– hur var det och hur vill du ha det?
Att vara gammal och behöva hjälp är en del av livet, precis som att
vara ung. Ålderdomen berör oss alla, förr eller senare och på olika sätt.
Frågan om hur vi ska ta hand om våra äldre är kanske mer aktuell än
någonsin.

Genom intervjuer med äldre, anhöriga och vårdpersonal har Nordiska
museet fått in många nutida berättelser som lyfter olika perspektiv:

Foto: Nordiska museet

”Önskar att det fanns hjälp att få när man behövde den, men det förstår jag ju att det
inte går. Man måste vänja sig, för vad kan man begära av livet när man är så här
gammal.”

pressinformation

Foto: Ernst Manker, Nordiska museet

Har synen på gamla ändrats? Var det kanske bättre förr? I juli 2014 öppnade utställningen Gamlingar – hur var det och hur vill du ha det? på Nordiska
museet. Här visas statistik och fakta varvat med personliga berättelser i
intervjuer, fotografier och tidningsartiklar som berättar hur vi tagit hand om
våra gamla genom tiderna. Förhållandet mellan generationer, frågan om att
klara sig själv eller bli en belastning för de yngre, olika typer av hjälpmedel
och förändringen från fattigstuga till hemtjänst är teman som tas upp.

pressinformation

Gamlingar

Ruth 94 år, Södermalm, Stockholm

Anders 47 år, Östermalm, Stockholm
”Som personal förväntas jag vara både vårdare som torkar rumpor och ger medicin,
men jag ska också vara stand-in-anhörig för de anhöriga som inte hinner, eller inte
klarar av, att se sina älskade bli gamla.”
Julia 22 år, Vellinge
Foto: Emma Fredriksson,
Nordiska museet.
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”Nu kommer du tycka att jag är en hemsk människa, men jag vill faktiskt inte besöka
min far på äldreboendet. Jag mår ärligt talat dåligt, känner att jag inte klarar det. Jag
skäms för att känna så här, men jag har inte slutat att älska honom. Jag har bara slutat
besöka honom.”

Utställningen Gamlingar – hur var det och hur vill du ha det? öppnade 4 juli 2014
och visas fram till 15 mars 2015.

pressinformation
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Texterna och rubrikerna speglar uppdelningen i utställningen.

Foto: A Hammarström,
Nordiska museet.

Att vara gammal och behöva hjälp är en del av livet, precis som att vara ung. Ålderdomen berör oss alla, förr eller
senare och på olika sätt. Frågan om hur vi ska ta hand om
våra äldre är kanske mer aktuell än någonsin. Rubriker
om vårdskandaler inom äldreomsorgen har duggat tätt de
senaste åren, men diskussionerna är inte nya. I utställningen
finns många nutida berättelser, men framför allt handlar den
om äldreomsorgen i ett historiskt perspektiv. Har synen på
äldre förändrats genom tiderna? Var det bättre eller sämre
förr? Det är frågan.

”Innan ålderdomen drabbar oss är den något som angår
bara andra.”
(Ur Simone de Beauvoir: Ålderdomen, 1976.)

Gammal är äldst?
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Synen på ålderdom verkar alltid ha varit kluven. Förakt
för den som är svag och inte längre produktiv, men också
vördnad för friska äldre med stor kunskap och erfarenhet.
Hög ålder fascinerar. Personer som blivit riktigt gamla har
länge uppmärksammats i tidningar och övriga medier. Men
de riktigt gamla har sällan haft maktpositioner. Begreppet
”ålderman” har tolkats som att den äldste fick bli ledare,
men åldermän inom yrken och byar var sällan äldst – oftare
var de i övre medelåldern.
Den första svenska professuren i geriatrik, läran om äldres
sjukdomar, kom inte förrän 1975. I dag finns en lag mot
åldersdiskriminering.
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Foto: Signe Widholm,
Nordiska museet

”Vi blir faktiskt mer, inte mindre, olika varandra ju längre
tiden går och ju fler årsringar vi får, och de inbördes skillnaderna i äldregruppen är minst sagt stora. – – Äldre utgör
inte en grupp som utvecklats klumpvis och nu också förändras i klump utan är i allra högsta grad individer”
(Ur Bodil Jönsson: När horisonten flyttar sig: att bli gammal i en
ny tid. Brombergs, 2011.)
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Den som är ung har bara varit ung.
I en gammal människa finns alla åldrar bevarade.
I varje 85-åring bor en tioårig pojke eller flicka.
Där bor en tonåring, kanske en nybliven förälder
och en medelålders kvinna eller man.
I varje gammal människa
finns summan av ett helt liv,
med erfarenheter, sorger och glädjeämnen.
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Utställningstexter

