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1900-talet runt husknuten – tidsbilder 

1900-talet är den tid när vårt moderna samhälle skapades. Mest tydligt är det från ungefär 
1930 och framåt. 1900-TALET RUNT HUSKNUTEN är ett ”uppslagshäfte” där du kan slå upp 
fakta om denna historia. Man slår upp det ämne eller tema och den tidsperiod man behöver veta 
mer om.

1900-TALET RUNT HUSKNUTEN är indelad i teman:

          SIDAN            SIDAN 
1. Förskola, skola, fritids        5  7. Kommuner och sjukvård  29
2. Idrott och lek         8   8. Vad tror man på – religion  32
3. Var arbetar man?      11  9. Vad tror man på – familjen  34
4. Hur bor man?       15 10. Vad tror man på – folkrörelser  38
5. Hur reser man?      20 11. Ny teknik hemma   40
6. Var och hur handlar man?  25  12. Bostadsbyggandet   42

När du läser i materialet, fundera på: Vilka känner du som är födda i dessa tidsperioder?  
Du själv, dina föräldrar, mor- och farföräldrar...

En del bilder är nytagna, men många är äldre. De äldre bilderna har ofta ett årtal i bildtexten 
som anger när bilden är tagen. Tänk på att dessa äldre bilder är tagna när det som bilden före-
ställer var nytt och modernt. Om du ser människor i bilderna, fundera över hur gamla de är idag. 

Inom varje tema är materialet presenterat i tidsperioder:  
1930-1945, 1945-1960, 1960-1975, 1975-1990, 1990-2005 och 2005-NU.



4

En skolklass utanför sin skola år 1933 i Munkedal (Önnebacka). Skolan är äldre, inte så många helt nya skolbyggnader uppfördes under denna tid.
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Förskola, skola och fritids

 1930-1945  1945-1960

Förskola
Vid denna tid finns endast några få daghem i hela Sverige. 
De kallas för barnkrubba (där är man hela dagen, mest 
leker man) eller barnträdgård (där är man halv-dagar, 
tiden ägnas åt både lek och lärande).   

Skola
Alla går vid denna tid i folkskola i sju år. Klass 1-3 kallas 
småskola. Man börjar skolan när man fyller sju år. Folk-
skolorna ligger både inne i samhällen och ute på landet. 
Skolbyggnaden är ofta en äldre träbyggnad med ett eller 
två, ibland tre, klassrum. Utanför samhällena är det van-
ligt med lärarbostad i skolbyggnaden. 

Särskild matsal finns inte, barnen tar istället med matsäck. 
Inte heller slöjdsal, gymnastiksal o s v finns. Många av 
dessa skolor finns inte kvar idag, eller så används de för 
något annat. Man kan ändå känna igen dem på de stora 
klassrumsfönstren.

Istället för att gå hela folkskolan kan vissa gå vidare till 
läroverk. Klasserna 4-8 kallas då realskola. Därefter går 
man i gymnasium. 

Läroverk finns oftast endast i städer. Det kostar pengar 
att gå där, vilket gör att många inte har råd med läroverk. 
Läroverksbyggnaderna är ofta större tegelbyggnader i 
flera våningar. Klasserna är ofta uppdelade i pojkar och 
flickor, ibland i varsin skola. 

Fritids
Fritidshem (”fritids”) finns ännu inte vid denna tid. Det är 
inte alls lika vanligt som idag att båda föräldrarna arbe-
tar utanför hemmet. Mamman i familjen finns som regel 
hemma och kan därför lättare ta hand om barnen efter 
skolan (läs mer om hur man arbetade på sidan 11). 

Förskola
Daghem blir nu namnet på det som tidigare hette barn-
krubba. De flesta säger dagis, ett ord vi har kvar än idag. 
Fortfarande går de flesta barn inte på dagis.

Skola
På 50-talet utökas skolplikten till 8 år. 

Många nya skolbyggnader byggs, eftersom fler barn hade 
fötts ända sedan andra världskriget tog slut 1945. Sko-
lorna byggs ofta med två eller tre våningar, och av tegel. 
De har flera klassrum längs korridorerna. Salar för slöjd 
samt rum för skolsköterska, vaktmästare m m finns i en 
lägre del vid sidan. Matsal är en nyhet som sällan fanns i 
de gamla skolorna.

Alla klassrum ligger åt samma håll (oftast mot skolgården) 
för att få ljus, och har korridorerna åt andra hållet. Många 
av dessa skolor används fortfarande.

Fritids
I större städer finns föregångare till fritids som kallas efter-
middagshem.
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 1960-1975  1975-1990

Skredsviks skola 1951, när skolan var ny. Den är till sitt utseende och byggnadssätt typisk för 1950-talets skolor.Lunch i skolan 1947.

Förskola
Lekskola (”lekis”) blir nu namnet på det som tidigare hette 
barnträdgård. 

Skola
Under denna period kommer grundskolan, med klass 
1-9 för alla, så som vi fortfarande har det. 1950 bestäms 
att folkskola och läroverk skall ersättas med en skola för 
alla. Det görs på några platser. Men från år 1962 gäller 
bestämmelsen om grundskola i hela landet. Det tar fram 
till 1972 innan ändringen gjorts överallt. Man använder 
de skolor som finns och bygger ännu inte så många nya.

Förskola
Daghem byter namn till förskola, men orden daghem och 
dagis lever kvar. I de nya förskolorna tar man med sig 
blandningen av lek och undervisning från det som hette 
lekskola. 

Det byggs många nya förskolor efter ett riksdagsbeslut 
1975. Det är från denna tid allt fler barn börjar vara i 
förskola, d v s ”gå på dagis”. 

Förskolor är nästan alltid envåningsbyggnader. Här finns 
minst två avdelningar (småbarnsavdelning och lite större 
barn), lekhall (”kuddrum”) och ett kök. Lekplats med 
sandlådor, gungor m m hör till, och utifrån är det ofta just 
lekplatsen som visar att det är en förskola. 

Familjedaghem finns också och kallas vanligen för ”dag-
mamma”. 1975 är ungefär lika många barn på dagis som 
hos dagmamma. 1990 är det nästan fyra gånger fler som 
är på dagis.

Skola
Alla går i grundskola med årskurserna 1-9, indelade i låg-
stadium, mellanstadium och högstadium. I städerna byggs 
nya skolor eftersom fler människor bor i städerna. 

I många samhällen byggs nya högstadieskolor. Barn på 
landsbygden går klass 1-6 i skolor nära där de bor (de 
skolor från 1920-1950-tal som nämnts tidigare). När de 
börjar på högstadiet får de ofta åka skolbuss till en hög-
stadieskola i närmaste samhälle. 

Skolor från denna tid är ofta i en våning. Istället för att 
gå i trappor mellan våningar får man gå långt mellan 
klassrummen. 

Riktiga gymnastiksalar byggs vid skolorna. Ibland är de 
stora som en sporthall och används av idrottsklubbar när 
skoldagen är slut.
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Herrestadsskolan, Uddevalla. Skolan är låg. Klassrummen ligger var för sig, med utgång direkt till skolgården. 
Alla skolans olika delar ligger runt skolgården: klassrum, gymnastiksal, matsal, fritids m m.

Herrestads förskola, Uddevalla. 

2005-NU 1990-2005

Förskola
Många barn går på förskola fram tills de är sex år. En del 
är hos dagmamma, några är hemma.

Skola
1994 upphör indelningen i lågstadium, mellanstadium 
och högstadium, även om många säger så fortfarande. 

Inte så många nya skolor byggs under denna tid.

Förskola
Femåringarna är nu de äldsta barnen på dagis, eftersom 
sexåringarna går i förskoleklass i skolan. 

Skola
Förskoleklasserna för sexåringar har kommit till skolorna, 
och på många skolor går sjätte klass därför tillsammans 
med högstadiet. Även fritids kan vara inrymt i skolans 
lokaler.

Inte så många nya skolor byggs, annat än för att ersätta 
skolor som rivs. Särskilt skolor från 1970-talet kan vara 
så dåligt byggda att det är bättre att riva och bygga nytt 
än att reparera. Man har ofta fått bygga om och ändra i 
skolorna för att det skall passa förskoleklass och fritids.

Många skolor på landet, utanför samhällena, läggs ner 
eftersom det nu bor färre människor där och därmed 
också färre barn.

Fritids
Tre av fyra av lågstadiebarnen är på fritids. Fritids är oftast 
i lokaler i skolan.

Fritids
Fritidshemsverksamheten börjar växa. 1975 är dock bara 
få (i genomsnitt ett av tjugo) lågstadiebarn på fritids. 
Fritids har sällan särskilda byggnader utan ligger ofta i 
byggnader som också har andra funktioner.
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Idrott och lek

 1930-1945

Friidrotten är populär. Häcklöpning på Rimnersvallen. 1940-tal.

Idrott, hälsa och friluftsliv är något som allt fler börjar bli 
intresserade av vid denna tid. De stora idrottsmästerska-
pen kan man nu för första gången höra i direktsändning, 
via radio. På hemorten och i närheten ordnas många 
tävlingar och turneringar i olika sporter, och det skrivs i 
tidningarna om resultaten. Fotboll är den stora idrotten 
men också friidrott är populärt.

