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BAKGRUND

Folkrörelsernas arkiv i Jämtlands län har under våren och sommaren 1992
bedrivit en insamling av kvinnominnen i länet, som gått under beteckningen
"Skriv kvinna, skriv". Syftet med insamlingen har varit att bredda kunskapen
om den "vanliga" kvinnans liv, erfarenheter och tankar.

Materialet kompletterar den skrivna historien, som finns påLandsarkivet och
Folkrörelsearkivet i form av myndigheters arkiv, företags- och förenings-
handlingar samt privatpersoners brev och dagböcker, och ger en särskild
inblick i 1900-talets kvinnors erfarenheter och tankevärldar.

Regelrätta minnesinsamlingar av kvinnominnen har varit sparsamma i vårt
land. Nordiska Museet har genom årengenomförtmångaminnesinsamlingar,
som främst varit riktade till olika yrkeskategorier. Framförallt tre sådana
insamlingar har särskilt omfattat kvinnor; Tjänarinneminnen från 1967,
Sjuksköterskeminnen från 1968 samt Städarminnen från 1990. Under 1991
genomförde Folkrörelsernas arkiv i Örebrolän en lyckad minnesinsamling
som riktade sig till alla kvinnor i länet. Detta blev landets första länsom-
fattande insamling som riktade sig till alla kategorier av kvinnor.

Med inspiration frånminnesinsamlingen i ÖrebrolängenomfördeFolkrörel-
searkivet i Jämtlands län under 1992 den andra länsomfattande kvinnomin-
nesinsamlingen i landet.



GENOMFÖRANDE

r

c-

Finansiering

Projektet har till största delen finansierats av Länsstyrelsen i Jämtlands län
samt Jämtlands läns landsting med 89 000:- respektive 23 000:- vardera.
Tre av länets åtta kommuner har också varit med och finansierat projektet.
Krokoms och Östersundskommun med 7 000:- vardera samt Strömsunds
kommun med 5 000:-. Finansieringen från kommunerna har i huvudsak
täckt kostnaderna i samband med olika arrangemang ute i de respektive
kommunerna. StudieförbundenABF Jämtland, Folkuniversitetet i Jämtland
samt StudieförbundetVuxenskolan i Jämtlands län har bidragit med 3 500:-
vardera för att täcka en del av kostnaderna för tryckning av projekt-
broschyren. Bidragen från Länsstyrelse och Landsting har i huvudsak täckt
kostnaderna för löner och arbetsgivaravgifter motsvarande 5,5 månader
heltid.
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Intäkter och kostnader förprojektet

Intäkter
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Jämtlands läns landsting
Krokoms kommun
Östersundskommun
ABF Jämtland
Strömsunds kommun
Folkuniversitetet Jämtland
Studieförbundet Vuxenskolan

89 000.00
23 000.00

7 000.00
7 000.00
3 500.00
5 000.00
3 500.00
3 500.00

Sa: 141 500.00

Kostnader tom 1992-09-30
Löner 54 390.00
Arbetsgivaravgifter 11 843.00
Resor 3 183.00
Tryck av broschyr & skrivarhandledning 19 891.80
Porto l 901.80
Övrigakostnader (Fotograf, illustratör mm) 2 798.00

Sa: 94 007.60

(Anslaget är ännu ej helt utnyttjat. Monica Gustavsson är anställd av
Folkrörelserkivetfram till februari månad 1993 föratt arbeta med projektet.)
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Arbetets uppläggning

Förprojektet
"Skriv kvinna, skriv" har två personer projektanställts. Under

våren 1992 har fil.kand. Maria Larsson arbetat med projektet. En månad togs
i anspråk för framställning av broschyr och skrivarhandledning samt två
månaderförsjälvagenmomförandetav insamlingen. Kontakt med massme-
dia, institutioner och organisationer, arrangerande av möten och träffar och
på dessa information om projektet samt distribution av material. Många
telefonsamtal från intresserade kvinnor har också tagit tid i anspråk.
Stoppdatum förprojektet sattes till den 15 maj 1992 föratt sedan förlängas
översommaren till den l september 1992, eftersom gensvaret under våren
var såstort. Under höstenhar Monica Gustavsson projektanställtspåhalvtid
föratt tillsammans med Maria Larsson gå igenom alla bidrag och göra ett
preliminärturval till en framtida bok samtidigt har materialet gjorts sökbart.
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Broschyrer och skrivarhandledningar

Till projektet framställdes en broschyr. För formgivningen svarade Maria
Larsson, fotograf var Ulla-Britt Jonsson och illustratör Annica Nordin.
Broschyren trycktes i en upplaga av 34 000 som sedan spreds runt om i
länet.

