received, and very few were taught in schools. The need for 
better education was discussed in the parliament in the early 19th century, 
and two committees were appointed in 1812 and 1825. In spite of this it took 
a long time to update the schools, and in 1842 a decision was made to intro-
duce a system of public primary schools in Sweden. The public schools were 
met with financial and ideological resistance and took a long time to estab-
lish. This was most evident in the countryside, and part-time education was 
permitted until the 1940s, when the state finally took note of the poor educa-
tional opportunities for youths in the countryside. On the other hand, the free 
education that had been difficult to obtain through the educational system 
had developed through popular education. Many of the countryside’s youths 
thus contributed their knowledge to the development of democracy and soci-
ety. 

Knowledge through fostering was also characteristic of the school for the 
deaf a dumb, but for a long time it was, much like the regular schools, an 
education for the selected few. Not until the 1890s did all deaf and dumb 
children have the right to receive an education. But as soon as the children 
got together at the first school for the deaf and dumb, they developed a sign 
language because they had a need to communicate, a skill they developed on 
their own with the characteristics of free education. 

The spread of hereditary hearing loss  
The questionnaire that was sent to 100 of Pehr Hansson’s descendants was 
answered by 76 people, 62 of whom knew about the hearing loss that I had 
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described in the cover letter. 20 people had hearing loss themselves and 42 
did not. All of them could name several people among their close relatives 
who were either deaf or had hearing loss; for example, a sibling, a parent and 
the parent’s sibling, a grandmother or grandfather and their sibling. Some of 
them were able to name people from even earlier generations. In order to 
make a reliable assessment of the answers I received, I set up a number of 
criteria which had to be met: 
 

• Those who had answered the questionnaire and personally had hear-
ing loss should know or be able to name a grandmother or grandfa-
ther and a parent who had hearing loss.  

• These people should be the children, grandchildren or great-
grandchildren of Pehr Hansson’s children who, according to the 
chronicle, were deaf.  

• The hearing loss should have appeared in every generation after 
Pehr Hansson until it ceased because there were no children or be-
cause no child had inherited the gene.  

• In addition, the hearing loss should not have reappeared after being 
absent one or two generations. 

 
In two branches of the family the hearing loss had appeared in seven consec-
utive generations. In one branch it had appeared in six generations, and in 
another, five generations. In three of them the deafness had ceased after the 
third generation. By 2004, 84 descendants of Pehr Hansson (who is Genera-
tion 1) – 43 men and 41 women – had inherited a hearing loss from one of 
their parents. The presence of hearing loss in different generations varies 
between 77 % (Generation 2) and 35 % (Generation 4). See Table 1.  

This chapter concludes with the respondents’ memories of the deaf peo-
ple from previous generations, as well as their views on the hearing loss and 
its heredity in future generations. None of the respondents question that their 
hearing loss or deafness is hereditary. They talk about deaf past relatives and 
how their voices were one of their distinguishing features, and how they 
themselves are part of a flow of several generations. They are, as Ricoeur 
says, part of a context created by the collective memory chain that is consti-
tuted by the link between the generations.523 While the collective memory 
chain regarding past generations is strong, the knowledge about relatives 
belonging to current generations is weaker. Because of this, no one was 
aware of the spread of the hearing loss across the generations and in different 
branches of the family. The respondents also claim that noise has been men-
tioned as a cause of their parents’ hearing loss, and that this explanation may 
have arisen because the hereditary explanation was difficult for them. The 
respondents do not share this view, and they are aware that future genera-
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tions may continue to inherit the gene. As parents, they hope that their chil-
dren will not have to deal with hearing loss. At the same time, they empha-
sise that they have a good life and are able to support and be good role mod-
els for their children who have inherited the hearing loss. 

Learning and Living I - IV 
Seven biological generations were surveyed, six of which were interpreted as 
being four different generations. They have all been given a common header, 
Learning and Living, and each has a chapter numbered I-IV. Learning and 
Living I is about Pehr Hansson and a few of his children. Learning and Liv-
ing II is about men and women born between 1880 and 1900. Learning and 
Living III is about men and women born around 1920, which also includes 
the two oldest respondents. Learning and Living IV is about the remaining 
14 respondents, seven women and seven men, whom I also call Generation 
1950. 