Med stigande ålder drabbas de flesta av krämpor och sjukdomar. Hjälpmedel har alltid funnits, men förr ansågs ålderskrämpor ”naturliga” och
inget man gjorde så mycket åt. Först på 1950-talet blir geriatrik, läran om
åldrandets sjukdomar, ett eget ämne inom forskning och utbildning av
läkare.

Sänghjälpare nu och då.
Foto: Emma Fredriksson,
Nordiska museet

I dag kan många tillstånd som förr ledde till sängliggande och rörelsehinder åtgärdas. Många äldre kan leva ett gott liv utan värk. Men den
ökande livslängden gör att andra sjukdomar blir problem. Fler drabbas
av demens, och en av de vanligaste åkommorna bland äldre är depression.
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Sådant som underlättar

Film: Katten och giraffen

Giraff är en datorskärm som vårdgivare och anhöriga kan koppla upp sig
mot. Genom fjärrstyrning kan den röra sig runt i hemmet och interagera
med vårdtagaren. Roboten testas inom äldreomsorgen på flera platser
både i Sverige och i andra länder. Utvecklad vid Giraff Technologies AB
i Västerås.
I utställningen visas gamla och moderna hjälpmedel i följande kategorier:
Käppar
Toalettbesök
Kommunikation
Hörsel
Syn

Hörapparater från 2014.
Foto: Emma Fredriksson,
Nordiska museet

Många äldre drabbas av grå starr, en grumling av linsen. Ända sedan
antiken har man kunnat operera – med en nål sköt man undan linsen
från sitt läge och patienten återfick delvis synen. Under 1700-talet utvecklades metoden och linsen kunde plockas bort ur ögat helt och hållet.
Sedan mitten av 1980-talet kan man byta ut linsen mot en ny i plast, och
operationen är i dag ett förhållandevis enkelt ingrepp.
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Hörlur av koppar, 1800-tal.
Foto: Emma Fredriksson,
Nordiska museet.

pressinformation

Filmen visar två exempel på hur modern teknik kan användas för att
göra livet bättre för äldre. Robotkatten är utvecklad vid Mälardalens
högskola och ska höja livskvaliteten för personer med demens i ett sent
skede. Husdjur har ofta en lugnande effekt på dementa, men om man är
allergisk kan robotkatten vara ett alternativ.

Medicin

Svenske Rune Elmqvist konstruerade den första pacemaker som gick
att operera in 1958. Med elektriska impulser hjälper den hjärtat att slå
jämnt. Dagens pacemaker väger mellan 13 och 40 gram och opereras
in med lokalbedövning. Omkring 44 000 personer i Sverige använder
pacemaker, majoriteten av dem är äldre.
Höftledsimplantat

För information och
pressbilder, se
pressens sida på
www.nordiskamuseet.se

Problem med utslitna höftleder eller höftledsbrott är vanligt bland äldre.
Innan konstgjorda höftledskulor kom var steloperation vanligt. De första
fungerande höftledsimplantaten kom på 1960-talet, men blev snabbt
utslitna. Idag håller de ofta i över tio år.
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Pacemakers

Sänghjälpare
Foto: Bertil Wreting,
Nordiska museet

Sänghjälpare hängdes över sängen för att ha som stöd när man ville stiga
upp eller ändra länge. Samma slags hjälpmedel finns för moderna sängar.
Bilden av livets gång - ålderstrappor