De viktigaste spridningsvägarna förbroschyren har varit via Jämtlands läns
biblioteks huvudbibliotek, filialer och bokbussar. En annan stor spridnings-
kanal var via Landstingets utbildnings- och kulturförvaltning. De såg till att
broschyrer spreds till sjukhusavdelningar, vårdcentraler,mödravårdscentraler,
tandläkareosv. StudieförbundenABF, Folkuniversitetet och Vuxenskolan har
via sina lokalavdelningar och medlemsorganisationer spridit material, vidare
har de genom olika arrangemang och skrivarcirklar stöttat projektet. Alla
gymnasieskolor, folkhögskolor och komvux utbildningar i länet samt
högskolan i Östersund har fått broschyren. Postverket har skickat ut
broschyren till alla sina postkontor i länet. Vidare har alla kvinnoorganisa-
tioner och andra organisationer spridit materialet. I slutet av rapporten följer
en förteckning över alla institutioner och organisationer som på ett eller
annat sätt deltagit i projektet.

En skrivarhandledning producerades av Maria Larsson i samband med
projektet. Handledningen var tänkt att fungera som en idéspruta till de
kvinnor som behövde hjälp att komma igång med skrivandet. Skrivar-
handledningen delades in i olika teman som -Barndomen, -Ungdomstiden,
-Arbete och fritid, -Familjeliv, -På äldre dar samt -Nutid och framtid.
Under varje tema följde förslag till frågor som kvinnorna kunde behandla.
Tanken var dock att handledningen skulle fungera som ett hjälpmedel och
en inspirationskälla, inte att kvinnorna skulle behöva följa de uppställda
frågorna.Totalt har 202 kvinnor beställtskrivarhandledning hos Folkrörelse-



arkivet. Vidare har 145 skrivarhandledningar spridits till organisationer och
institutioner som sedan fritt har fått kopiera dem efter behov. Ett stort antal
handledningar har ocksåspridits påde mötenoch sammankomster som skett
inom projektets ram. Uppskattningsvis har det på dessa sammankomster
utdelats omkring 300 handledningar. Totalt spred Folkrörelsearkivet 650
handledningar. I slutet av rapporten bifogas skrivarhandledningen till-
sammans med broschyren.
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Aktiviteter och massmedia

Under våren har 20 arrangemang genomförts där Folkrörelsearkivet aktivt
deltagit. Olika informationsträffar har arrangerats på blå bibliotek runt om
i länet. Vid en del av arrangemangen har författarinnan Kerstin Johansson
i Backe deltagit. Pådessa sammankomster har Folkrörelsearkivet informerat
om skrivarprojektet och Kerstin Johansson om sitt författarskap. NärKerstin
Johansson deltagit har studieförbundens lokalavdelningar gått in som
arrangörer. Vidare har det under våren arrangerats skrivarträffar inom
Östersundskommun. På dessa träffar har kvinnorna fått idéer och in-
formation om projektet, men även råd om själva skrivandet. Lärare från
Komvux i Östersundhar deltagit och arbetat efter metoden processkrivning.
Dessa arrangemang har skett i samarbete med Folkuniversitetet, som också
finansierat lärarnas deltagande. Folkrörelsearkivet har också informerat på
andra sammankomster, som inte arkivet arrangerat. Under våren har
Folkuniversitetet hållit en studiecirkel över ämnet "Skriv kvinna, skriv".
Under vårens 20 sammankomster har det i genomsnitt varit 36 kvinnliga
besökare per arrangemang.

I slutet av augusti 1992 deltog Folkrörelsearkivet med en utställning på"Stårsmässan" i Åsunder tre dagar. Utställningen "Kvinnor i förening"
visade på vilka olika kvinnoföreningar som funnits i länet och vilka
handlingar som förvaraspåFolkrörelsearkivet. I samband med utställningen
informerades besökarna också om projektet

"Skriv kvinna, skriv". Utställ-
ningen hade många besökare och responsen var mycket god.

Under augusti och september månad har arrangemang kring projektet
genomförts i Härjedalens kommun. Initiativtagare till detta har varit Gun
Myhr-Andersson som arrangerat tolv skrivarträffar på biblioteken i
Härjedalen inom ramen för "Rockstuguprojektet". Ett mycket välkommet
initiativ som också breddat materialet från Härjedalen. Andra helgen i
november arrangerades också en skrivarhelg under tre dagar i Funäsdalen.

Under hösten 1992 har ocksåstudiecirklar under temat "Skriv kvinna, skriv"
arrangerats. Många har använt den skrivarhandledning som producerats till
projektet som studiematerial. Av studieförbundenhar ABF, Folkuniversitetet,
Sveriges Kyrkliga Studieförbund och Vuxenskolan arrangerat studiecirklar
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runt om i länet. Totalt har 34 arrangemang genomförts i länet i samband
med projektet, studiecirklarna ej inräknade.

Lokaltidningarna LT och ÖPsamt Radio Jämtland har gett projektet ett stort
utrymme. I lokalradion har Folkrörelsearkivet fått presentera och redogöra
förprojektet sex gånger. I samband med arrangemang knutna till projektet
har också annonsering skett via lokalradions evenemangstips. Lokalpressen
har presenterat projektet i artikelform ett flertal gånger under projekttiden
och reportage om olika arrangemang har också publicerats.