Learning and Living I  Writing and calculating was a special knowledge 
The empirical data in this chapter consist mainly of various documents from 
the Vibyggerå church archives and information from the family chronicle.  
While the men were responsible for home schooling in reading and Christi-
anity, the women did most of the actual teaching. This was also the case in 
Vibyggerå, the parish Pehr Hansson grew up in. Most people in the parish 
were able to read, but only a few men knew how to write and calculate. One 
of those who could write their name and read handwritten text was Pehr 
Hansson’s father. Pehr was the first person in this family known to suffer 
from deafness. He was born in 1816 and lived his life in Vibyggerå parish on 
the central coast of Norrland in Sweden. Life in the parish was characterised 
by crop failure and high infant mortality, and the farm was nearly lost be-
cause of the father’s alcoholism. However, Pehr and his older brothers saved 
the farm, and by working and trading together they were able to buy some 
land where they built houses and barns and cultivated the soil. Every brother 
became a freeholder in the same village. This story was recorded by a grand-
child of Pehr Hansson who wrote a family chronicle in the 1930s. The 
chronicler’s story could also be interpreted to mean that the sons broke the 
social hierarchy and that their actions and knowledge were crucial to them 
creating a better life for themselves. The brothers had the highest grades in 
the household examination records, and they made frequent use of their writ-
ing and calculation skills. These skills were exclusively male qualifications 
at the time, which they had acquired without schooling. The parish benefited 
from the brothers’ knowledge as well, and Pehr was active at the parish 
meetings and a member of the parish council, school board and tax commit-
tee. He also started a sawmill and sold the wood for export. The brothers’ 
knowledge was theoretical, practical and wise, and their actions demonstrate 
how impossible it is to separate mental and physical knowledge. They em-
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bodied the free education that Gustavsson argues involves a personal rela-
tionship with knowledge, while it is also a collective learning process.524 A 
few priests contributed to this free education that influenced the brothers, 
and Pehr took part in this collective learning process even though he was 
deaf. His deafness was a form of suffering, but it did not stop his will to use 
the skills he had. Pehr Hanson felt that deafness was only one type of suffer-
ing among many, a part of life for everyone. 

Pehr Hansson got married in 1841 and had eight children in his first mar-
riage. Three years after his first wife died he remarried and had five more 
children. His children attended the parish primary school and it is likely that 
they had already begun to learn to read, write and calculate before they start-
ed school – but in school they were graded. At home, his children also 
learned various crafts and heavy physical labour. Nine of his children sur-
vived to create their own families, and seven of them sooner or later became 
deaf. A few sons developed and modernised their farms. Another son started 
and ran a steam sawmill. Their deafness is clearly illustrated in the chronicle, 
and several respondents have also been able to recount memories of them. 
Deafness prevented the sons from seeking public office, but they were happy 
to carry out individual conversations. The chronicler’s own father is de-
scribed as enlightened and well educated, and by coming well-prepared and 
asking to speak first, he was able to take part in the village assembly’s deci-
sions. Several sons attended church services in spite of their difficulty with 
understanding what was being said. Pehr Hansson also had a daughter who 
became deaf quite early. She learned to read and knew the catechism, and 
like her brothers she attended the parish primary school. She worked, got 
married at the age of 27, and had two sons. Her grandchildren remember her 
as being very deaf, that she read a lot, and that she became very ill before 
she died of cancer. The short story of Kristina is an example of how the in-
formation in the family chronicle can be examined using information from 
the household examination records along with what a respondent remembers 
about her as a child. 

Learning and Living II  Communication is a necessary skill 
This chapter is about four women and five men born between the 1870s until 
around 1900. The empirical data mainly consists of what their children and 
grandchildren with hearing loss of their own have revealed about them dur-
ing the interviews. In many cases, two or three people have talked about the 
same person. I have also used oral and written information from close rela-
tives who do not have any hearing loss. 
As children, all but one of them went to school very briefly due to the slow 
introduction of the public primary school system. Some of them only re-
ceived instruction for a few months a year, and without special school facili-
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ties, but they had high grades recorded in the household examination rec-
ords. One person from this generation graduated from secondary school, 
went to the university for a year and trained to become a primary school 
teacher. The others had to learn many different tasks in the household and on 
the farm, and after Confirmation they were considered adults. There was 
great interest among both men and women of this generation to read books 
and magazines, write letters, keep up with and get involved in social issues. 
The women got involved in sewing circles, which made it possible for them 
to step out of the home and into the public sphere that used to be exclusively 
for men. The sewing circles helped them learn about democracy, make joint 
decisions and use their knowledge in a public setting. Their involvement in 
the sewing circles had both an ethical and political dimension, which Ric-
oeur argues is always the case in the exercise of practical wisdom, which is 
why our actions can never be solely private.525  

The men of this generation took part of and learned much of the new 
knowledge that was emerging in society, such as electricity, machines, en-
gines and photography. They learned on their own, read instructions and 
experimented, and thus developed their practical skills. They educated them-
selves through their own activities and their personal aspirations, which 
show how impossible it is to distinguish between theoretical and practical 
knowledge. 