1920-30-tal är en tid då många idrottsplatser byggs. En 
idrottsplats innehåller gräsplan för fotboll och runt denna 
löparbana m m för friidrott. Ofta finns klubbhus och läk-
tare, men inte alltid. Ibland finns en inhägnad med staket 
och en entré med biljettförsäljning och kanske en kiosk. 

Ishockey har ännu inte blivit så vanligt, däremot är bandy 
vanligt. Man spelar på vintern, utomhus, på frusna sjöar 
eller på grusplaner som spolas med vatten.

Barn idrottar mest hemmavid, är inte med i organiserade 
aktiviteter lika ofta som idag.

Även om hästar är vanliga (på bondgårdar och som drag-
djur för vagnar), är det inte så många som rider för nöjes 
skull eller ägnar sig åt ridsport.

Från denna tid börjar det bli vanligt att man ”åker och 
badar” på samma sätt som idag. Man badar där det finns 
en bra strand. Med tiden anordnas allt fler badplatser 
med brygga eller badstege, kanske omklädningshytter. 
Några få riktigt stora anlagda badplatser finns: Skepps-
viken i Uddevalla, Furholmen i Strömstad och Arvidsvik  
i Marstrand. Här finns t ex vattenrutschbana ner i havet.



9

 1945-1960  1960-1975 1975-1990

Vattenrutschbanan i Skeppsviken i Uddevalla, 1940-tal. Man åkte 
på en liten ”kälke” ner i vattnet.

Fotbollsmatch på Munkedals idrottsplats på 1930-talet. Lekplats i Uddevalla 1947. Barnen är födda 1941-42-43. Hur gamla är de idag?

Ishockey spelas vintertid på utomhusrinkar, mest i norra 
Sverige där det är minusgrader länge.

Ridsport med tävlingar börjar bli vanligt, men mest för 
vuxna.
 
Från denna tid och framåt börjar det byggas lekplatser, 
men det dröjer många år innan de blir vanliga. En lekplats 
från denna tid liknar en från idag. Den är inhägnad och 
här finns sandlåda och gungor (se bilden ovan till höger). 
Klätterställningar kom senare.

Fler idrottshallar för inomhusidrott har byggts, men de är 
inte så många som nu.

Hockeyrinkar görs konstfrusna, d v s med frysaggregat 
som kan frysa isen även om det inte är minusgrader ute.

Nu börjar ridning med ponnies bli vanligare. Allt fler barn 
och ungdomar rider. Det bildas ridklubbar, det startas 
ridskolor och man åker på ridläger. Man rider på gårdar 
som ordnat stallplatser, paddock, och kanske manege 
inne i ladan. Det är inte så vanligt med ridhus.

Från denna tid börjar det bli vanligare att barn yngre än 
12-13 år är med i klubbarnas idrottsaktiviteter. Barn är nu 
oftare på idrottsplatserna också som aktiva, inte bara som 
åskådare.

Många idrottsanläggningar får nya klubbhus eller bygger 
till de gamla. Man får modernare utrustning som omkläd-
ningsrum med duschar. 

Idrottshallar (för handboll, gymnastik, pingis m m) börjar 
bli vanliga. På mindre orter byggs de ofta ihop med en 
skola och används som gymnastiksal på dagarna. Inom-
hushallar för ishockey blir också vanligt. Simhallar har 
byggts sedan 1930-talet i större städer. Nu börjar de bli 
vanliga i mindre städer och andra orter. En del ridklubbar 
börjar nu bygga ridhus så att man kan rida inomhus.

Lekplatser är nu vanliga. De finns i bostadsområden, i 
parker och på förskolornas gårdar.
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1990-2005 2005-NU

Bordtennisturnering i Idrottshallen i Uddevalla, 1940-tal. Simhallen i Uddevalla, Walkesborgsbadet från 1975.

1990-talet är den tid när innebandy blir en stor sport (spe-
let ”uppfanns” i Göteborg i slutet av 1960-talet).

Simhallarna börjar få äventyrsbad med vattenrutschbanor 
m m.

Fler ridklubbar bygger ridhus.

Hästsport är den näst största organiserade idrotten i lan-
det. Bara fotbollen är större. 8 av 10 som rider är flickor 
eller kvinnor. En av tre är barn eller ungdom.
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Var arbetar man?

1930-1945

Kontorsarbete på 1930-talet. Långt före datorns tid sitter fyra kvinnor på rad och skriver på skrivmaskin.

På 1930-talet bor och arbetar fortfarande många männis-
kor på landsbygden. Men fler och fler har flyttat in till stä-
derna eller till mindre orter och börjat arbeta på fabriker. 
Ungefär hälften bor på landet, hälften i städer.

Medan männen går iväg till ett arbete varje dag (även 
lördag) så arbetar de flesta kvinnor hemma och tar hand 
om hem och barn. De kallas hemmafruar. Hushållsarbete 
som matlagning, städning och att ta hand om barnen tar 
en stor del av dagen. 

Kvinnor som inte gifter sig och blir hemmafruar och som 
inte har fått utbildning kan arbeta som hembiträden i 
andra familjers hem. Det är också vanligt att flickor arbe-

tar i en familj och passar barn och städar innan de själva 
gifter sig. 

Man går eller cyklar till jobbet. Man kan precis som idag 
arbeta på fabrik, i affär eller på kontor. Intill fabrikerna 
ligger kontoren som hör till. Andra kontor, banker och 
affärer ligger i centrum eller nära ortens tågstation.

Om man bor på landet och inte har en gård arbetar man 
kanske på ett mejeri där man gör ost och tar hand om 
mjölken som skall säljas. Eller så kanske man är slaktare 
och slaktar djur och gör i ordning köttet innan det säljs av 
handlaren.

På 1930- och 1940-talen tillverkas det mesta nära oss. 
Det finns till exempel skräddare och skomakare. Men 
kläder och skor börjar också göras på fabriker. Det finns 
snickare som gör möbler, men möbler börjar också tillver-
kas på möbelfabriker. I dag är det mesta av det vi köper 
tillverkat på andra sidan jordklotet.

På kusten finns konservfabriker där man gör fiskkonserver 
(som sill och fiskbullar).

Det är en stor kris i världen på 1930-talet och arbetslös-
heten är stor. Många har det svårt. De som bor på landet 
och har jordbruk klarar sig bättre. 
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 1945-1960

Skandinaviska Pipfabriken i Uddevalla – en mellanstor fabriksbyggnad från 1930-talet. Flygbild över Uddevallavarvet, som började byggas 1946. Ett färdigt fartyg ligger i vattnet. Ett som byggs ligger på 
stapelbädden. I byggnaderna är verkstäder.

För att hjälpa de arbetslösa skapar staten arbeten som 
kallas nödhjälpsarbeten. De som arbetar där har inga rik-
tiga arbetskläder och utrustning och får väldigt lite betalt. 

När andra världskriget startar 1939 blir männen inkallade 
för att göra militärtjänst. De blir borta mycket långa tider 
hemifrån och familjen får inte alltid veta var i landet de 
är. Sverige är inte i krig men det är alla andra länder runt 
omkring. Man håller vakt vid gränserna. Utrustning och 
vapen till militärerna skall tillverkas, och det ger arbetstill-
fällen. 

Efter 1930-talets krisår börjar det bli vanligare att kvinnor 
arbetar på industrier och kontor. Under krigsåren 1939-
1945 blir det ännu vanligare.

Nu börjar vi få större och större fabriker som fler och fler 
arbetar i. Under de här åren är det goda tider. 

Efter att andra världskriget är slut 1945 behöver man till-
verka mycket nytt, eftersom så mycket hade blivit förstört 
ute i Europa. Sverige hade inte varit med i kriget och 
våra fabriker var inte förstörda. Vi kan tillverka saker som 
många behöver. 

Många mindre orter har en stor industri (”bruket”) där 
nästan alla arbetar. Det kan vara ett pappersbruk eller ett 
järnverk. Dessa orter kallas för bruksorter och här har det 
ofta legat industri sedan lång tid. 

Innan det fanns el fick man anlägga bruk där det fanns 
kraft: vid vattenfallen. Förr i tiden var det enklast och bäst 
att frakta saker med båt. Därför ligger bruken ofta vid 
sjöar, älvar eller vid havet. Nu 1945-1960 finns det kraft 
att få från elektricitet och varorna kan fraktas på tåg och 
lastbilar, men bruken ligger kvar där de är ändå. 

Textilindustrin där man syr kläder och annat växer nu. Det 
är billigare att köpa fabrikssydda kläder än att gå till 
skräddaren. Man får råd att ha lite mer plagg att byta med.

Bilfabrikerna blir större och större och många får arbete 
där. 

Fartygsvarven där man tillverkar eller lagar stora fartyg 
växer också efter kriget. Sverige har bland de största båt-
varven i hela världen.