Under hösten 1992 genomförde Ostersunds-Posten en skrivarkampanj där
tidningen bad sina läsare att skriva och berätta om en dag i september. I en
lördagsbilaga i oktober presenterades dessa bidrag samt Folkrörelsearkivets
skrivarkampanj. Det dagboksmaterial som ÖPsamlat in fick Folkrörelsearki-
vet därefter överta. Materialet innehöll 45 dagböcker varav 33 var skrivna
av kvinnor.

L

Kalendarium över aktiviteter

Jan 19 Information om projektet fören studiecirkelgrupp i Kluk,
Alsen. Ärr.ABF och Folkrörelsearkivet.

Feb 10 Information om projektet på Café Tingshuset i Östersund
under kvinnoveckan. An: Kvinnum.

15 Information om projektet på elevträffen för Jämtslöjds
kviimliga slöjdskola på Hov, Östersund.Ärr:Elever vid
Jämtslöjdskvinnliga slöjdskola.

15 Information och bakbord vid "kvinnlig badkväll" på
Storsjöbadet i Östersund.Ärr:Östersunds kommun och
Kvinnor kan i Östersund.

23 "Skriv kvinna, skriv". Information om projektet samt
Kerstin Johansson i Backe som berättar om sitt författar-
skåp, pålänsbiblioteket i Östersund.Ärr:Folkrörelsearki-
vet i Jämtlands län, Jämtlands läns bibliotek, Folkuniver-
sitetet.

Mar 9 Skrivarträff på biblioteket i Torvalla. Information om
projektet och skrivartips av lärare från Komvux. Ärr:
Folkuniversitetet och Folkrörelsearkivet.

16 Skrivarträff på biblioteket i Gallo. Information om
projektet och Kerstin Johansson i Backe berättar om sitt
författarskap.Ärr:ABF, Studieförbundet Vuxenskolan och
Folkrörelsearkivet.

21 Infonnation och bakbord vid "kvinnlig badkväll" på
Storsjöbadet i Östersund.Ärr:Östersundskommun och
Kvinnor kan i Östersund.
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23 Kerstin Johansson i Backe berättar om sitt författarskap
och om projektet

"Skriv kvinna, skriv" för eleverna vid
Komvux i Östersund.Ärr:Komvux i Östersund.

24 Information om projektet på biblioteket i Trångsviken.
Ärr:Folkrörelsearkivet.

25 Skrivarträff på biblioteket på Ostbergsskolan, Frösön.
Information om projektet och skrivartips av lärare från
Komvux. Ärr:Folkuniversitetet och Folkrörelsearkivet.

26 Information om projektet i Föllinge för en studiecirkel-

gmpp i "Bondeminnen" och förSPF. Ärr.Studieförbundet
Vuxenskolan.

Apr 6 Skrivarträff på biblioteket i Ut. Infonnation om projektet
och skrivartips av lärare från Komvux. Ärr:Folkuniversi-
tetet och Folkrörelsearkivet.

7 Skrivarträff på biblioteket i Krokom. Information om

projektet och Kerstin Johansson i Backe berättar om sitt
författarskap. Ärr: Studieförbundet Vuxenskolan och
Folkrörelsearkivet.

15 Skrivarträff på biblioteket i Strömsund. Information om

projektet och Kerstin Johansson i Backe berättar om sitt
författarskap. Ärr: Studieförbundet Vuxenskolan och
Folkrörelsearkivet.

28 Information om projektet i Gäddede för kvinnor inom
hemtjänsten och äldreomsorgen. Ärr:Folkrörelsearkivet.

28 Information om projektet på biblioteket i Gäddede. Ärr:
Folkrörelsearkivet

Maj 4 Skrivarträff på biblioteket i Backe. Information om

projektet och Kerstin Johansson i Backe berättar om sitt
författarskap.Ärr:ABF, StudieförbundetVuxenskolan och
Folkrörelsearkivet.

9 Information om projektet på årsmötetförHusmodersför-
bundet Hem och samhälle i Jämtlands län. Ärr:Hem och
samhälle.

11 Infonnation om projektet på Restaurang Lilla Paris "Tjej-

kväll". Anna Wahlgren berättar om sitt författarskap. Ärr:
Lilla Paris.

I genomsnitt har det varit 36 kvinnor per arrangemang.

Aug 14-16 Utställning på
"Stårsmässan" i Ås.Tema; "Kvinnor i

förening".