Children and grandchildren recount memories and events in which the 
women’s deafness was prevalent, but it was not an obstacle when it came to 
raising and supporting their children. The women communicated through 
speaking, and their relatives spoke loudly and clearly. The women were 
good speechreaders, and their children and grandchildren learned how com-
munication between them was going to work. There were no other alterna-
tives. The communication they used is an example of silent and often unre-
flective knowledge. It was also necessary for these women to be able to 
maintain the care and relational work they had in the families.526 The women 
were capable and practical people, but deafness was not their biggest cause 
of suffering. They had different experience of how, as Riceur puts it, the 
human condition is to live in the dialectic between action and suffering, and 
in this dialectic, humanity is vulnerable.527 The respondents also reveal that 
the men were deaf. The men were able to read speech as well, and their 
wives gave them communicative support by interpreting and conveying what 
other people said. If the men heard wrong or not at all, the respect for them 
was so great that they never found out. 
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Learning and Living III  Educated without further studies 
This chapter is about six women and four men born around 1920. The empir-
ical evidence consists mainly of what their children and sometimes nieces 
and nephews with hearing loss have said in the interviews, as well as photo-
graphs and newspaper articles. I have also interviewed two of the men my-
self.  

Even this generation of children was raised learning the skills associated 
with agricultural life. They were encouraged to read, and most of them had 
very positive experiences of school. Some of them went to school part-time, 
while others received six or seven years of full-time education. The hearing 
loss appeared in some of them as children, but it did not get in the way of 
their education. There was a strong interest in further studies, but the options 
were limited due to their background. Some of them had hearing siblings 
who were able to study and to whom they would compare themselves. The 
schools were particular about who was permitted to continue their studies, 
and the parents could not think of anything that might have changed this. 
Those with hearing loss were unable to continue studying. However, one 
advantage of the rural primary schools was that students with different abili-
ties were not separated from each other as they were in the urban schools. 
As grown women, several of them left the domestic and agricultural work 
they had been brought up with, but their skills were useful in an expanding 
labour market. They took care of the home, raised their children and worked. 
The women’s hearing loss was clearly evident, but the children did not per-
ceive their hearing loss as a problem; it was something they were used to. 
The primary responsibility for communication, care and relations within the 
families still lay with the women, and this may have been the reason why 
many of them used hearing aids at home and quite early in life.  

The demands on the women’s hearing grew outside the home, and they 
experienced anger, shame, bitterness and shyness when they were unable to 
hear. This is very tangible and has not appeared in previous generations, 
which is why it is necessary to illustrate this further. When the women start-
ed using hearing aids, their voices became more normal. It was no longer as 
easy for others to notice the hearing loss through their voices. The women 
had to inform with words, but some words had never been used before. Both 
they and the people they met had difficulty relating to the hearing loss being 
hidden. This must have been a great cause of suffering for the women. The 
diseases and disabilities that could not be cured should, like the hearing aids, 
be hidden from others, and the suffering became more and more individual 
for the women of this generation who felt ashamed of their involuntary her-
itage. They were conflicted in the sense that they saw themselves as capable 
people, while they could not incorporate the involuntary hearing loss in their 
own self-image. In spite of this, the women did not cease to challenge their 
surroundings by working and getting involved in associations and politics. 
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One of the women was 80 years old and completely deaf when she explained 
to a doctor what the conditions were for them to be able to communicate: 
Now the light falls on you so that I can see what you are saying. She put 
words to a wordless knowledge which also includes that both of them must 
be aware of how effective communication can be achieved – communication 
which requires attention and concentration the whole time from the non-
hearing person. 