De flesta går eller cyklar till jobbet fortfarande. Det är inte 
så långt mellan de nya bostadsområdena och arbetsplat-
serna.
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1960-1975  1975-1990

Arbetsdagen är slut på Uddevallavarvet, och varvsarbetarna går hem. De flesta bor 
tillräckligt nära för att kunna gå eller cykla hem från jobbet, inte många pendlar med bil 
ännu. 1950-1960-tal.

Pappersbruket Håfreströms bruk i Åsensbruk. Bild från 1970-talet. Bruket lades ner år 2009.

Många flyttar från landet in till städerna. I storstäderna 
och i de städer där det finns stora industrier finns gott 
om arbete men på landsbygden och på små orter börjar 
det bli ont om jobb. De mindre fabrikerna i bruksorterna 
börjar försvinna. 

På små bondgårdar blir det också svårt att få det att gå 
ihop. Många jordbruk läggs ned.

De flesta har arbete, det är fortfarande goda tider. Man 
flyttar inte bara från landet till städerna, man flyttar också 
från andra länder i Europa till jobben. Mammorna börjar 
arbeta mer och mer. Det börjar byggas daghem. Det finns 
mer arbeten på sjukhus, sjukhem för gamla, hemtjänst 
och daghem. 

Bilindustrin växer och fler jobbar på bilfabrik eller fabriker 
som gör delar till bilarna. Många arbetar också med att 
bygga nya vägar och hus.

Många arbetsplatser från den här tiden finns kvar idag. 
Det är inte lika många som åker bil till jobbet som idag, 
många arbetar ännu ganska nära hemmet.

Det blir inte fler arbeten på fabrikerna eftersom det inte 
behövs lika många arbetare till att bygga t ex en bil 
längre. Robotar och maskiner gör mer och mer av arbe-
tet. Men det blir fler som arbetar på kontor.

Nästan alla barn har börjat gå på dagis och mammor 
arbetar nästan lika mycket som papporna. En del indu-
strier som många hade arbetat på tidigare försvinner i 
början av perioden. De stora båtvarven i Göteborg och 
Uddevalla går dåligt. Till slut läggs de ned. Samma sak 
händer med textilindustrierna i Boråstrakten. Fabrikerna 
flyttar sin tillverkning till länder där arbetarna har lägre 
löner, så att varorna blir billigare att göra. 

I slutet av perioden är det goda tider. Fler människor arbe-
tar med att handla med varor eller pengar istället för att 
tillverka saker. Det byggs många hus. I städerna är många 
av de nya husen kontorsbyggnader.
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 1990-2005 2005-NU

Många arbetar fortfarande nära där man bor. Men många 
åker också till ett arbete på en annan ort: man pendlar. 
Ju mindre ort man bor på, desto vanligare är det att man 
arbetar någon annanstans. Å andra sidan måste inte famil-
jen flytta om föräldrarna byter arbete.

Färre människor i Sverige arbetar med att tillverka saker 
än tidigare. Det beror på två saker: 
• Många maskiner kan nu styras av datorer, och det 
behövs inte så många människor för att sköta dem. 
• Många av de saker vi köper (som kläder, elektriska 
apparater, leksaker) är tillverkade i andra länder, ibland på 
andra sidan jorden. 

Men fler arbetar istället i affärer, i företag som utför tjäns-
ter åt andra (till exempel att hjälpa ett annat företag med 

Mycket är som 1990-2005, men många har nu en dator 
på sin arbetsplats.

Inte många arbetar på samma ställe hela livet. Detta är en 
stor skillnad jämfört med 1930.

Var arbetar din mamma och pappa? Hur kommer de dit?

deras datorer), med turister och konferenser (möten), eller 
med att göra musik och film.

Få arbetar på bondgårdar, och de som gör det har ofta ett 
annat arbete också.
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Hur bor man?

1930-1945

Funkisvilla på 1930-talet. Huset har många 
typiska stildrag: Nästan platt tak, inga utsmyck-
ningar, fönster med för den tiden stora glasrutor, 
fönster nära hörnet.

Om du skulle komma hem till någon vid denna tid skulle 
du antagligen tycka att det är mycket som är annorlunda. 
De flesta har inte badrum eller toa, istället har man ute-
dass. För att få varmt eldar man i kaminer eller kakelug-
nar. Många har vedspis i köket och man tvättar inne i en 
gryta på spisen. Elektricitet hemma är en nyhet som inte 
alla har ännu.

Barn har inte egna rum. Istället för vardagsrum eller 
allrum har man ett finrum, där det skall vara välstädat och 
som bara används ibland. 

Många bor också trångt med många familjemedlemmar 
i få rum. Det är också ont om bostäder. Bostäderna kan 
vara eländiga, smutsiga och dragiga. Inte för alla, men för 
många. Många bor helt enkelt inte särskilt bra.

Därför är detta en tid när man börjar hitta på nya lös-
ningar för att folk skall kunna bo bättre.

Man kan till exempel få lån för att bygga sig ett eget litet 
hus. De kallas för egnahem. De som bygger hus gör ofta 
så mycket som möjligt själva, men tar hjälp av snickare 
för det de inte klarar själva. 

Ungefär 1930 kommer ett sätt att bygga på som kallas för 
det funktionalistiska. Funktionalism eller ”funkis” innebär 
att det är funktionen som är det viktiga. Man vill bygga 
modernt för en ny tid och grunda sig på vetenskaplighet 
när man bestämmer hur husen skall se ut.

Funkis blir en stil som man så småningom börjar bygga 
nästan alla nya hus i. Jämfört med äldre hus är det ganska 
”fyrkantigt” och nästan helt utan utsmyckningar. Krusidul-

ler och dekorationer tycker man bara sitter i vägen och 
anses nu fult och smaklöst. Om ett hus är genomtänkt för 
att fungera bra så blir det automatiskt fint, tycker man. 

En sak som gör att husen från den här tiden skiljer sig till 
utseendet från äldre hus är att man kan tillverka större 
fönsterrutor. Fönstren blir lättare att putsa och man får in 
mer ljus. Även i gamla hus byter man ibland fönstren med 
många små rutor mot nya med stora rutor. 

De nya husen innehåller moderna bostäder med bad-
rum, och i köket finns el- eller gasspis. Värme får man av 
centralvärme, vilket betyder att man istället för en eldstad 
i varje rum har en panna i källaren, vars värme leds ut 
till element i rummen. Men lägenheterna är fortfarande 
ganska små, även i de hus som man bygger själv.
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 1945-1960

Funktionalistiskt affärs- och flerfamiljshus, byggt 1937. Affärer i bottenvåningen, lägenheter  
i våningarna ovanför.

Ett nybyggt och modernt kök på 1940-talet. Rinnande varmt och kallt vatten, stor diskbänk,  
elektrisk spis, släta lättstädade ytor – allt detta var nyheter då.

På landsbygden kan man bo på en bondgård eller ett 
torp. Ett torp är en mindre gård där man inte äger marken 
själv. De fattigaste på landet bor fortfarande i enkla 
stugor. 

I en del städer bygger man så kallade barnrikehus där de 
som har många barn men inte så mycket pengar kan bo 
med låg hyra och bidrag från staten. Barnrikehusen var 
nog bra. Många har berättat om hur roligt barnen hade 
när de var så många på gårdarna. Fast det kunde också 
kännas pinsamt att bo i ett hus där alla visste att det bara 
bodde folk som hade ont om pengar.

Efter andra världskrigets slut föds det fler barn än tidigare. 
Många familjer har det trångt hemma. Det börjar byggas 
nya bostadsområden. Man bygger dem utanför städernas 
mitt eller i utkanten av mindre samhällen.

I nya stadsdelar tänker man igenom noga vad de som bor 
där behöver ha i närheten. Man bygger ett litet torg med 
affärer, café och bibliotek. Det skall gärna också finnas en 
skola i området. 

Flerfamiljshusen är ofta byggda av tegel. Man gör enkla, 
vackra utsmyckningar genom att mura teglet i mönster. 
Utsmyckningarna sitter runt ingångarna och fönstren och 
högst upp närmast taket. 

Utanför husen finns en gård där barnen kan leka. Köken 
vetter in mot gården så att mamman kan se barnen när 

hon lagar mat. Många mammor är hemma och ser efter 
sina barn. 

Allt i de nya lägenheterna är noga uträknat. Forskare har 
mätt hur husmodern rör sig när hon gör sysslorna i köket 
och räknat ut måtten som behövs, hur hög diskbänken 
skall vara och hur lådorna och skåpen skall vara place-
rade. Vissa särskilt genomtänkta hus har fönster mellan 
köket och badrummet så mamman kan titta när barnen 
badar samtidigt som hon jobbar i köket.

Barnen har oftast inte eget rum. Det är inte alls ovanligt 
att en familj med mamma, pappa och två eller flera barn 
bor i två rum och kök. Då har barnen ett rum och mam-
man och pappan sover i en bäddsoffa i vardagsrummet. 
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1960-1975

Stadsdelen Bleket i Uddevalla. Nere till höger ett litet centrum med affärer, närmast i mitten en kyrka, och rakt ovanför kyrkan en 
skola. Till höger och vänster om skolan finns egnahemsvillor. Bredvid centrumhuset en fyrkant med radhus och kedjehus.