Under augusti och september månad arrangerade Gun Myhr-Andersson, inom ramen
för "Rockstuguprojektet" skrivarträffar kring "Skriv kvinna, skriv" på biblioteken i
Härjedalen.
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Aug 17 Biblioteket i Funäsdalen
19 Biblioteket i Sveg
20 Biblioteket i Hede
24 Biblioteket i Vemhån
27 Biblioteket i Långa
31 Biblioteket i Bruksvallarna

Sep 3 Biblioteket i Vemdalen
14 Biblioteket i Tännäs
17 Biblioteket i Ytterhogdal
21 Biblioteket i LUlhärdal
24 Biblioteket i Ytterberg
28 Biblioteket i Alvros

Nav 6-8 Skrivarhelg i Funäsdalen

Totalt har 34 arrangemang och sammankomster genomförts kring projektet
"Skriv

kvinna, skriv".

L
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RESULTAT

"Skriv kvinna, skriv" har fåttett fantastiskt gensvar i länet. Informationsträf-
far och arrangemang har varit välbesöktaoch efterfrågan på broschyrer och
skrivarhandledningar har varit stor. De 34 000 broschyrerna som trycktes har
alla spridits och totalt har Folkrörelsearkivet tryckt och spridit omkring 650
exemplar av skrivarhandledningen. Myndigheter, organisationer och
studieförbund har alla på sitt sätt spridit kunskapen om projektet i länet.
Detsamma gäller massmedia, som gett

"Skriv kvinna, skriv" en god
bevakning.

Den stora informationsansatsen märks också i slutresultatet av projektet. Ett
stort antal bidrag har strömmat in. Till och med sjuttonde november 1992
hade 231 bidrag inkommit från kvinnor i Jämtlands län. Tillsammans med
de 33 bidragen frånOstersunds-Posten förvarasnu 267 bidrag i Folkrörelse-
arkivet. Några kvinnor har skickat in flera bidrag men varje inkommet
bidrag har accessionsförts försig. Till dags dato har 213 kvinnor deltagit i
Folkrörelsearkivetskampanj "Skriv kvinna, skriv". Kampanjens resultat kan
jämförasmed den insamling som Folkrörelsearkiveti Örebrolängenomförde
under 1991. De fick in 170 bidrag från ett betydligt tätare befolkat län än
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Jämtlands. Detsamma gäller Nordiska museets rikstäckande insamling av
kvinnominnen, som också den avslutades den första september 1992.
Nordiska museet erhöll omkring 100 bidrag från hela landet vilket kanske
talar för att denna typ av insamling har en större genomslagskraft om den
genomförspå lokal eller regional nivå.

Åldersfördelningenbland de kvinnor som skrivit ärrelativt jämn. Kvinnorna
har indelats i åldersgmpper i tiotal år. Av förklarliga skäl är de äldsta
kvinnorna födda före 1909, ganska svagt representerade. Detsamma gäller
också de kvinnor som är födda i slutet av 1950-talet och början av 1960-
talet. Att denna åldersgruppärsvagt representerad fårnärmast förklarasmed
att det är kvinnor inom denna åldersgrupp som kanske har den största
arbetsbelastningen. Ett heltidsarbete kopplat till familjebildning och småbarn

ger inte utrymme att tidsmässigt hinna med att skriva om sitt liv.

Den geografiska spridningen är också ganska god. Kvinnorna har placerats
inom den kommun som de nu är bosatta i, vilket innebär att Östersunds
kommun är rikare representerad i materialet än övriga kommuner. Dock
skall här påpekas att dels bor den större delen av länets befolkning inom
Östersundskommun dels har inflyttningen frånlänetsövrigakommuner varit
höggenom åren. Bostadsort idag säger således inte nödvändigtvisnågot om
var kvinnorna tidigare bott och därmed inte heller vilket geografiskt område
deras berättelser är placerade. Minst representerade är Bergs, Bräcke och
Ragunda kommuner medan övrigakommuner ärnågot mer företrädda.För-
delningen visar ocksåatt satsningarna i Krokoms och Strömsundskommuner
gett resultat. Detsamma gäller den satsning som skett i Härjedalen under
hösten. Att Are kommun är rikt företräddberor på att två gymnasieklasser
i kommunen har skickat in bidrag. I övrigthamnar Are kommun på en nivå
motsvarande Berg, Bräcke och Ragunda.

Många kvinnor har verkligen skildrat sitt liv i detalj, exempelvis har en
kvinna skickat oss över500 maskinskrivna A4 om olika episoder i livet. Det
bördock påpekas att alla skribenter inte varit lika flitiga, det kan också röra
sig om en dikt på några rader, men i genomsnitt ligger berättelserna på 10-
20 A4. Förutom det skrivna materialet i form av berättelser har kvinnorna
bifogat dagböcker, fotografier och teckningar.

Kvinnornas ämnesval spänneröverett stort fält, de har skrivit om i stort sett
allt: Barndomstiden, skolans värld, beskrivningar från arbetslivet som
fäbodtös, städerska eller förskollärare, om relationer till män, syskon,
föräldraroch barn. Många kvinnor har gett rika skildringar övergraviditeter
och förlossningar, andra har skrivit om anorexia, depressioner och alkoho-
lism. Återandra målarupp den omvälvning det innebar att fåen tvättmaskin
eller hur det var att bo i väglöstland, om engagemang i politiken och i
religiösa församlingar. I stort sett allt finns med, livets glädjeämnen har
blandats med svåra sorger, precis som livet är.