Familjeliv på gott och ont

Foto: Nordiska museet

Ättestupan och ätteklubban

Ätteklubba NM.0197292
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Av furu, skaftet nytillverkat. Klubban hittades 1932 på vinden till Tidersrums kyrka i Östergötland. Enligt traditionen på platsen skulle den
ha använts för att slå ihjäl gamla och sjuka. Det långa skaftet förklarades
med att hela släkten skulle hålla i det. Att klubba ihjäl den gamle skulle
vara släktens gemensamma beslut och ansvar.
Ättestupan på Halleberg
På den sydvästra delen av Halleberg i Västergötland finns ett lodrätt
bergstup, fyrtio meter högt. Enligt traditionen en ättestupa, där gamla
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I vissa delar av Sverige har det funnits en föreställning om hur man förr
tog livet av gamla och sjuka. Antingen har berättelsen handlat om att
man knuffat dem utför ett bergsstup eller om att man slagit ihjäl dem
med en klubba. Det finns inga historiska belägg för att ättestupan eller ätteklubban någonsin har använts på riktigt. Men myten har varit seglivad.
I Nordiska museets arkiv finns många berättelser om ätteklubbor och
ättestupor. Myten speglar omgivningens syn på de gamla, men också de
gamlas skräck för vad som skulle hända när de blev en belastning för
sina anhöriga.
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I dagens Sverige bor bara ett par procent tillsammans med
sina äldre föräldrar. Fram till början av 1900-talet var det
ganska vanligt att flera generationer bodde tillsammans
eller i närheten av varandra. Det innebar en naturlig kunskapsöverföring och att de äldre kunde utföra sysslor som
de yngre hade svårt att hinna med. Men det var långt ifrån
alltid en dans på rosor. Detaljerade avtal, så kallade undantagskontrakt, visar att problem kunde uppstå. För att inte
tala om sägnerna om ättestupor och ätteklubbor!
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Foto: Hans Koegel,
Nordiska museet

Genom historien har människan avbildat livsloppet på olika sätt. Under
medeltiden visas det ofta som ett hjul. På 1500-talet dyker ålderstrappan upp. Den visar det ideala livsloppet med äktenskap och barn, men
ålderdomen kommer mitt i livet. Krafterna avtar och människan blir
skröpligare och skröpligare. Ursprungligen skulle motivet påminna om
människans dödlighet – liemannen och benknotor var vanliga inslag. Under 1800-talet blir det populärt att ha en ålderstrappa hemma på väggen.
Motiven blir mindre tyngda av tankar på döden, och syftar mer till att
visa livets ideala gång.
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Tänder/mat

Ett slagträ i debatten
”Det äldsta ålderdomshemmet var ättestupan” skrev författaren Ivar LoJohansson 1952. Han var en av de som protesterade mot utbyggnaden av
ålderdomshemmen vid den här tiden, och jämförde dem med ättestupan.
Ålderdomshemmen hade dåligt rykte, rapporterna om missförhållanden
och vanvård var många. På hemmen placerades inte bara åldringar utan
även föräldralösa barn och psykiskt sjuka. Motståndarna ville ha ”hemvård i stället för vårdhem”.

Skandalrubriker
Vårdskandaler
De senaste tio åren har orden vårdskandal och vanvård förekommit 21
500 gånger i svensk press. Men ämnet är inte nytt. Under 1800-talet och
tidigt 1900-tal skrivs det om äldre som vårdas i hemmet och på fattighus.
När ålderdomshemmen så småningom börjar byggas ut är det dessa som
hamnar i fokus. Och de senaste åren har det handlat om privatiseringen
av äldreomsorgen.

Lex Sarah
Många skandaler är snabbt glömda, andra kan leda till förändring. Undersköterskan Sarah Wägnert blev mycket omskriven i medierna 1997 då
hon uppmärksammade missförhållanden på ett äldreboende i Solna. Det
ledde till att hennes arbetsgivare fick återlämna skötseln av äldreboendet
till kommunen, samt att ”Lex Sarah” infördes i socialtjänstlagen 1999.
Lex Sarah innebär bland annat att ”verksamma inom omsorg av äldre
eller funktionsnedsatta skall anmäla missförhållanden”.
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Mediernas rapportering från äldreomsorgen är ofta negativ. Samtidigt
visar Socialstyrelsens undersökning från 2013 att över åttio procent av
vårdtagarna är nöjda med äldreomsorgen.
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Protesterna gav resultat. Istället för fler ålderdomshem inleddes under
1950-talet arbetet med att bygga upp en hemtjänst för de gamla, och att
bygga moderna pensionärshem.
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och sjuka skulle dödas genom att störtas utför branten. Framför allt i
Östergötland och Västergötland finns flera platser som pekats ut som
ättestupor.