 

Nybyggda flerfamiljshus på Söder i Uddevalla, 1940-tal. Funktionalismens ideal med enkla 
former på husen och få eller inga utsmyckningar syns tydligt. Detta är sidan med ingångar 
och förmodligen ligger lägenheternas kök och sovrum åt det här hållet.

Under den här tiden flyttar många från landsbygden in 
till de stora städerna. Det blir ont om bostäder i städerna. 
När ett par vill gifta sig och skaffa barn får de vänta i flera 
år för att få en bostad. 

För att göra något åt bostadsbristen bestämmer man sig 
för att bygga en miljon nya bostäder i hela landet. Detta 
kallas miljonprogrammet.

Med miljonprogrammet blir det bråttom att hinna bygga 
alla bostäder. Bostadsområdena blir inte lika genomtänkta 
som på 1950-talet, men ofta har man sparat natur med 
skogar och ängar i närheten. Alla miljonprogramsområ-
den är inte stora. 

Det kommer också nya sätt att bygga som gör att man 
kan bygga mycket fortare. Man kan tillverka delar till 

Under slutet av 1950-talet börjar folk skaffa TV. Innan 
dess var det vanligt att folk var med i olika föreningar 
som de gick till på kvällarna. Nu börjar man istället sitta 
hemma framför TV:n mer och mer. I början när inte alla 
hade TV gick man hem till den som hade skaffat en och 
tittade. 

I de nya husen som byggs finns alltid toalett och badrum. 
Spisarna är elektriska som nu. Alla nya hus får kylskåp 
men alla har inte frys till en början. Man har damm-
sugare. Ofta finns en gemensam tvättstuga i källaren eller 
på gården. 

Det byggs också många små villor på den här tiden. Det 
är ofta hus man kan hitta i en katalog från en husfabrik: 
typhus eller ”kataloghus”. Man köper ritningar, material 
och instruktioner. Man bygger så mycket man kan själv 

och får hjälp med det som kräver särskilda kunskaper. 
Därför liknar många hus från den här tiden ofta varandra. 
Många villor byggs med tegel, antingen som klädsel på 
husets utsida eller som stomme med puts utanpå. Det 
byggs också en del radhus. 
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1975-1990

Stadsdelen Skogslyckan i Uddevalla. Vid höghuset uppe till vänster ligger stadsdelstorget med affärer,  
bibliotek m m. Närmast i bild finns kedjehus (villor som är sammanbyggda med garage emellan). Övriga hus  
är flerfamiljshus i olika former.

Flerfamiljshus från ”miljonprogrammet”. Vilka rum kan man gissa finns innanför fönstren och balkong- 
erna: kök, sovrum, vardagsrum eller badrum? Varför kan man tro det? Varför finns inga fönster på 
gaveln?

husen någon annanstans. Delarna körs med lastbil till 
bygget, och en kran lyfter dem på plats. 

Det byggs många villor i både trä och tegel. Nu har alltid 
villorna ett garage bredvid. Det finns många typhus att 
välja bland. Det byggs stora områden med väldigt många 
likadana villor.

Det byggs också många radhus och kedjehus. Ett radhus 
är ett långt hus där lägenheterna ligger bredvid varandra 
istället för ovanpå varandra. Alla har en liten tomt. 

Kedjehus liknar radhus men det är hus som sitter ihop. 
Antingen står de lite snett bredvid varandra vägg i vägg 
eller så sitter de ihop genom ett förråd eller ett garage. 
Alla har också en liten tomt.

Mammorna arbetar nu. Det finns tvättmaskiner och disk-
maskiner. Lägenheterna som byggs har golv med plast- 

eller linoleummattor, lätta att hålla rena. Man har frys och 
det har börjat komma mycket färdiglagad mat att köpa. 

De nya bostäderna har också rymligt badrum och ofta en 
extra toalett. Köken är ganska stora med en matplats vid 
fönstret. På ena sidan om en gång finns kyl och frys. Spis 
och diskbänk finns mitt emot. Bostäderna som byggs vid 
den här tiden liknar väldigt mycket de som byggs idag. 
Barn börjar nu ha egna rum i de nya husen.

Man vill att hus skall vara moderna och man river ganska 
många gamla hus för att bygga nya på samma plats.

Om du ser ett rum med tunga järndörrar och en konstig 
ventilationstrumma på utsidan i en källare kan det vara 
ett atombombs-skyddsrum. De byggs fram till mitten av 
1960-talet. Man har en rädsla för att det skall bli ett krig 
mellan Sovjet och USA. Båda är mäktiga länder och har 
atomvapen – idag säger vi kärnvapen. Det här kallas för 
kalla kriget för ingen vågar börja.

Inte lika många hus byggs som åren innan. 

I början av 1970-talet är det energikris. Det är vanligt att 
hus värms med oljepanna och nu stiger plötsligt priset på 
olja mycket. Många är oroliga för att vi inte skall ha råd 
att värma upp våra hus. Därför byggs hus med tjockare 
väggar som bättre behåller värmen inne i husen. Många 
gamla hus får också tjockare väggar med mer isolering, 
tilläggsisolering.
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Båda bilderna visar hus i samma område som 
på bilden till höger på sidan 18. Så här har de 

förändrats till idag. Många hus får extra isolering 
på 1980- och 1990-talen, så kallad tilläggs- 
isolering. Man kan till exempel se det på att 

fönstren hamnat lite djupare in (den övre bilden).  
 

På 1990- och 2000-talen är det vanligt att 
hyreshusen får större balkonger, ibland ingla-

sade (den nedre bilden). 

1990-2005 2005-NU

Den här perioden inleds med en ekonomisk kris. Det 
leder bland annat till att en del inte har råd att bo kvar i 
sina nya fina hus. 

Husen från miljonprogrammets tid börjar bli slitna. En del 
områden från den tiden byggs om helt och hållet. Några 
rivs när det är svårt att hyra ut dem.

Det händer att hus som byggs nu görs så de liknar stilen 
på äldre hus.

På 1990-talet har man också börjat prata om hur viktigt 
det är att vara aktsam om miljön. Man bygger några 
”byar” eller områden där man försöker vara så miljövänlig 
som möjligt: ekobyar med hus som det går åt lite energi 
att värma upp och med egna odlingar med kompostering, 
egen rening av avloppsvatten t ex.

I början av den här perioden byggs det mycket. Höghus 
byggs i städernas centrum med vackra lägen vid vatten. 
Det byggs för lite äldre människor som har sålt sitt hus 
och vill flytta till lägenhet. 

De villor som byggs nu är ofta sådana som i sitt utseende 
ska likna äldre byggnader. 

Nuförtiden är det också vanligare att de vuxna har som 
fritidsintresse att bygga om och renovera sina hus.
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Hur reser man?

Reser man långt så är det tåg eller buss som gäller. 
Många byggnader och anläggningar kring järnvägarna är 
äldre, byggda före 1930. De är från 1800-talets slut och 
1900-talets första år. 

Här kan finnas: Tågstationer med större stationshus. Min-
dre hållplatser med små hus för väntsal samt magasin för 
lastgods. Enkla perronger med stenkant för att komma i 
nivå med tågen. Ibland något eller några stickspår. 

Vid större stationer finns bangård med flera spår för 
att ställa upp vagnar eller för att tåg skall kunna mötas. 
Vidare lokstall, ”vattenhäst” (för att fylla ånglok med vat-
ten) och andra anordningar. Företag kan ligga vid järnvä-
gen och ha egna stickspår, magasin, lastkajer m m.

Landsvägsbussar började köra på 1920-talet. Busstationer 
(med väntsal, kanske biljettförsäljning) byggs på några 
platser, ibland använder man lokaler i järnvägsstationerna. 
Bussbolagen bygger också bussgarage för sina bussar.

Få har personbil. Många affärer eller företag har lastbil för 
att frakta sina varor. 

En av de viktigaste ”transportlederna” på landet är mjölk-
hämtningen. Varje dag kör mejeriets mjölkbil och hämtar 
mjölk på gårdarna för att köra till mejeriet. Mjölken ställs 
i stora mjölkflaskor av metall på mjölkbord, i samma 
höjd som lastbilsflaket. Med mjölkbilen kommer också 
produkter (grädde, smör m m) tillbaka från mejeriet till 
gården. 

Landsvägarna som ofta är smala grusvägar byggs bre-
dare och rakare för att tåla biltrafik. Stora landsvägar får 
gatstensbeläggning, annars är grusvägar vanligast. Ibland 
byggs helt nya vägar eftersom de gamla är allt för slingriga 
och backiga för att kunna förbättras till bilväg. 

Många av 1930-talets vägarbeten sker som nödhjälpsar-
beten där arbetslösa fick arbete med att bygga vägar. Om 
du ser en spikrak väg på landet kan det vara en väg som 
byggts som nödhjälpsarbete. 

Vägmärken behövs också. Statliga regler för vägmärken 
kommer under 1930-talet, så att alla vägmärken i hela 
landet ser likadana ut.