The men’s agricultural and factory work put less demands on their hear-
ing, but the demands were growing there, too. Like previous generations, 
they continued to read a lot, and as television became an increasingly im-
portant channel for keeping up with what was happening, aids and teletext 
became necessary for them. One of them had great dedication and wanted to 
influence and change the world around him. By always being well-read and 
well-versed in the issues under discussion he earned recognition for his 
knowledge and verbal skills. An example of both self-training and collective 
training that took place in the popular movements that contributed to the 
development of Swedish society.528 However, the stories about these men 
also contain a hint of not quite being a man. Registering for military service 
was one occasion where they might have been discarded, or when they were 
refused a job because of their hearing loss. The choice whether to expose 
themselves to such situations probably also reflects their experiences of their 
own hearing loss. 

Both women and men of this generation were interested in, read about, 
and kept up with what was going on in society and formed their own opin-
ions. Due to the clear meeting format of organisations, some of the people 
from this generation were able to be active there. Both the women and the 
men were prevented from studying because of their hearing loss, but they 
have proven that hearing loss and limited schooling are not necessarily ob-
stacles to individual and collective learning. They have also proven that 
knowledge development does not depend on society’s school system. 

Learning and Living IV  Educated and with further and higher studies 
This chapter is about the 14 respondents I have called Generation 1950. 
They include seven women and seven men, and the empirical evidence con-
sists of what they have told me about themselves during the interviews. 
They grew up in the countryside, and several of them had close relationships 
with their maternal or paternal grandparents. They learned to read, and some 
of them were also able to write and calculate before they started school. Sev-
eral of them did not have hearing loss or were uncertain about it. Nor had 
they experienced any difficulties in school. Their classes in the rural schools 
were small, and in-class communication was similar to that at home.  
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This was not the case in the urban schools, and when one of the children 
who moved to the city repeated what a classmate had already said, she was 
met with confusion and laughter. Hearing was more important than knowing. 
This was more difficult in secondary school (“realskola”), as it had no obli-
gation to give them support. Secondary school was still a selective school 
which had the right to expel students because of disease or disability. Prima-
ry school, on the other hand, had a responsibility to provide support for stu-
dents with difficulties. One of the children first went to a hard-of-hearing 
class, but then continued in the regular school. She received support from 
her teacher and a classmate. Her situation in school was demanding, but the 
biggest demands were the ones she put on herself. Those who lost their hear-
ing early had difficulty learning new languages, and foreign languages have 
always been associated with higher education.  
Most of the people dealt with in this chapter continued to study after the 
compulsory years of school in spite of the fact that studies were not neces-
sary to get a job. They wanted to learn more and they wanted to be some-
thing. Their study period coincided with a time when more and more young 
people had the opportunity to get a higher education. The biggest difference, 
says the majority when making a comparison with their parents, is that they 
received an education. The fact that so many of them received an education 
was probably because they were not the first generation to be educated.  
The women of this generation work for a living, and their jobs are character-
ised as intermediate positions with high communication requirements. Only 
one of them is a manager, and she argues that this position gives her more 
control of communications – an advantage for someone who is hard of hear-
ing. The high hearing requirements mean that they have to use hearing aids. 
They also lead to rehabilitation, other work assignments, part-time employ-
ment and further studies. The women’s stories are not about certain situa-
tions at work that are hard to hear, but about certain people and whether they 
can choose the coworkers who are easy to communicate with. The vulnera-
bility expressed by the women is a form of suffering which means that they 
have the will, and that they are capable, responsible and practical people, but 
because of their hearing loss they do not always have enough energy. 
When the men describe their professional life, they talk about what they can 
do, what they are doing, and what they have done. Those who undertook 
university studies have had use of their studies, and their jobs involve great 
responsibilities. Their hearing loss complicates certain situations, which 
means they have to be extra attentive. But they do not have to listen all the 
time, and they make many decisions on their own. Some of the men have 
jobs where their hearing needs to be protected from harmful noise, and one 
of them had to quit his job because the hereditary hearing loss worsened. 
Noise is also a reason why one of them does not use hearing aids. He reads 
speech and asks other people to adapt to him instead. 
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The difficulties these men experience as a results of hearing loss may in-
volve technological limitations, not being able to follow or participate in 
conversations involving many and unknown people, or being unfairly treated 
as unemployed. Exactly how they have experienced this is hard for them to 
describe, but they are able to talk about their hearing loss and determine 
what is important and what is less important for them to hear. 