Äldre och yngre tillsammans

Tillgång eller belastning?
Silverhårig, god och vis. Fattig, glömsk, elak och sjuk. Uppfattningen
om äldre människor har skiftat. Under 15-, 16- och 1700-talen fanns en
positiv inställning. Under 1800-talet försvagades de äldres ställning i
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På målningar och äldre fotografier framstår ofta förhållandet mellan
olika generationer som självklart och oproblematiskt. Men så var det inte
alltid. I bondesamhället var förutsättningarna för de äldre att umgås med,
uppfostra och lära barnbarnen relativt goda. I industrisamhället såg det
annorlunda ut. De äldre som hade det bra ställt och inte behövde arbeta
hade gott om tid att ta hand om de yngre familjemedlemmarna. Men
fabriksarbetarna var tvungna att arbeta högt upp i åren, ibland hela livet.

Under 1900-talet ledde pensionsreformerna till att de äldre, som nu
började kallas pensionärer, blev en ekonomiskt och politiskt intressant
grupp. Men samtidigt beskrivs de allt fler riktigt gamla - de som behöver
omsorg och hjälp - som ett samhällsproblem.
Undantagskontrakt

Fram till 1800-talet var undantagskontrakten vanliga. Ett slags pensionsförsäkring och ett rättsligt dokument om osämja uppstod, vilket inte var
ovanligt. De äldre flyttade ofta till ett mindre hus på gården. Kontraktet
kunde innehålla uppgifter om hur mycket mat, kläder och djurfoder som
skulle betalas ut till de äldre varje år, eller hur ofta de skulle få skjuts till
kyrkan och till kvarnen.
Nordiska museets arkiv
Bilden av de gamla

Att ingenting göra ansågs opassande för alla åldrar. Men för de äldre var
det särskilt viktigt att arbeta och vara flitig. När man inte längre orkade
hade man heller ingen försörjning. De äldre fick då lita till fattighjälp.
De gamla i barnbokens värld

I dagens barnböcker möter vi pigga, glada, lekfulla och spralliga äldre.
Men också de kloka gamla som har tid för barnbarnen.
Hög ålder
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Hög ålder har alltid fascinerat och riktigt gamla har blivit avporträtterade
och omskrivna. Under 1700-talet blir Christian Jakobsen Drakenberg
avporträtterad flera gånger på grund av sin höga ålder. Enligt texten han
håller i handen på målningen är han 136 år 1762. I verkligheten blev han
förstås inte fullt så gammal. Drakenberg dog 1772, och hans balsamerade
kropp visades sedan under nästan sjuttio år i Danmark.
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I barnböcker från början av 1800-talet beskrivs gamla ofta som fattiga
och skröpliga. De är beroende av andras välvilja och tacksamma för den
hjälp de får. De yngre visar dem vördnad och respekt. Detta var normen som barnen skulle lära sig. Mot slutet av 1800-talet är åldringarna
ofta glada, goda och läser gärna sagor för sina barnbarn. Men de är
fortfarande tacksamma och förnöjsamma. I 1950-talets barnböcker finns
det inte så många äldre, och de beskrivs inte så enhetligt som tidigare.
Skildringarna är ofta välvilliga, men inte alltid verklighetsanknutna.
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Det finns många fotografier av äldre i museets arkiv. De gamla är väldigt
ofta sysselsatta med något. Torparen bär på ett stort knippe ris, hans
hustru stickar samtidigt som hon går. Den borgerliga interiören visar en
kvinna som stickar medan hennes make läser.
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Fotograf okänd,
Nordiska museets arkiv.

Anna Lovisa Andersdotter överlåter 1879 sin gård i Gunnarsbyn, Norrbotten, till den yngre generationen. Hon ska få samma mat som sonens
familj äter, och få den inburen i sin kammare. Men skulle osämja uppstå,
ska hon få ut en bestämd mängd jordbruksprodukter så att hon klarar sig
själv.
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samhället. Tidens ord var förändring och innovation. Ungdom och livskraft var idealet. Ordet gubbe började användas i en rad nybildningar som
gubbstrutt och gubbstolle.

100-årstelegram
Fotograf okänd,
Nordiska museets arkiv.

Varje svensk som fyller 100 år hyllas med telegram från kungen och
drottningen. Från början gick hovet igenom tidningar och letade jubilarer. På grund av den stora ökningen av 100-åringar görs det i dag i
samarbete med Skatteverket och Rikstelegram.
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Att bli fotograferad vid jämna födelsedagar börjar bli vanligt i slutet av
1800-talet. Tidningarna skrev också ofta om äldre jubilarer, men för att
man skulle bli omnämnd krävdes att man var frisk – eller åtminstone
hade ett bevarat klart intellekt.