Jämtlands län har i och med denna insamling berikats med ett enormt
material, som fyller upp en stor kunskapslucka om vår kvinnohistoria.
Materialet kommer också tillsammans med insamlingarna i Örebrolän och
av Nordiska museet att ge en god bild av kvinnors liv under 1900-talet i
Sverige. Tydligt är att materialet till stora delar skiljer sig från det material
som Örebroläns folkrörelsearkiv samlat in. Kvinnorna i det glest befolkade
Jämtlands län har helt andra erfarenheter än de kvinnor som skildrat sitt liv
från det mer tätbefolkade mellansverige.

r
Åldersuppdelningi 10-tal år

Folkrörelsearkivet ÖstersundsPosten
1887,1896 2 bidrag -
1900-1909 13 bidrag l bidrag
1910-1919 34 bidrag -
1920-1929 37 bidrag 2 bidrag
1930-1939 29 bidrag 3 bidrag
1940-1949 26 bidrag 5 bidrag
1950-1959 18 bidrag 2 bidrag
1960-1969 11 bidrag l bidrag
1970-1976 30 bidrag l bidrag
1980-1989 - bidrag 11 bidrag
Utan år 13 bidrag 7 bidrag

Sa: 213 bidrag 33 bidrag

L

L

Geografisk uppdelning i kommuner

Folkrörelsearkivet
Bergs kommun
Bräcke kommun
Härjedalens kommun
Krokoms kommun
Ragunda kommun
Strömsunds kommun
Årekommun
Östersundskommun
Utanför länet

6 bidrag
9 bidrag

23 bidrag
23 bidrag
13 bidrag
20 bidrag
29 bidrag
86 bidrag

4 bidrag
Sa: 213 bidrag

ÖstersundsPosten
l bidrag
2 bidrag
l bidrag
2 bidrag

3 bidrag
2 bidrag

21 bidrag
l bidrag

33 bidrag
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FRAMTIDA FORSKNING

Det insamlade materialet kommer att förvaras i Folkrörelsearkivets
huvuddepå i Landsarkivet i Östersund.Kvinnornas bidrag har inordnats i ett
alfabetiskt system och till detta har ett register utarbetats som täcker in
namn, bostadsort, födelseår,omfång och huvudsakligt innehåll. Det blir för
forskarna möjligt att snabbt finna de bidrag som de önskar. Ett fåtal bidrag
har "rödmärkts"och med detta fått en inskränkt utlåning efter skribenternas
önskemål.Detta innebäratt materialet inte fördagen ärtillgängligtmen även
detta material kommer att finnas tillgängligt förforskning efter ett antal år.
Vidare har nio kvinnor valt att vara anonyma. Det insamlade materialet
kommer att vara tillgängligt för alla som seriöst vill forska om länets
kvinnohistoria under 1900-talet.

Förutom att fylla kunskapsluckan om kvinnohistoria i länet, var syftet med
insamlingen att sprida det insamlade materialet till en större del av
befolkningen både i länet men även i landet som helhet. Ambitionen är att

publicera en stor del av materialet i en bok så att långt fler än forskarna kan
få ta del av detta intressanta material. Under hösten 1992 arbetar Monica
Gustavson och Maria Larsson med att läsa igenom alla de inkomna bidragen
för att göra ett preliminärt urval efter innehållsmässiga och stilmässiga
kriterier. Kvinnorna kommer att tillfrågas om de vill delta i den planerade
boken. Att ge ut en bok medfördock en hel del kostnader vilket fårbli nästa
utmaning förFolkrörelsearkivet och länets myndigheter.

Materialets forskningsvärde är stort och det kan nyttjas på många olika sätt.
Allt från hembygdsintresserade och lokalhistoriska forskare till den
akademiska forskningen. Ingångsvägamaoch ämnena är många. Det kan
dels gälla tematiska studier som barnlekar, arbetsmiljöförhållanden,
modeväxlingar, teknikutveckling, ideologier och relationer. Men också
forskning kring generationer eller orter. Många olika akademiska dicipliner
kan nyttja materialet. Intresset för självbiografiskt material som källa har
vuxit det senaste decenniet i Norden och diskussioner om källvärde och
teoretiskt angreppssätt har förts. Under 1992 utkom en bok "Självbiografi,