 1930-1945

Mjölkbord med mjölkflaskor på väg till eller från mejeriet. Förmodligen 
är de tomma och tillbakalämnade från mejeriet, annars hade kvinnan 
inte kunnat hänga två flaskor på cykeln. Mjölkborden är också en plats 
man samlas på för att prata med grannar och vänner.
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Landsväg som byggts ut till bilväg. Det är 
vänstertrafik. Att cykla även längre sträckor  

var vanligt. Bilden är från 1940-talet. 

Bensin säljs från tankar med en pump ovanpå. Tankarna 
kan stå hos lanthandlar och andra affärer.

Bor man vid kusten finns också ångbåtsförbindelser mel-
lan Strömstad och Göteborg och in i fjordarna.

Fortfarande används hästar för transporten med vagn och 
det kan finnas anordningar för att binda hästen, men få 
nya byggnader och anordningar byggs för detta ändamål. 
Till bussen eller tåget får man gå, cykla eller åka häst-
skjuts. Cykel är vanligt (för vuxna).
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Förutom vanliga tåg med lok och vagnar börjar nu också 
rälsbussar bli vanliga (vagn och lok i ett). Elektriska tåg 
ersätter ångtåg 

Mycket är som 1930-1945 men antalet personbilar ökar, 
framförallt på 1950-talet. Ännu har dock de allra flesta 
familjer inte egen bil. 

Bensinstationer finns i städerna och börjar även dyka upp 
på landsbygden. Bilverkstäder börjar bli vanliga.

Cykel är det vanligaste transportmedlet, men det finns 
inga särskilda cykelvägar. Barncyklar börjar dyka upp – 
Skeppshult började t ex tillverka barncyklar 1943.

En del järnvägslinjer börjar nu läggas ned eftersom man 
åker bil istället. Många byggnader längs järnvägen slutar 
användas, och tågen stannar inte längre på alla hållplatser.

Mindre båttrafik längs med kusterna, utom dit man inte 
kommer med bil, d v s ut till öarna.

Vägarna har börjat bli bredare. Asfalt börjar användas på 
vägar, men fortfarande är de allra flesta småvägar grusvä-
gar.

Skolbussar blir vanliga. Detta hänger ihop med den nya 
grundskolan (efter 1962), då högstadiebarnen på lands-
bygden går i skolor som ofta ligger långt bort från hem-
met. Bussbolag som kör vanliga bussturer kan nu också ta 
nya turer med skolbarn på morgon och eftermiddag.

Eftersom busstrafiken ökar byggs också fler anläggningar 
för bussar, både verkstäder, garage och vänthallar.

Bensinstationer är nu vanliga. Ofta finns också en bilverk-
stad vid bensinstationen.

Barn har egna cyklar. 

1967 byter man till högertrafik. Fler och fler familjer skaf-
far egen bil under denna tid. Man reser helt enkelt mer än 
tidigare. 

1945-1960  1960-1975

Bensinförsäljning innan bensinstationernas tid, utanför en affär. Till vänster 
syns bensinpumparna – skåpet vid hörnet och apparaten med en rund skylt 
överst. Sådana skåp med en pump inuti tillverkades av en firma som hette 
MACK, därför säger vi idag ”bensinmack”. 1930-tal.

Gatsten är den vanliga vägbeläggningen där det är mycket trafik.  
Både på landsvägar eller som här på hamnplan i Bovallstrand. 

Bild från 1940-50-tal – alla cyklar på vuxencyklar! De har nummer-
lappar på sig och deltar i någon sorts cykeltävling i skolan. Barnen är 
födda kanske 1935 eller 1940 – hur gamla är de idag?
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1975-1990

Tågen stannar på färre platser och många mindre järn-
vägsstationer stänger.

Motorvägar börjar byggas på många håll.

Busslinjerna är fler och bussarna går ganska ofta, ungefär 
som idag. 

Bensinstationer säljer mer än bara bensin. Här finns ofta 
butik, kiosk och filmuthyrning.

Nästan alla familjer har bil. Det är vanligt att åka på 
semester med bil. Nya bostadshus byggs ofta med garage.

Färre vuxna använder cykeln i vardagen för att ta sig till 
jobbet eller affären.

Nästan alla vägar är asfalterade. 

Motorvägar byggs mellan alla större städer. Det tar många 
år att bygga klart dessa motorvägar.

Det är nu vanligt med obemannade bensinstationer (auto-
matstationer). För de som fortfarande är bemannade är 
kioskdelen lika viktig som bensinsförsäljningen.

För många familjer är det mycket bilåkning även till 
vardags. Bilen används för att hämta och lämna barnen 
och för att resa till arbetet eller affären. Många föräldrar 
pendlar till jobb på andra orter.

1990-2005

En rälsbuss och de nya elledningarna. 1940-tal. Bohusbanan 
får elektricitet mellan Göteborg och Uddevalla 1939, och från 
Uddevalla till Strömstad 1950.

Bensinstation med tillhörande bilverkstad (porten bakom den svarta bilen till 
vänster). Tre pumpar, skärmtak och skylt med bensinmärket. 1940-tal.

Nutida bensinstation med butik. Vi köper mycket annat än bensin på macken.
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Motorvägsbyggena fortsätter, etapp för etapp. 

Rondeller har funnits länge, men nu börjar många fler att 
byggas istället för vanliga vägkorsningar. En kollision i en 
rondell är ofta inte lika allvarlig som i en korsning.

Bensinstationerna med butik/kiosk är nu ganska ovanligt. 
Obemannade stationer är det vanliga.

Vi åker bil mer än någonsin nu.

2005-NU

Automatstation för bensin.

Vi åker bil mer än någonsin nu.Busstationen i Fjällbacka från 1930-talet. Nu är den affär.
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Var och hur handlar man?

I affären handlar man över disk, d v s man kan inte själv 
plocka i hyllorna utan man får be handlaren om det man 
skall ha. Eftersom ingen har bil finns det affärer på många 
fler ställen än idag. 

Ute på landsbygden finns också ganska många affärer, 
lanthandlar. En lanthandel har många olika sorters varor, 
från mat till kläder och verktyg.

I större samhällen kan mataffärerna vara uppdelade på 
speceriaffär (torra varor), charkuteri (kött), fiskaffär, bageri, 
mjölkaffär, grönsaksaffär o s v. På mindre orter kunde 
detta rymmas i samma hus, men i olika avdelningar.

Butikspersonal i Munkedal på 1940-talet, i det som senare skulle bli ICA. Inredningen är modern för tiden, med släta ytor och långa raka hyllor. Inga 
utsmyckningar, ornament eller liknande. På disken står en våg och en för tiden modern kassaapparat. Ingen på bilden verkar vara äldre än 30 år, de 
två längst fram är inte ens 20 år.

Nybyggt affärshus i funktionalistisk stil. Bostadslägenhet på över-
våningen. Munkedal, 1930-tal.

1930-1945
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Konsumbutiker börjar bli vanliga i landet. En Konsum-
butik är ägd av en förening (”konsumentförening”, sådana 
som handlar i affären = konsumenter) och inte av en 
person eller ett företag. När det byggs nya Konsumbutiker 
ute i landet så får man med sig mycket av tidens nyheter 
när det gäller hur butiker skall vara inredda.

Den privatägda motsvarigheten till Konsum heter ICA 
(InköpsCentralen AB) och startar 1939. Många ICA-affärer 
har namn efter den som äger affären. Inte förrän 1964 
heter alla deras butiker ”ICA”.

Affärer kan finnas i hus som också innehåller bostäder 
eller vara byggda för att vara enbart affär. Det är mest 
skyltfönstren som avslöjar att det är en affär, men en del 
nybyggda affärshus kan också vara ganska moderna i 
stilen. 

Många affärsbyggnader från denna tid finns fortfarande 
kvar även om affären är stängd. Stora fönster på fram-
sidan mot vägen eller gatan och en ingång kan avslöja att 
det är en gammal affär.

Kiosker finns vid idrottsplatser, nöjesfält och folkparker 
och har öppet när det är evenemang. Man säljer kanske 
dricka, godis, lotter m m. I städer och en del samhällen 
finns också permanenta kiosker. 

Pressbyrån, specialiserad på just tidningar (=press), är en 
kedja som växer under denna tid.

1947 öppnar det första snabbköpet i Stockholm. Det 
är Sveriges första affär som fungerar likt dagens affärer: 
Man plockar själv varorna från hyllorna och sedan går till 
kassan. Så småningom byggs sådana butiker också ute i 
resten av landet. 

1954 finns det ungefär 30 000 mataffärer i landet. 1881 
av dem är snabbköp, det är ungefär 1 av 20 affärer. Ännu 
handlar man alltså oftast över disk som förut.

Kiosker blir allt vanligare. När moderna glassfrysar upp-
finns på 1930-talet börjar man tillverka glass i form av 
glasspinnar. 

Glassförsäljningen ökar sedan sakta men säkert, framfö-
rallt efter 1955.

1945-1960

Konsum i Munkedal på 1930-talet. Lastbilen med ”konsumbutik” på sidan var en  
sorts rullande affär, som körde till trakter som hade långt till affären.