Manhaftiga kärringar och kluriga gubbar

Bo på hem eller bo hemma

Mat

Fattigvård
Ansvaret för att ta hand om landsbygdens fattiga låg ända fram till början
av 1900-talet på socknarna. Inom roten, som bestod av ett antal gårdar,
turades man om. Den fattiga fick bära med sig en bricka eller klubba,
som visade hur länge han eller hon skulle stanna på varje gård och i
vilken ordning gårdarna skulle besökas. I städerna kunde man få en tiggarpollett eller bricka som visade att man hade tillåtelse att tigga. Tiggde
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I ett matlexikon från 1959 kan man läsa att när andra glädjeämnen försvinner i livet kan bordets fröjder bestå, och man kan lätt äta för mycket.
Idag är problemet för en del äldre att de äter för lite och kan bli undernärda. Som ensamboende kan måltiderna bli tråkiga och det är lätt att
slarva. Många dietister menar därför att det är extra viktigt med välsmakande mat för äldre, men också att det är mat man känner igen.
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Foto: Axel Fredriksson,
Nordiska museet.

Förr flyttade de äldre ofta till sina barn när behovet av hjälp
blev stort. Var man fattig eller saknade egna barn så kunde
kyrkan eller socknen hjälpa till. Fattigstugor var en lösning,
men det var också vanligt med ”rotegång” – att den äldre
bodde växelvis på gårdarna i socknen. Eller utackordering
till den som begärde lägst ersättning.
I början av 1900-talet börjar moderna ålderdomshem byggas. Men snart kommer en motrörelse som menar att det är
bättre att äldre får bo hemma, med hjälp. Under 1950-talet
byggs ett system upp med så kallade hemsamariter, i kommunal regi.
I dag vårdas de flesta hemma så länge som möjligt. Men
fler och fler efterlyser platser på boenden för äldre. Håller
pendeln på att svänga tillbaka?
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I skämt och humoristiska framställningar av gamla är kvinnorna ofta
manhaftiga, men också opålitliga och otursbringande. Männen är virriga men även kluriga. I skämten finns ibland anspelningar på de äldres
förmodade sexuella beteende, behov och förmåga. De humoristiska
framställningarna kan också innehålla kritik mot behandlingen och
omhändertagandet av de äldre.

Diakonissor
I mitten av 1800-talet började kyrkans diakonissor att göra hembesök
hos behövande av alla kategorier, däribland äldre. Diakonissorna var
först ut av flera olika frivilligorganisationer som senare skulle utföra
liknande arbete. Det här var innan kommunerna började anställa hemsystrar och senare hemsamariter under 1900-talet.
Kläder för ålderdomshem

Terapi
Fram till början av 1900-talet var det självklart att äldre på institutioner
skulle utföra något slags arbete eller hantverk för att göra nytta. Från
1950-talet ses sysselsättningen mer som något som ökar livskvaliteten
och hälsan. Fritidskonsulenter och arbetsterapeuter anställs inom äldreomsorgen.
Från fattigstuga till hemtjänst

I fattigstugorna bodde inte bara fattiga äldre utan även föräldralösa barn,
och personer med funktionshinder. När ålderdomshemmen så småningom börjar ersätta fattigstugorna var tanken att enbart äldre skulle bo
där. Men ännu på 1950-talet förekom det att yngre människor med olika
funktionsnedsättningar bodde på ålderdomshem.
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1922 invigdes ”Drottning Victorias lapphem” i Karesuando, med tio
platser. De särskilda ålderdomshemmen för samer var avsedda för äldre
renskötare som var för sjuka för att kunna följa sina familjer på flyttningarna mellan sommar- och vintervistena.
På fattigstugor och ålderdomshem hade alla som orkade arbetsplikt, ända
fram till början av 1900-talet. Som intagen var man också fråntagen sin
rösträtt.
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Drottninghuset i Stockholm, grundat 1686 med bidrag från drottning
Ulrika Eleonora, var ursprungligen ett fattighus. Från 1720-talet blev
det en stiftelse som tog emot fattiga änkor och ogifta döttrar ur det övre
samhällsskiktet.
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Foto: Rolf Kjellström,
Nordiska museet.