Knowledge through the generations 
The final chapter is focused on the question of what knowledge was devel-
oped as a result of the deafness/hearing loss appeared in several successive 
generations. The study comprises six successive biological generations, 
which has made it possible to illustrate people’s ability to develop 
knowledge and skills in different time periods, how these skills have 
changed, and how new ones have emerged. Today we speak of a knowledge 
society, rather than an information society, and new knowledge and skills 
have radically changed people’s lives over the past 200 years.  

Society’s early educational systems were based on what the parents 
knew, and very few children had access to higher education. Today, the edu-
cational system is responsible for developing knowledge from the pre-school 
years to university education. Education should be available to everyone and 
possible for most people to obtain. As early as 1916, Dewey said that all of 
society exists as the biological life between the process of transferring hab-
its, thoughts and emotions between generations. He was hardly thinking 
about this literally, nor do I think this is what Ricoeur meant when he said 
we are all living in a non-contemporaneous contemporaneity with other gen-
erations. What they were referring to was that there is always knowledge 
worth passing on to a new generation. Every child has to start from the be-
ginning and learn to speak, read, write and calculate, and without an older 
generation this would be impossible. It is a timeless learning process which 
depends on the non-contemporaneus contemporaneity, but humanity is capa-
ble of this, as well as developing new knowledge in each new generation. 
The generations combine not only cosmic time and lived time, but also old 
and new knowledge. This is one of the reasons I have used the terms foster-
ing and free education, but also the fact that both depend on and are in a 
dialectic relationship with each other. This becomes clear when Gustavsson 
says that a good education is achieved in the balance between practical, theo-
retical and wise knowledge. This has not been the case, nor is it in the educa-
tional system of today. The fostering and theoretical aspect is too dominant. 
The educational ideals that were debated in the beginning of the 19th century 
were never realised in either elementary or secondary school.  
To me, it has always been interesting enough to study people’s opportunities 
to develop knowledge and to interpret it in relation to the educational system 
throughout this long period of time. The added opportunity to highlight indi-
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vidual people in six successive generations, in which there was and still is a 
hereditary hearing loss, has been a privilege, but also very difficult.  
 
Reading is still just as important 
Home schooling and reading of all kinds of literature have characterised 
these families for generations. There were many reasons for the parents to 
keep the responsibility for their children’s education, one of which was that 
the establishment of the public primary school system took too long. It was 
also an advantage if the hearing loss appeared early. The children learned 
both practical and theoretical knowledge at home, which must have taught 
them to be responsible for developing new knowledge on their own. In their 
lives, the people I have studied were curious and hungry for knowledge. 
They also wanted to have a personal relationship with knowledge, not simp-
ly make a living and improve their living conditions. To them, education was 
both a process and a goal, but until the last generation, higher education was 
impossible to obtain. It was not their hearing loss that prevented them, but 
the demands placed on the students by society. Thus, they found other ways 
to obtain knowledge. To them, education did not depend on the educational 
system in society, but on their own activity, will and aspirations.  
 
The ability to communicate is still a necessary skill 
Even as children they learned what was necessary for those who could not 
hear to understand what was being said. This must have been something that 
even Pehr Hansson’s children learned, and this communicative practice was 
usually taught without reflection from generation to generation. It is, of 
course, during childhood that it is easiest for them to learn to adapt their way 
of communicating. Even speech reading is established during childhood in 
these families. The ability to read speech is connected to the practice of hear-
ing and learning a spoken language during childhood, continuing to speak 
and develop their vocabulary through reading, and then continuing to read 
speech as if they could hear it, even if they are completely deaf. They do not 
only read speech, but also body language, moods and the entire context they 
find themselves in. 