Kiosk i Ljungskile 1938. På gaveln står vad man kan köpa. Snabbköp i Uddevalla 1949.  
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I städerna blir det vanligt att bygga stora varuhus, stora 
som ett helt kvarter. Domus och Epa (Epa=Enhetspris-
aktiebolaget) var de vanliga. (Epa-varuhusen blev senare 
Tempo, senare Åhlens).

Eftersom de är så stora är det ibland svårt att säga hur de 
”ser ut”, de fyller ett helt kvarter. De har fasader i betong 
eller tegel. 

Åt gågatorna finns skyltfönster, åt baksidorna är det slutna 
väggar utan fönster. Lastintag finns på någon sida. Vanligt 
med parkeringsdäck ”på taket”, ibland också kontor på en 
övre våning. Vanligt också med en restaurang på andra 
våningen.

Efter att försäljning av varmkorv från bärbar ”låda på 
magen” förbjudits 1957, och det krävs rinnande vatten 

Allt eftersom fler nya affärer byggs så blir det också fler 
hus som verkligen ser ut som affärsbyggnader. Ofta har 
de bara en våning med platt tak, är ganska stora med 
mycket skyltfönster kring ingången och nästan inga föns-
ter på de andra sidorna. 

På baksidan finns ett lastintag. De allra flesta mataffärer 
är nu av snabbköpstyp. 

Antalet lanthandlar minskar.

(d v s vattenkran) inne i korvkioskerna, börjar det under 
1960-talet byggas nya och större korvkiosker, som också 
säljer tidningar, glass, godis m m. 

I början av 1970-talet kommer också hamburgare i sorti-
mentet och kioskerna börjar kallas gatukök.

 1960-1975 1975-1990

Domusvaruhuset i Uddevalla 1972. Det fyller hela kvarteret. Gatukökets servering är tillbyggd, det är delen med markiser. 
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Köpcentra fortsätter att växa och bli fler, småaffärerna 
fortsätter att minska i antal. Vi använder bilen ofta för att 
köra hem det vi handlat.

Varuhusen inne i städerna börjar läggas ner. Byggnaderna 
finns kvar, de görs om till gallerior med många små buti-
ker. Istället börjar stora köpcentra i utkanterna av städerna 
att byggas (Torp, Överby m m). 

Även mindre ”köpcentra” i enkla industriliknande bygg-
nader i utkanterna av samhällena eller helt på landet 
dyker upp.

Antalet affärer i de mindre samhällena minskar. Nästan 
inga lanthandlar finns kvar.

Nya regler kring försäljningen i gatukök gör att många 
kiosker och gatukök byggs in så att man inte längre står 
utomhus och handlar.

Att handla mat och andra varor på torget har man 
gjort under mycket lång tid. Det blir allt mindre 
vanligt under 1900-talet. Men torghandel finns 
kvar än idag. Här säljs frukt och bär på torget i 
Uddevalla på 1940-talet.

1990-2005 2005-NU
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Kommuner och sjukvård

Kommunerna
Kommunerna, där man beslutar om gemensamma saker 
i samhället, är mycket mindre än idag. Kommunen har 
endast ett fåtal anställda. Kommunkontor ligger i hus som 
redan finns och för sammanträden används skolor eller 
församlingshem.

Kommunfullmäktige är den grupp som beslutar i de 
viktiga frågorna, och till sin hjälp kan man ha särskilda 
kommittéer och nämnder. 

På en bruksort, där nästan alla arbetar på samma stora 
industri, kan bruket ha en roll som liknar kommunens. 
Ägaren eller chefen på bruket kan då också bestämma 
eller ta ansvar för saker i samhället.

En del samhällen har egen brandkår med brandstation. På 
landsbygden och i mindre samhällen kommer brandkåren 
från den större orten eller är en kår av frivilliga brandmän.
 

Bibliotek finns på många håll. De kan höra till skolan, 
eller så drivs de av en förening. I större städer kan de ha 
en egen byggnad, men oftast är det ett eller ett par rum i 
en annan byggnad.

Omsorgen om de äldre sker till stor del av de anhöriga. 
För dem som behöver särskild vård eller saknar anhöriga 
finns ålderdomshem såväl i städer som på landsbygden.

Sjukvård
Blir man allvarligt sjuk får man åka till ett av de få sjukhus 
som finns, ofta i en stad. Vid lättare sjukdom åker man till 
den lokala läkaren som ofta har mottagning i sitt eget hus 
eller gör hembesök.

En långvarig och svår sjukdom som några får är tuberku-
los, med mycket hosta och feber. Blir man inte behandlad 
kan man dö. Blir man smittad får man vara månader eller 
år på en sorts sjukhus som heter sanatorium. Det är en 

Kampstorps ålderdomshem, Munkedal, omkring 1920. 

Tandläkare Gunnar Rasmussons tandläkarpraktik i Lilla Foss. 1930-tal.

 1930-1945
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lång resa på många sätt. Sanatorierna ligger inte inne i 
städer utan mer avskilt, ofta på landsbygden, för att de 
sjuka skall få frisk luft.

Tandvård börjar nu skötas även av samhället, det kallas 
då Folktandvården. Privata tandläkare finns också.

Apotek drivs av apotekaren själv. De finns ibland i en 
lokal i något hus, men kan också ha ett eget hus, ibland 
ganska fint.

Kommunerna
Under 1950-talet slås små kommuner ihop till större. 
Kommunhus byggs för att ge plats till fler anställda men 
också till möten. 

Vid denna tid blir skötseln av skolor och folkbibliotek en 
del av kommunens ansvar. Tidare var det kyrkans ansvar. 

Sjukvård
De större sjukhusen byggs till.

Tuberkulos är vid denna tid i stort sett ”utrotad” genom 
att alla vaccineras mot sjukdomen.

Kommunerna
Vid början av 1970-talet läggs kommuner ihop en gång 
till och de får de storlekar och namn de har idag.

Många gamla kommunhus läggs därför ner och används 
till annat. På de orter som blir nya storkommuncentra 
behöver man istället nya större byggnader. Flera stora nya 
kommunhus byggs under denna period och i andra kom-
muner hyrs lokaler för att ge plats till den ökade personal-
styrkan. 

Fler ålderdomshem än tidigare börjar byggas. De är mer 
genomtänkta för människor som har svårt att röra sig än 
de gamla ålderdomshemmen. 

Sjukvård
De stora sjukhusen byggs ännu större.

Alla apotek slås ihop till ett bolag, Apoteksbolaget AB.

Munkedals brandkår på 1930-talet. Ucklums kommuns sista sammanträde innan sammanslagning med Stenung-
sunds kommun. 1951.

Flygfoto över Svenshögens sanatorium. Det låg avskilt från annan bebyggelse.

1945-1960 1960-1975
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Kommunerna
Allt fler arbetar på kommunkontoren eftersom kommu-
nens uppgifter blir fler. En del kommunhus byggs under 
denna tid. En av kommunens uppgifter är att driva försko-
lor (daghem). Många förskolor byggs.

Sjukvård
Vårdcentraler med mottagning för läkare, distriktssköter-
ska m m byggs på många orter. 

Riktigt stora sjukhus byggs på några få platser. Till dem får 
man åka ganska långt. 

Fler apotek öppnas: Under 1970-talet ökar antalet från 
600 till 900. De flesta hyr en lokal i ett affärshus, få har 
helt egna byggnader.

Kommunerna
Några ytterligare kommunhus byggs vid denna tid.

Sjukvård
Flera äldre och mindre sjukhus läggs ner medan de stora 
sjukhusen byggs till.

Kommunerna
Inga stora ändringar för de hus och lokaler som kommu-
nerna använder. 

Sjukvård
2009 bestäms att Apoteket AB (tidigare Apoteksbolaget) 
inte är det enda företag som skall få driva apotek.

BB på lasarettet i Uddevalla, 1940- eller 1950-tal. Sjuksköterskor i  
sköterskeuniform matar två nyfödda barn. 

Brastads ålderdomshem, invigt 1964. Det kan vara svårt att skilja ett ålder- 
domshem från ett hyreshus vid denna tid. Men rullstolsramper vid ingångar  
eller stora balkonger där många får plats samtidigt kan vara ledtrådar. 

Flygfoto över Uddevalla sjukhus på 1960-talet.

1975-1990 1990-2005 2005-NU
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Vad tror man på – religion

Vid denna tid har det byggts kyrkor i landet sedan 900 år. 
Landbygdens sockenkyrkor är byggda på 1800-talet eller 
tidigare. I några av landsbygdens småorter byggs kyrkor 
så sent som vid 1930-talets början.

Vid denna tid går nästan alla ungdomar i konfirmations- 
undervisning och många barn går i söndagsskola. Under-
visningen är ofta hemma hos prästen i prästgården eller 
i en skola. På några platser börjar man vid denna tid att 
bygga församlingshem, byggnader där man kan dricka 
kaffe och umgås efter kyrkbesöket. Finns det ett försam-
lingshem så är söndagsskolan och konfirmationsunder-
visningen i dessa lokaler.