Sedan 1500-talet har staten försökt få socknarna att bygga fattigstugor.
Där bodde de som inte kunde försörja sig själva och saknade anhöriga.
Många av dem var äldre. Ofta ingick endast fritt boende, för att få ihop
till mat förväntades man arbeta eller ibland tigga. Från början hade fattigstugorna ingen personal.
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Fotograf okänd,
Nordiska museets arkiv.

1961 skickade Konsumentinstitutet ut väskor med kläder för att testas
på omkring tjugo olika ålderdomshem i Sverige. Kläderna var särskilt
framtagna för personer på ålderdomshem, de skulle vara lättskötta och
passa den som hade svårt att röra sig. Personalen fick sedan fylla i ett
formulär om hur de tyckte plaggen fungerade.
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man utan bricka kunde man bli straffad.

1947 invigdes ålderdomshemmet i Östertälje, Södermanland. Det var
modernt, med sju enkelrum och fyra dubbelrum för gifta par. Handfat i
varje rum, men gemensamma toaletter och badrum. Ålderdomshemmen
var nu inte längre enbart för fattiga utan för alla som behövde viss hjälp,
oberoende av inkomst.
På 1950-talet förespråkades egna rum på ålderdomshemmen, men fortfarande fick många dela.

Foton: Karl Heinz Hernried,
Nordiska museet.

Under 1960-talen byggs en del bostadshotell för äldre. Där har man eget
boende, men tillgång till service som restaurang i huset, gemensamhetsytor och hobbylokaler. Under 1970- och 1980-talen kom de att kallas
servicehus.

Under 1950- och 1960-talen var de boende på ålderdomshemmen
ofta förhållandevis friska. Äldre med stora vårdbehov hamnade inom
långvården eller på sjukhem som lydde under landstinget. Med ädelreformen 1992 renodlas landstingets ansvar till de rent medicinska,
akuta insatserna, övrigt ansvar läggs på kommunerna. Allt fler av de med
större vårdbehov får bo på ålderdomshem eller kvar i sitt eget hem med
hemtjänst och hemsjukvård.

Under 1990-talet börjar delar av äldreomsorgen att läggas ut på privata
företag. I dag är det också tillåtet för kommunerna att anlita vinstdrivande företag för vård och omsorg. 2013 var andelen hemtjänsttimmar som
utfördes i privat regi hos äldre 24 procent och andelen äldre i särskilt
boende hos privat utförare 21 procent.

pressinformation

Kvarboendeprincipen, som fastställdes redan 1957, innebär att äldre
människor ska kunna få den hjälp de behöver i hemmet så att de kan bo
kvar livet ut. Majoriteten av alla äldre vill bo kvar i eget hem så länge
som möjligt. För att det ska fungera krävs rätt hjälp, särskilt om man har
stora vård- och omsorgsbehov. Lösningen är omdiskuterad.

pressinformation

Färdtjänst i kommunal regi börjar komma under 1960-talet. 1963 finns
det i fyra kommuner, under 1970-talet i samtliga.

pressinformation

Under 1950-talet utvecklas vård i hemmet för äldre, och kommunerna
börjar anställa hemsamariter. Hemmafruar som vill arbeta några timmar
i veckan anses lämpliga Arbetsuppgifterna var många. Allt från vedhuggning, trappstädning, fönsterputsning till matlagning och ärenden. Det
kunde också bli många kaffestunder per dag tillsammas med de äldre.
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Sabbatsberg fattighus inrättades 1752 och var ett samarbete mellan flera
av Stockholms församlingar. Så småningom bytte det namn till Sabbatsbergs ålderdomshem, och kring 1920 hade det ungefär 1 000 intagna.

07:30-08:00 Odenplan, kontoret. Genomgång av dagens arbetschema.
08:20-08:50 Malmskillnadsgatan vån A. Väckning, frukost, medicin.
08:50-09:10 Malmskillnadsgatan vån B. Väckning frukost, medicin, bädda.
09:15-09:30 Appelbergsgatan
09:50-10:00 Odenplan. Följa person till dagvården.
10:10-10:30 Kungstensgatan. Väckning frukost, medicin, bädda.
11:00-11:40 Malmskillnadsgatan vån A. Handla och leverera varor.
11:40-12:00 Malmskillnadsgatan vån B. Lunch, diska, prata.
12:15-12:45 Rådmansgatan. Flytta person från säng till rullstol. Lunch, medicin,
byta blöja, bädda.
13:30-13:45 Kungstensgatan.Lunch, medicin.
14:00-14:45 Rådmansgatan.Flytta person från rullstol till säng, byta blöja.
15:00-15:30 Odenplan. Följa person hem från dagvård, handla på vägen.
15:45-16:00 Appelbergsgatan
16:15

Arbetsdagen ska avslutas.