kultur liv. Levnadshistoriska studier inom human- och samhällsvetenskap"
med C. Tigerstedt, J.P. Roos och A. Vilkko som redaktörer. Företrädareför
litteraturvetenskap, idéhistoria,etnologi, religionsvetenskap och sociologi ger
i boken sin syn påhur självbiografisktmaterial kan användas. Vårt material,
som samlats in föratt primärt täcka en kunskapslucka, är idag i höggrad ett
intressant forskningsmaterial såväl inom den humanistiska som den
samhällsvetenskapliga diciplinen. Studenter i ämnena etnologi och historia
vid högskolan i Östersundnyttjar redan idag Folkrörelsearkivets övriga
material för uppsatser på olika nivåer och denna forskarkategoi bör finna
även detta material intressant.
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Några aspekter som vore värda att studera närmare är på vilket sätt
materialet från Jämtlands län skiljer sig från det insamlade materialet i
Örebrolänoch vid Nordiska museet. Vidare påvilket sätt kvinnorna valt att

presentera sitt liv. Vilka aspekter väljer de att betona och vilka tonar de ner.
Om några av de kvinnor som lämnat självbiografiskt material till Folkrörel-
serkivet också blev intervjuade i form av livsloppsintervjuer, skulle detta ge
ett intressant jämförelsematerial.

Materialet kan givetvis användas i andra sammanhang än rent forsknings-
mässigt. Studiecirkelgrupper kan nyttja materialet för att få inspiration till
eget skrivande och materialet kan nyttjas i lokalhistoriska cirklar. Vidare kan
mångaav berättelsernadramatiseras antingen genom teaterpjäsereller filmer,
radio och tv-program. Materialet kan ocksåbilda underlag förskönlitteratur.

SLUTORD

Slutligen måste alla som på ett eller annat sätt deltagit i projektet tackas.
Utan finansiellt stöd från länsstyrelsen och landstinget, engagemang från
studieförbunden,ombudsmän i organisationer, kulturarbetare i kommunerna
och framförallt alla fantastiska kvinnliga skribenter i länet, hade detta
enorma material inte kunnat samlas in. Nu förvaltar Folkrörelsearkivet en
enorm skatt förlänets kommande generationer.
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Institutioner och organisationer som deltagit i projektet

ABF Jämtland
Affärer i Östersundoch länet
AMU Frösön
Arbetsförmedlingen, Östersund
Amjoltskolan, Frösön
Birka Folkhögskola
Bäckedals Folkhögskola
Folkpartiet i Jämtlands län
Folkuniversitetet i Jämtlands län
Fredrika Bremerförbundet i Jämtlands län
Föreningen Heimbygda
Handelsanställdas förbund avd 32
Hemvården Föllinge
Hemtjänsten Strömsund-Hammerdal
Hemtjänsten Östersund
Hemtjänsten inom Offerdal
Hjalmar Strömerskolan, Strömsund
Hallands Folkhögskola
Härjulfskolan Sveg
Högskolan i Östersund
Jämtlands läns bibliotek
Jämtlands läns bildningsförbund
Jämtlands läns Lottaförbund
KDS kvinnodistrikt i Jämtlands län
Komvux i Härjedalen
Komvux i Krokom
Komvux i Östersund
Kvinnojouren i Östersund
Kvinnum/LÅS
LAAB, Avbytartjänsten i Jämtland
Landsarkivet i Östersund
Landstingets utbildnings och kulturförvaltning
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Miljöpartiet i Jämtlands län
Moderaterna i Jämtlands län
Palmcrantzskolan Östersund
Posten i Jämtlands län
Racklöfska skolan Järpen
RödaKorset Jämtlands distriktet
SHSTF i Jämtlands län (Sv. Hälso- och sjukvårdens Tjänstemannaförb.)
Skådebanan Härjedalen
Skådebanan Östersund(Jämtland)
Strömsunds utvecklingsbolag
Studieförbundet Vuxenskolan Härjedalen
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Studieförbundet Vuxenskolan i Jämtlands län
Sveriges Kyrkliga Studieförbund Jämtland-Härjedalen
TCO-distriktet i Jämtlands län
Vårdhögskolani Östersund
Vänsterpartiet i Jämtlands län
Wargentinskolan Östersund



SKRIV KVINNA,
SKRIV!

/Till digl

Den här skrivarhandledningen som Du nu håller i Din hand är
förhoppningsvis en källa till idéer. Välj de frågor som Du tycker känns
inspirerande och passar in påDitt liv. Kanske kan frågornafåDig att tänka
efter och väcka minnen till liv och ge Dig inspiration till att skriva.

Frågorna är för enkelhetens skull uppdelade i teman; "Barndomen",
"Ungdomstiden", "Arbete och fritid", "Familjeliv", "Påäldre dar" och "Nutid-

Framtid". Du behövermte hållaDig till bara en rubrik, det ärbara att välja
och vraka. Tonåringen kanske vill skriva om framtiden, om den kvinna hon
vill bli, den äldrekvinnan kanske vill blicka bakåtoch berättaom sin flicktid.
Välj de punkter som kännsroliga och passar Dig bäst. Huvudsaken äratt Du
skriver, det ärDitt liv och det har ju bara Du upplevt. Såskriv kvinna, skriv!