In other words, the children received a good education at home by learn-
ing to communicate with those who heard the least or not at all. How aware 
the previous generations were of their knowledge is more difficult to de-
scribe, but several respondents have mentioned situations where speech 
reading did not work, and this was when they understood how much they 
read and how little they were able to hear. This insight could be frightening, 
but it also gave them opportunity to reflect upon the knowledge they had. It 
also illustrates the difference between knowing how and doing out of habit, 
and knowing by reflecting and putting words to this knowledge. Once they 
know how things relate and why they do things in a certain way, they also 
have theoretical knowledge of their ability to communicate. 
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From silenced voice to narratives that create understanding 
Previous generations spoke loudly and the respondents often remembered 
their powerful voices. Their voices had always reminded the people around 
them how little they were able to hear, and were a constant reminder of how 
loudly others had to speak for that person to hear. Thus, no one from the 
previous generations had had to say this in their own words. This would 
change, however, which became clear when the women of Generation 1920 
started using hearing aids. This meant that their voices stopped informing 
people around them about their hearing loss. If the hearing aid was also hid-
den, there were no clues at all. This was also the generation with the highest 
demands on them to be healthy, and they were ashamed of their hearing loss. 
This generation was in the worst possible position to start talking about their 
hearing loss. It is understandable that the silent knowledge the families had 
become a silenced knowledge. Could this also explain why some respond-
ents are not sure whether their parents were able to speechread? Did hearing 
aids require so much concentration that they could not speech read at the 
same time? It is uncertain, but it is only around people from this generation 
that here are any doubts about their ability to speechread. The respondents 
from Generation 1950 make clear that they use both their hearing aids and 
their ability to speechread. They are aware that the hearing aids and implants 
are tools, and do not believe that they are hearing. Many of them say that 
they are deaf and claim it makes other people speak more loudly. In doing 
so, they feel solidarity with past generations who did not have access to or 
did not learn to use these tools in the way that they have. 
One of the biggest differences mentioned by the respondents is that they are 
able to talk about their hearing loss, which their parents’ generation was 
unable to do. Some respondents had no difficulty talking about their hearing 
loss, and saw it as an advantage to them. For others, it has been a longer 
process. Some of them believe that they must first accept their own hearing 
loss before they can receive support from other people. It is not a matter of 
information, but of creating understanding and giving other people a chance 
to voluntarily relate to their involuntariness – a community where no one 
adapts to the other, and encounters are relationships in which everyone 
changes.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
Frågeformulär vid kartläggning av eventuell hörselnedsättning i släkten  
 
Besvara nedanstående frågor med ett eller flera kryss. 
 
 

 Jag har ingen kännedom om den ärftliga hörselskadan i släkten 
 

 Jag har kännedom om den ärftliga hörselskadan, nämligen    
 

Släktrelation och namn : ………………………………………………………………………………. 

……..………………………………………………………………………... 

Jag har minnen/erfarenhet av: Skriv gärna deras namn  
 

 Mormor eller morfar med hörselskadan  …………………………………………….. 

 Farmor eller farfar med hörselskadan  …………………………………………….. 

 Föräldrars syskon med hörselskadan  …………………………………………….. 

 Förälder med hörselskadan  …………………………………………….. 

 Syskon med hörselskadan 

 Jag har själv den ärftliga hörselskadan 

 Jag har barn som har den ärftliga hörselskadan 

 Ja tack, du får kontakta mig för mer information och/eller intervju. 

 Nej tack till ytterligare kontakt. 

 

Kommentarer:  Du kan också använda baksidan eller löst blad. 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….……………………………………………………… 

 

Namn:……………………………………………………………………. 

Adress:…………………………………………………………………… 

Postadress:……………………………………………………………….. 

Telefon dagtid och kvällstid …………………………………………….. 

E-postadress:……………………………………………………………… 
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Bilaga 2 
Intervjuguide  
 
Släktträdet Närmaste släkten 
Uppgifter om föräldrar, syskon, mor- farföräldrar, mor- el far syskon, kusiner etc. (Komplette-

ringar eller ändringar av de uppgifter jag har) 

Hur har kontakten varit med dem? 

Vilka har du känt som också haft hörselskadan? 

Släktträdet 
Vad vet du om övriga släktgrenar? 

Känner du någon? Någon med hörselskadan? 

Vad vet du om ursprunget, Herresta, Pehr Hansson och hans barn? 

Vad visste du tidigare om förekomsten och spridningen av hörselskadan? 

Berätta om din mor- eller farförälder som också hade hörselskadan 
Dennes uppväxt, skolgång och läsintresse 

Boende, arbete försörjning, familj 

Fanns det något som engagerade/präglade henne/honom? 

Hur var din kontakt med henne/honom under din uppväxt? 

Något särskilt minne (där hörselskadan framkommer) 

Försvårade hörselskadan hos henne/honom kontakten er emellan? 

Försvårade hörselskadan kontakten för henne/honom med andra människor 

Hur/På vilket sätt? Förändring över tid? 

Försvårade hörselskadan dennes försörjnings-/arbets-/möjligheter? 

Hur brukar föräldern göra när han/hon inte hörde? 

Underlättade den hörande mor-/farföräldern på något sätt? 

Använde hon/han sig av läppavläsning? några hjälpmedel? 

Vad sa man hos dina mor-/farföräldrar (om man nu sa något) om hörselskadan som går i arv? 