Filmen Vi och våra gamla

Foton: Karl Heinz Hernried,
Nordiska museet.

Filmen är präglad av tiden då den producerades och innehåller dåtidens uttryck
och värderingar.

Utdrag ur intervjuer som visas i utställningen
Genom intervjuer med äldre, anhöriga och vårdpersonal har
Nordiska museet fått in många nutida berättelser som lyfter olika
perspektiv:
”Önskar att det fanns hjälp att få när man behövde den, men det förstår jag ju att
det inte går. Man måste vänja sig, för vad kan man begära av livet när man är så
här gammal.”

”För jag vill inte vara en belastning för mina barn, de har sitt. Jag vet att de bryr
sig om mig och ser till att jag har det bra, de ringer varje dag och hälsar på när
de kan, de har ju sitt. Jag vill inte att de ska offra något för mig. Jag har gett dem
livet och det vill jag att de ska leva. Då är jag nöjd.”
Svea 93 år, Arjeplog

Presskontakt
Lisa Ringsby
tfn 08-519 546 74,
mobil 0733-48 04 20,
e-post lisa.ringsby
@nordiskamuseet.se

”Nu kommer du tycka att jag är en hemsk människa, men jag vill faktiskt inte
besöka min far på äldreboendet. Jag mår ärligt talat dåligt, känner att jag inte
klarar det. Jag skäms för att känna så här, men jag har inte slutat att älska honom.
Jag har bara slutat besöka honom.”
Anders 47 år, Östermalm, Stockholm

pressinformation

Ruth 94 år, Södermalm, Stockholm

pressinformation

”Vi och våra gamla” är producerad under den intensiva debatten om ålderdomshemmens brister som fördes under 1950-talet. Filmen vill visa på ålderdomshemmens positiva sidor och tvätta bort stämpeln av fattighus, som fortfarande
dröjde sig kvar för många. Den statliga kommittén för social upplysningsfilm
producerade flera filmer under 1940- och 1950-talen, med syfte att informera
om den utökade välfärden och dess fördelar.
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13:05-13:15 Appelbergsgatan

pressinformation

En dag i hemtjänstens vardag, 2014

Carina 59 år, Linköping
”Som personal förväntas jag vara både vårdare som torkar rumpor och
ger medicin, men jag ska också vara stand-in-anhörig för de anhöriga
som inte hinner, eller inte klarar av, att se sina älskade bli gamla.”
Julia 22 år, Vellinge

Yousef 56 år, Kungsholmen, Stockholm

Urval av barncitat som visas i utställningen
Hur är man när man är gammal?
Man är långsam så att man inte ska ramla.
Love 5 år
Man är trött. Man blir bara tråkigare och tråkigare.
Emran 15 år

pressinformation

Foto: Erik Liljeroth,
Nordiska museet.

”Idag har jobbet ingen status och vi är lägst på skalan. Men inte bland
de äldre och deras anhöriga, där får vi fortfarande uppskattning. Det är
stort och jag blir stolt för då betyder mitt arbete något och är viktigt.”

pressinformation

”Nu när jag vill vara med min man så anses jag vara besökare! Ibland
blir jag svartsjuk på personalen som har tagit min plats, att alltid vara vid
hans sida.”

När blir man gammal?
Det tycker jag beror på hur de beter sig. Vissa 40- och 50-åringar är
gamla. Över 70 är man alltid gammal.
Esaias 11 år
Ibland kan det bero på ålder, ibland handlar det mer om hur man är innerst inne.
Zara 15 år
Vad har gamla för saker?
Skåp och sånt.
Sigrid 5 år

Selma 12 år
Vad gör gamla?
Det beror från person till person. Det är ganska vanligt skulle jag tro
med såhär bingosaker.
Esaias 11 år
Jag tror att de tänker mycket på hur deras liv har varit.

För information och
pressbilder, se
pressens sida på
www.nordiskamuseet.se

Nesrin 16 år

pressinformation

Det är olika, det beror på vilken person man är. Min morfar har en
iPhone 5C och mormor har en gammal Samsung.
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Foto: KW Gullers,
Nordiska museet.