Du har kanske redan skrivit om Ditt liv? Du har kanske skrivit dagbok
eller berättelser och dikter. Kanske har Du sparat brev från Din mor eller
Dina väninnor, fotografier. Du kan givetvis ocksåskicka in detta. Om Du vill
behållafoton, brev osv kopierar vi upp materialet och skickar det tillbaka till
Dig.

Vi planerar att ge ut en bok där ett urval av det insamlade materialet
presenteras. Kanske Din berättelseblir en av dem, blir det aktuellt kommer
vi att kontakta dig.

Lycka till!

fWJSÖSELSESHAS
Afs3v.

IJÅWUNDSLSN



BARNDOMEN

Skriv om

var och närDu är född
hur Du bodde
Dina syskon
vad Dina föräldrarjobbade med
vem som skötteDig som liten

hur hemsysslorna fördelades
det var någon av Dina föräldrarsom Du tydde Dig mer till
Ni kramades och visade varandra ömhet
vilken uppfostran Du fick och vilka värderingar Du fick med Dig
det var skillnader i uppfostran mellan pojkar och flickor

Din mor och Din far
deras inbördesrelation
arbetsfördelningen hemma. Vem bestämde vad?

något föremåli Din barndomsvärld som Du fäste Dig särskilt mycket
vid, en leksak, Din förstaklänning eller något likande
Du lekte själv. Vad lekte Du då?
Dina lekkamrater och vad Ni lekte

Dina första skolår, om vad skolan betydde, läxorna, kamraterna,
orättvisorna, framgångarna
flickor och pojkar behandlades på samma sätt
Du hade någon bästavän

de flickböcker och tidningar Du läste
vad den läsningen betydde förDig

Du eller någoni Din familj var föreningsaktiv,vad Ni gjorde påEr fritid.
Umgicks Ni mycket med grannar släktingar? Diskuterade Ni politik,
livsfrågor? Vad hade ni fördagstidning?

Du bad aftonbön när Du var liten. Hur föreställdeDu Dig Gud?

det fanns någon i Din barndom som Du beundrade mycket och som Du
gärnaville ta till förebild.Fanns det kanske ocksånågonsom avskräckte

Din barndom som helhet. Barndomen skildras ju ofta som en ljus och
sorglös tid. Du kanske har andra erfarenheter? Hur minns Du Din
flicktid?



UNGDOMSTIDEN

Skriv om

Ditt umgänge och Ditt fritidsliv
hur Du sågut. Hur ville Du se ut?
den musik Du lyssnade på
Du sminkade Dig
böckernaoch tidningarna Du läste
de filmer Du såg
de idoler Du hade

drömmarom yrkesutbildning och arbete
drömmaroch förhoppningar om framtiden
hur Du tänkte Dig att Ditt vuxenliv skulle se ut
Du ville ha barn tidigt eller sent

Du hade krav påDig i tonåren, krav som kom frånföräldrareller skola.
Opponerade Du Dig mot dem?
Dina relationer till Dina föräldrar.Förändradesde?

närDu förstagången kände Dig som kvinna
den förstakärleken
förälskelseroch kamratskap
Dina föreställningarom kärleken

hur Du upplevde Din kropps utveckling
när Du fick Din menstruation. Tycker Du att Du var tillräckligt
förbereddpå att den skulle komma?
vilka mensskydd Du använde och hur Du skaffade dem
hur och när Du skaffade eller fick sexuell upplysning
hur och när Du gjorde Din sexuella debut
hur och närDu lärde dig om preventivmedel

den person eller de personer som betydde mycket förDig
Du hade någon som tog Dig på allvar och lyssnade på Dig

en händelse som kom att påverka Dig lyckligt eller olyckligt



ARBETE OCH FRITID

Skriv om

när Du förförstagången kände Dig vuxen. När var det?
när Du lämnade föräldrahemmet
Ditt förstajobb
Dina arbetskamrater
hur det var att ståpå egna ben och ha egen inkomst
Dina arbetstider, Din lön, Din arbetssyssla

en vanlig arbetsdag
Du haft möjlighetatt välja Ditt arbete
möjligheten att utvecklas i arbetet
möjligheten att påverka arbetet
fackligt arbete
jämställdhetenpå Din arbetsplats
skillnader i lön, ansvar, arbetsfördelningmellan kvinnor och män
Du trivs med Ditt arbete. Vill Du gå vidare i karriären?