Frikyrkor (missionsförbundet, pingströrelsen och baptist-
kyrkan) har sina egna församlingslokaler eller bönehus. 
De är ofta byggda vid tiden omkring 1900.

1930-1945

De kyrkor som byggdes på 1930-talet ser ofta 
ut som äldre kyrkor. Man ser tydligt att det är en 
kyrka. Det dröjde innan man använde den nya 
”funkis-stilen”. Krokstrands kyrka, klar 1931.
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1945-1960
På landsbygden byggs inga nya kyrkor, men folk börjar 
flytta till städerna och där byggs några nya kyrkor.

1960-1975
I städernas nya stadsdelar byggs ofta nya kyrkor (”stads-
delskyrkor”). Kyrkorna har ännu fler aktiviteter förutom 
själva gudstjänsterna. Man behöver därför fler utrymmen 
än själva kyrksalen. De nya kyrkorna byggs nästan alltid 
så att kyrkan sitter ihop med församlingshemmet.

1975-1990
Några fler stadsdelskyrkor byggs. Frikyrkoförsamling-
arna bygger nytt eller bygger till sina gamla byggnader. 
En modern frikyrka ser ungefär likadan ut som Svenska 
Kyrkans stadsdelskyrkor.

 1945-NU

1990-2005
Nästan inga nya kyrkor byggs. Intill många äldre kyrkor 
ligger en prästgård, där prästen har bott. Men nu är det 
mindre vanligt att prästerna bor just i en prästgård, och 
många prästgårdar säljs.

2005-NU
På några håll på landsbygden undrar man vad som skall 
hända med kyrkor som ligger i trakter där det inte längre 
bor så många människor.

En stadsdelskyrka i Kungälv, Kastalakyrkan, från 1980. Den ser helt annorlunda ut än de äldre kyrkorna. Själva kyrkan är 
byggd tillsammans med församlingshemmet, där det finns samlingssal och kontorsrum m m. Det är bara det höga taket över 
kyrkorummet som visar att det är en kyrka.

Koret inne i en modern kyrka. Samma saker – kors, altare, altarring – som i 
äldre kyrkor, men i en modernare form. Kristinedalskyrkan i Stenungsund.
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Vad tror man på – familjen

Ungefär hälften av alla i Sverige bor på landet vid denna 
tid, ofta på bondgårdar. Familjen betyder mycket för att 
allt arbete skall bli gjort. Mor- och farföräldrarna hjälper 
ofta till i hushållet och tar hand om barnbarnen. Barnen 
får tidigt vara med och ansvara för arbetet på gården. 

Även barnen i samhällena får tidigt känna av att bli vuxna 
då de flesta bara går sex-sju år i folkskola och börjar 
arbeta när de är femton. Familjer i småorter och småstä-
der har ofta släkten i närheten. 

Barnen i de stora städerna kan ha föräldrar som har flyttat 
från landet in till staden, och då är det långt till far- och 
morföräldrar. Man kan säga att ju större samhälle man 
bor i desto färre släktingar har man i närheten.

På landsbygden, men även bland lite rikare familjer, finns 
ofta fler personer i hushållet. På en bondgård arbetar en 
piga med gårdens och hushållets sysslor. Familjer med 
mer pengar kan ha en hushållerska anställd.

Arbete (och skola) fyller nästan all tid året runt, man är 
bara ledig på söndagar. På skolloven hjälper barnen till 
hemma. Semester är den stora nyheten 1938 när alla får 
rätt till semester i två veckor och familjen kan tillbringa 
sin tid tillsammans. Fritid tillsammans är något nytt, det 
blir snabbt viktigt.

1930-1945

Tre generationer av en familj som har det lite bättre ställt. En kassör med fru (det sittande äldre paret), syskon, barn och 
barnbarn. Foto omkring 1930.
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Den arbetande familjen. Alla behövs för försörjningen. En torparfamilj i potatislandet. De minsta bondgårdarna kallas torp, man äger inte marken själv. Foto omkring 1930. Krokstad socken, Munkedals kommun.
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Nu inleds en stor folkomflyttning, många på landet flyttar 
in till städer och samhällen. Industrierna behöver mer 
arbetskraft och bondgårdarna kan skötas av färre männis-
kor. Nu börjar också kvinnorna arbeta. 

Självhushållen (man odlar själv grönsaker, potatis m m) 
blir färre även om många familjer har en täppa eller 
kolonilott där man odlar. Färdigmat i form av konserverad 
mat på burk börjar bli vanligt vilket underlättar arbetet 
för kvinnorna, som fortfarande sköter mycket av hushålls-
arbetet.

För de gamla som har svårt att klara sig själva byggs 
ålderdomshem.

På semestern åker man kanske tillbaka till mor- eller far-
föräldrarnas gård, träffar släkt och hjälper till på gården. 

Det går bra för industrierna under denna tid och det är 
lätt att få jobb. Det är lättare på vissa orter än på andra, 
många väljer att flytta till orter där det finns arbete. Därför 
blir det ont om bostäder i de orter dit man flyttar och det 
börjar byggas många nya lägenheter och nya villor. Fler 
kvinnor börjar arbeta – hemmafruarna blir färre.

Fritiden blir längre när man får lediga lördagar 1971. Man 
tycker också att fritiden är en allt viktigare del av livet. 
Fritidsgårdar börjar växa fram i städer och större orter 
för att ge möjlighet till aktivitet och vara mötesplats för 
ungdomar på eftermiddagarna. 

Semestern blir dubbelt så lång, fyra veckor, och den 
används till vistelse med hela familjen i sommarstugan 
eller kanske i form av bilsemester. Har man råd kan famil-
jen fara på charterresa till varmare länder som Spanien.

Andra familjer tillbringar sin semester i egen sommarstuga  
eller så hyr man stuga eller tältar. Flera stora företag ord- 
nar billigt sommarboende till sina anställda i semester-
anläggningar som företaget äger. 

I en semesteranläggning bor man i stugor eller radhuslik-
nande hus. Ofta finns det en centralbyggnad med matsal 
och samlingslokal. Dansbana kan finnas, och badplats 
finns alltid. 

Tonårstiden blir viktig: ungdomar skaffar sig en egen stil, 
med kläder, musik m m. Tidigare var man mer som de 
vuxna.

1960-1975 1945-1960

Solglasögon på! Cykelsemester på 1940-50-talet. Packningen med tält, 
resväska och sovsäck skymtar på pakethållaren.

Solbadande familj. Att göra något tillsammans på fritiden blir viktigt.
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Många familjer har det bra ställt och många vill bo i egen 
villa hellre än lägenhet. Det är villabyggandet som ökar 
mest under denna tid. Med bil, buss eller tåg kan man 
pendla till ett jobb utanför hemorten, man måste inte 
flytta. 

Samtidigt börjar landsortsskolor läggas ned och en del 
barn på landsbygden eller de mindre orterna får resa 
långt med buss för att komma till skolan.

Nu är det vanligt att barnen är på förskola (dagis) och att 
båda föräldrarna arbetar.

På semestern, som 1976 ökas till fem veckor, börjar fler 
och fler att fara utomlands på charterresor med flyg.
 

Många familjer vill bo i eget hus. Men det byggs inte 
riktigt så många nya hus som mellan 1960 och 1990.

Fler barn bor med en av sina föräldrar, eller halva tiden 
hos mamma och halva hos pappa. Fler vuxna bor också 
helt själva. Vuxna som redan har barn kan flytta ihop 
med andra som också har barn. Det finns helt enkelt fler 
sätt en familj kan se ut på. Detta är inte alldeles nytt vid 
denna tid, men det är nu som det inte längre är ovanligt.
 

Familjemedlemmarna har gärna olika aktiviteter på friti-
den, till exempel idrottsträning. 
 
Man kan hålla kontakt med vänner och släktingar också 
via internet (mail, Facebook, MSN m m).

1975-1990 1990-2005 2005-NU

Nog förekom det en del julklappar också på 1960-talet. Bild från 1968.
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Vad tror man på – folkrörelser

Detta är folkrörelserna tid. Sedan början av 1900-talet har 
man bildat föreningar för att arbeta med frågor man anser 
viktiga. Det är nykterhetsförespråkare, olika kyrkoinrikt-
ningar (frikyrkor), arbetare som driver anställningsfrågor 
(arbetarrörelsen) och idrottsföreningar. Många av dessa 
föreningar har också verksamhet för de unga i sina ung-
domsförbund. Så många är med i detta att man kal- 
lar det för ”folkrörelser”.

Det fortsätter byggas idrottsplatser, festplatser (folkparker 
och dansbanor), Folkets Hus (arbetarrörelsens samlings-
lokaler) och bygdegårdar (bl a annat Svenska landsbygds-
ungdomens jordbrukares ungdomsförbund) under denna 
tid, liksom det gjort sedan 1910-talet. 

1930-1945

Politiskt möte i Uddevalla folkets park. 1940-tal. 
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1945-1960
Få helt nya Folkets Hus, bygdegårdar och folkparker 
byggs under denna tid, men det byggs och byggs om i de 
anläggningar som redan finns.