Berätta om dina föräldrar 
Var växte de upp?  

Skolgång och läsintresse  

Vad präglade deras uppväxtmiljö av? 

Vad arbetade dina föräldrar med?  

Fanns det något som engagerade/präglade dina föräldrar 

Vilka kontakter hade ni som familj och du med dina mor- och farföräldrar? 

Hur var kontakterna med föräldrars syskon och kusiner. Släkt på längre håll? 

Hörselskadan hos den ene föräldern 
Fanns det något som engagerade/präglade henne/honom? 

Hur var era relationer under din uppväxt? Sedan du blev vuxen? 
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Försvårade hörselskadan kontakten er emellan under uppväxten eller senare i livet? 

Försvårade hörselskadan dennes möjligheter till utbildning, familjebildning arbete? 

Försvårade hörselskadan kontakten för henne/honom med andra människor 

Hur/På vilket sätt? Förändring över tid? 

Hur brukade mamma/pappa göra när han/hon inte hörde 

Underlättade den hörande föräldern eller barnen på något sätt? Hur? 

Något särskilt minne (där hörselskadan framkommer) 

Använde hon/han sig av läppavläsning? några hjälpmedel 

Vad sa man i ditt föräldrahem (om man nu sa något) om hörselskadan som går i arv? 

Berätta om din uppväxt 
Var växte du upp och bodde? Vad gjorde du innan du började skolan? 

Vad präglades din uppväxtmiljö av? 

Någon person som var viktig för dig? 

Har du syskon/är ensambarn, plats i syskonskaran 

Hur var dina relationer till dina syskon under uppväxten 

Hur är dina kontakter med dina syskon idag, någon du har särskilt god kontakt med? 

Skoltid 
Berätta om din skoltid Var gick du i skolan? Klasstorlek och undervisningssätt 

Hur var din inställning till skolan? Var det något ämne du särskilt tyckte om eller inte gillade? 

Tyckte du om att läsa som barn? Vad var dina föräldrars inställning till skolan, utbildning? 

Eventuella skillnader dem emellan Vad gjorde du efter folkskola/realskola/gymnasium? 

Hade du möjlighet till fortsatta studier? Vad utbildade du dig till? 

Arbetsliv 
Vad har du arbetat med under ditt liv? 

Vad började du arbeta med efter folkskola/realskola/gymnasium/universitet? 

Har du bytt arbete och arbetsplats? Har du varit eller är arbetslös 

Har du varit tvungen eller velat flytta för att få ett arbete? 

Har du vidareutbildat dig som vuxen? Vad arbetar du med idag 

Arbetar du heltid? 

Den egna familjen 
Hur ser din egen familj ut? Gift/skild/ensamstående? 

Vad präglas ditt liv av idag 

Sjätte och sjunde generationen, dvs. barn och barnbarn  
Var bor och arbetar de med? Förekomst av hörselskada? 

Hörselskadan 
Hur många av din närmaste släkt känner du till har eller har haft hörselskadan 

Har du kommit i kontakt med andra släktträdet som ärvt hörselskadan? 

Den egna hörselskadan 
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När började du själv tycka att du hörde sämre? 

Vad visste du om orsaken? 

När och hur förstod du att det var den ärftliga hörselskadan? 

Vilken betydelse hade det att hörselskadan var känd, för dig, dina föräldrar och syskon? 

När började du använda hjälpmedel och vad tycker du om att använda dem? 

Talavläsning? 
Har hörselskadan försvårat möjligheterna till utbildning, arbete och familjebildning 

Ge några exempel 

Försvårar hörselskadan i familjelivet? Ge några exempel 

Försvårar hörselskadan kontakten med andra människor 

Hur/På vilket sätt? Förändring över tid? 

Vad säger du om att du har en hörselskada som går i arv? 

Hur brukar du göra när du inte hör? 

Underlättar din make/maka dina barn på något sätt? Hur? 

 
Förändringar och likheter mellan generationerna 
Om du jämför hur det är idag, dina barns uppväxt, utbildning och försörjning, med din egen 

uppväxt och dina föräldrars uppväxt, på vilket sätt tycker du att det främst har förändrats? 

Tror du att du lärt något av din förälder, att hantera hörselskadans konsekvenser, strategier 

etc.? 

Några exempel på vad som kan ha varit omöjligt att lära av en tidigare generation? 
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Bilaga 3  
Släktträd 
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