Du ville ha barn tidigt eller om Du förstville satsa på ett yrkesliv
Dina erfarenheter av att yrkesarbeta och samtidigt ha småbarn

Din studietid eller om Du ville studera men inte hade möjlighet
Ditt mål förDina studier

vad Du görpå Din fritid
vännerna, umgänget, nöjeslivet
politiken, föreningslivet, livsfrågorna, religionen
film, teater, litteratur, tidningar
natur, friluftsliv, jakt och fiske, bärplockning
Din semester

Du har någon fritid
hur Du värderar fritiden jämförtmed arbetet
Du har samma fritidsintressen som Din livskamrat
Dina fritidsvanor har förändrats

hur du värderar din livsmiljö, byn-samhället-staden, där Du bor



FAMILJELIV

Skriv om

Din familj och hur Ditt hem ser ut
Du haft någon idealbild förhur ett hem skall se ut
Du haft någon idealbild förhur en familj skall se ut

vad kärleken mellan man och kvinna betyder
hur Du träffade Din livskamrat eller om varför Du avstått från
tvåsamheten
hur Du upplever sexualiteten i vuxen ålder
de tankar Du kanske bärpå vad gäller barnlöshet, missfall, abort
Du valt att avstå från barn

hur det var att vänta och födabarn; om spänning, glädje, rädsla
vad moderskapet betytt förDig

Dina tankar om barnuppfostran
Du burit det ansvaret själv eller om Du delat det med någon
Du velat efterlikna Dina föräldrari Din egen uppfostrarroll
Du har ställt samma krav på pojkar och flickor

arbets- och ansvarsfördelningen mellan Dig och Din livskamrat vad

gällerbarn, ekonomi, mathållning, städning, tillsyn av gamla föräldrar

hur Du ordnat barntillsynen närDu förvärvsarbetat.Har det inneburit
konflikter förDig?
Du föredragit att vara hemarbetande. Har Du haft ekonomiska
möjlighetertill det eller har Du gjort mångauppoffringar föratt kunna
vara hemma?
hur Du värderar familjelivet i förhållandetill yrkesarbetet
Dina tankar om kärnfamiljen i dagens samhälle och om barnens
situation

hur Du upplever Din kropp. Gläds Du åtden och accepterar den eller
känner Du disharmoni och otillfredsställelse?
Du någon gångärrädd föratt åldras

känslorna närbarnen flyger ur boet
all tid som plötsligt blir över eller kanske om den tid som ändåinte
räcker till

samtalen med Dina föräldraroch samtalen med Dina barn. Vad ger de
Dig förperspektiv?



PÅÄLDREDAR

Skriv om

Ditt liv blev som Du hade tänkt det

hur Du upplevde klimakteriet
hur Du upplever åldrandet

Dina upplevelser av att sluta arbeta
hur Du tycker att Ditt arbetsliv blev. Hade Du velat arbeta med något
sunnat?

hur Du tycker hushållsarbetet förändratssedan Du var barn
hur Du upplever kommersialismen och prylsamhället idag. Hur var det
när Du var barn?

hur Du tycker att Du har förändratsoch utvecklats från Din tid som
flicka fram till den kvinna Du är idag
svikna förväntingar,om glada överraskningar, om sorger

hur Du lever Ditt liv idag. Lever Du ensam eller har Du en livskamrat?
Du ärrädd att bli ensam
Du ärrädd att bli sjiik

Din förening, om Ditt umgänge

kontakten med barn, barnbarn, dina egna eller andras. Hur tror Du
barnen kommer att ha det i morgondagens samhälle?

den flicka som ännu bor i Dig, om de drömmaroch förhoppningar hon
hade och som kanske lever kvar djupt inom Dig ännu



NUTID-FRAMTID

Skriv om

hur Du lever en helt vanlig dag. Vad Du görfrån det du vaknar till det
Du somnar, och om nattens drömmar

Ditt hem. Ordning - oordning. Spelar ordningen någon roll?

skvaller. Ar det fult att vara nyfiken?

vänninnor, kvinnosolidaritet, syföreningen. Vad det betyder förDig

våldet mot kvinnan

stress. Vad blir Du stressad av?

ilska och sorg. Vad görDig arg, ledsen?

någon händelse som berört Dig starkt i Sverige/världen under den
senaste tiden. Varför?
hoten mot vår miljö. Vad tänker Du om det?
den senaste tidens främlingsfientlighet. Vad anser Du om det? Känner
Du någon invandrarkvinna?

vad Du tänker när Du hörordet teknik.
varfördet sägs att kvinnor ärräddaförteknik. Varförtror Du att man
säger såoch tycker Du att det stämmer?
Du minns när ni fick el eller andra tekniska uppfinningar som har
underlättat Ditt arbete

matvanor. Din inställning till mat och råvaror, matlagning, maltider,
bordsskick. KöperDitt hushåll all mat eller förstärkshushållet genom
jakt, fiske och bärplockning?

Dina relationer mor-dotter, mor-son, far-dotter, hustru-man, svärmor-
svärdotter
Dina släktrelationer
vad grannarna betyder

framtiden. Ser den mörkeller ljus ut?
förväntningarinförframtiden
vilka förändringarsom behövs för en bättre framtid, både på kort och
långsikt
vad Du tror behövsföratt glesbygden och länet skall överleva
vilka värden Du tycker ärviktiga föratt leva och bo därjust Du bor
hur Du tror kvinnans roll blir i EG