Av de cirka 1,8 miljoner personerna över 65 år i Sverige...
... använder cirka 100 000 rullstol
... använder ungefär 300 000 rollator
... använder cirka 300-350 000 hörapparat
... blev 67 343 opererade för starr år 2012
... fick 6 865 en pacemaker inopererad år 2012
... fick 16 894 höftledsproteser inopererade år 2012
Källor: Hjälpmedelsinstitutet, Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen
Demens är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige bland äldre
över 60 år. Risken att drabbas ökar ju äldre man blir och vid 95 års ålder
är ungefär hälften insjuknade. Demenssjukdomarna ökar i takt med att
befolkningen blir allt äldre, samtidigt som vår livsstil med för lite fysisk,
mental och social aktivitet påverkar hälsan negativt.
Källa: Äldrecentrum
Antal som arbetar inom äldreomsorgen
Uppskattningsvis 225 000 personer arbetar inom kommunalt finansierad
äldreomsorg i Sverige. Av dessa är 90 procent kvinnor.
Källa: Socialstyrelsen
Löneläget

Källa: Kommunal
Omsorgsplatserna minskar
Andelen av äldre som får hjälp av sina barn har ökat under flera decennier, samtidigt som de som får hjälp av äldreomsorgen har minskat.
Nästan var fjärde plats på äldreboende har försvunnit under 2000-talet.
En ökad andel av de mest sjuka äldre bor kvar hemma. År 2007 bodde
66 procent av de mest sjuka äldre hemma, motsvarande siffra år 2012
var 72 procent.

Så här stod det i lagen förr
Presskontakt
Lisa Ringsby
tfn 08-519 546 74,
mobil 0733-48 04 20,
e-post lisa.ringsby
@nordiskamuseet.se

Medeltiden
Nästan alla medeltida lagar i Sverige säger att när bonden och hans
hustru blir gamla och orkeslösa, ska de lämna över till en yngre och
mer arbetsför man, oftast syftande på barnen, som i gengäld ska försörja
dem. Enligt Magnus Erikssons landslag ska de gamla cirkulera mellan de
arvsberättigade barnen.
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Källa: Att ge omsorg mitt i livet, Stockholms universitet 2014:1 samt
Socialstyrelsen
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I november 2012 var den genomsnittliga heltidslönen för cirka 178 000
kommunalt anställda undersköterskor och vårdbiträden cirka 21 700 kr/
månad.

pressinformation

Foto: Karl Heinz Hernried,
Nordiska museet.
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Utdrag ur statistik som visas i utställningen

Om någon bannar sina föräldrar och det finns två vittnen, så ska han
böta sex mark och piskas med ris vid kyrkdörren. Om någon slår sina
föräldrar eller siktar på dem med skjutvapen, så ska straffet fördubblas
mot vad som gäller om man gör detsamma mot annan person.
1600-tal
Dödsstraff införs för den som bannar sina föräldrar. Vårdar man inte
sina föräldrar ska man sättas i spöstocken.
1700-tal
Mildring från dödsdom för slag och bannor mot föräldrar till nio gatlopp
för våld och fem gatlopp för smädelser.
Dödsstraff utdöms vid dråp mot föräldrar. Vid fysiskt våld mot köttsliga föräldrar döms antingen dödsstraff eller hårda prygelstraff, men
mot styv- och svärföräldrar endast böter. För smädelser mot föräldrar
utdöms spö, risslitning (att piskas med ris) eller fängelse på vatten och
bröd.
1800-tal
Dödsstraffet för våld mot föräldrar avskaffas (1864).
1900-tal

Sedan 1979 finns inga lagar som säger att vuxna familjemedlemmar
måste ta hand om varandra.

Utställningen Gamlingar – hur var det och hur vill du ha det? öppnade 4 juli 2014
och visas fram till 15 mars 2015.

Mer information:
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Projektledare för utställningen
Lena Landerberg, tfn 08-519 545 70,
lena.landerberg@nordiskamuseet.se
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Foto: Eric Pettersson
Nordiska museet.

Gamla föräldrars rätt att kräva vård och underhåll av sina barn, som funnits i tusen år, upphävs 1956. Socialhjälpslagen fråntar då kommunerna
möjlighet att återkräva utgifter för gamla från deras vuxna barn.
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Foto: Maria Tesch
Nordiska museet.
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1500-tal