1960-1975
Minskat intresse för att arbeta i folkrörelserna. En del 
folkparker och dansbanor läggs ner.

1975-1990
Ännu fler folkparker och dansbanor läggs ner. Det finns 
två orsaker. Den ena är att vi fått in TV i hemmen och 
tittar mer på denna än att gå ut. Den andra är att man 
börjar dansa till musik från skivor på diskotek istället för 
till musiker som spelar. 

1990-2005
Föreningar på landsbygden använder ibland till exempel 
nedlagda skolor som bygdegårdar. 

2005-NU
Många Folkets Hus och folkparker läggs ned. Idag finns i 
Västra Götaland drygt 70 Folkets Hus och folkparker. 

Bygdegårdarna har däremot blivit fler, men det är ofta 
inte nya byggnader, utan andra byggnader som används 
som bygdegård. Idag finns knappt 200 föreningar anslutna 
till Sveriges Bygdegårdars riksförbund.

 1945-NU

Folkets Hus i Hjälteby på Tjörn. Typisk dansbana, med enkel scen för musikerna, dansgolv av trä och 
räcke runt om. Denna utanför Bovallstrand är fotograferad idag men det 
hade sett likadant ut om fotot tagits för 70 år sedan.

Folkets Hus i Uddevalla från 1950-talet.
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Ny teknik hemma

Telefon är vanlig men inte i alla hem.
Elektricitet börjar bli vanlig i hemmen.
Moderna kylskåp börjar tillverkas men är ovanliga i hem-
men.
Vattenklosett (toalett) med spolning finns i nybyggda hus.
Radio blir vanlig i alla hushåll.
Vevgrammofon används för att lyssna på musik.
Bilar finns men är ovanliga.

Telefon finns i de flesta hem.
Kylskåp börjar bli vanliga i hemmen
Dammsugare blir vanliga i hemmen.
Bilar blir vanliga.
Radiogrammofon för att lyssna på musik finns i en del 
hem.
  

TV-apparaten (svart/vit) blir vanlig.
Elektrisk hushållsassistent (en kraftig matberedare) börjar 
bli vanligt.
Frys blir vanligt.
Bil finns i de flesta hushåll.
Grammofon finns i många hem och nu kommer stereoan-
läggningar som har ljud från två högtalare. 

1930-1945 1945-1960 1960-1975

1900-talet är en tid när vårt vardagsliv fyllts av tekniska apparater som ofta drivits av elek-
tricitet. Säkert har du och din familj många sådana. En del har funnits i hemmen en lång tid 
medan andra har tillkommit under de senaste åren. Ny teknik tas fram allt snabbare och sprider 
sig också allt fortare för varje år. Här kan du läsa om när olika apparater kom och när de blev 
vanliga i hemmen.
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Kyl och frys finns i alla bostäder.
Färg-TV finns i nästa alla hem.
Mikrovågsugn börjar bli vanlig i hemmen.
Musikanläggningar (”stereo”) är vanliga i hemmen.
Videobandspelare kommer och blir snart populära.
Mobiltelefon är en nyhet som från början var tung och 
stor men blir mindre och lättare för varje år.

Dator börjar bli vanlig i hemmen. 
Internet finns i de flesta hem omkring 2000.
CD-skivor och CD-spelare kommer 1985 men blir vanliga 
i hemmen runt 1990.
TV-kanalerna blir fler än bara SVT. 
DVD-skivor och DVD-spelare kommer och finns snart i 
många hem.
TV-spel (som Nintendo, Playstation m m): De första kom 
på 1980-talet men det är nu de blir vanliga.
Mobiltelefon blir vanligt bland vuxna och tonåringar.

Dator finns i nästan alla hem.
Bredbandsanslutning finns i de flesta hem.
”Platt-TV” (LCD eller plasma) slår igenom bland hushållen.
Mobiltelefon blir vanlig även bland barn.
MP3-spelare blir vanliga och finns även i mobiltelefoner.
Du har säkert några nya tekniska saker i ditt hem – vilka?

1975-1990 1990-2005 2005-NU

Vevgrammofonen blir ett sätt att lyssna på musik. Bilden från 1935  
föreställer en så kallad resegrammofon, som man också kunde ta med  
sig utomhus.

Tack vare kylskåpet (vid sidan om bordet på bilden) blir det mycket lättare att förvara temperaturkänslig mat i köket. Bilden troligen från 1950-talet.
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Bostadsbyggandet

Ekonomisk kris och massarbetslöshet. Arbetsmarknads-
åtgärder med vägbygge. Men det byggs inte så många hus.

Lägenheterna som byggs är små. Det gäller både rummen 
och framförallt köken.

Funktionalismen slår igenom som arkitekturstil både för 
flerbostadshus och villor. 

Flerfamiljshusen byggs av trä, tegel eller betongsten. Kläd-
seln på husen är av trä, puts eller eternitskivor. Villorna är 
byggda i trä eller betongsten och är klädda med träpanel 
eller puts. Det är inte ovanligt att det är husägarna själva 
som bygger och ibland byggs de som stora byggsatser 
som husägaren själv monterar upp.

På många orter är det ont om bostäder. Därför byggs 
flerfamiljshus med moderna lägenheter. 

Lägenheterna kan vara sådana man hyr. Kommunerna vill 
att det byggs fler lägenheter och därför bildar man egna 
bostadsbolag (kallas ”allmännyttiga” bostadsbolag) som 
bygger hus med hyreslägenheter.

Vissa flerfamiljhus byggs av bostadsrättsföreningar. I en 
bostadsrättsförening köper man en andel så man kan säga 
att man äger en del av huset istället för att hyra. HSB och 
Riksbyggen är två stora bostadsrättsföreningar. 

Större hus byggs av tegel eller betong i stommen. De kläs 
med tegel, trä eller eternitskivor. Det byggs också många 
villor. Det är fortfarande vanligt att det är husägarna själva 
som bygger. Villorna byggs i trä, men ibland är det tegel 
på utsidan.

Allmännyttiga bostadsbolag bygger många nya hyreshus 
och hela nya bostadsområden. ”Miljonprogrammets” 
bostäder uppförs.

Flerfamiljshus och större hus byggs i tegel, gjuten betong 
eller färdigtillverkade betongmoduler. De kläs med tegel, 
trä eller eternit. Det byggs vid denna tid också många nya 
villor. Villor byggs i trä, tegel eller betong och kläs med 
träpanel eller tegel. En sorts vit ”tegelsten” som kallas 
”mexisten” är en nyhet.

1930-1945 1945-1960 1960-1975

Under början av 1960-talet byggs även de stora husen fortfarande 
med lite äldre metoder. Många människor arbetar med varje husbygge. 
Skara, tidigt 1960-tal.
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Flerfamiljshus med lägenheter byggs under 1960- och 1970-talen allt 
oftare av färdigtillverkade väggdelar. Delarna lyfts på plats med stora 
lyftkranar. Skara, 1960-tal.

Färre flerfamiljshus byggs. 

Många hus värms vid denna tid med oljepanna. Nu blir 
olja så dyrt att man måste försöka minska användningen. 
Dels gör man husen bättre isolerade, dels försöker man 
finna andra värmekällor. Bland annat så blir eluppvärmda 
hus vanligare.

Större hus uppförs med stomme av betong eller stål, och 
lägre flerfamiljshus byggs av trä. De kläs i trä, puts, tegel 
eller plåt. Villor byggs i trä och kläs ofta med träpanel, 
ibland mexisten.

Det byggs få bostäder under denna period. Köpcentra 
utanför städerna blir vanliga.

Flerfamiljshus byggs i betong, stål och lägre hus byggs av 
trä. De kläs i träpanel, puts, skivmaterial, tegel eller plåt. 
Villor byggs i trä och kläs med träpanel eller puts.

Man undersöker sätt att bygga hus som är mycket energi-
snåla, men många hus byggs på vanligt sätt.

1975-1990 1990-2005 2005-NU

Under 1950- och 1960-talen byggs villorna många gånger med väggar  
av tegel. Skara, 1960-tal.

I 1970-talets villaområden är det ofta gott om hus som har fasader av trä.  
Bild från Varnhem.



44

Var detta allt?

Naturligtvis inte.

Under den tid vi beskrivit har det hänt mycket, mycket mer. 

Detta är bara ett urval, ett smakprov på allt som skett. 

Utan alla dessa förändringar i hem och samhälle 
hade ditt liv varit MYCKET annorlunda.

Vad tror du hade varit mest annorlunda?
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1900-TALET RUNT HUSKNUTEN är ett ”uppslagshäfte” där du kan slå 
upp fakta om samhället från 1930 fram till idag. 

1900-talet är den tid när vårt moderna samhälle skapades. Mest tydligt 
är det från ungefär 1930 och framåt. 1900-TALET RUNT HUSKNUTEN 
handlar om saker och företeelser som finns runt omkring oss och som vi 

kanske ser som självklara. Att bo i villa eller hyreshus. Att vara på fritids, 
gå på hockeyträning eller åka på semester med familjen. Att ta bilen till 
köpcentrat och handla. Men har det alltid varit så? 

Hur såg vardagen ut när dina föräldrar växte upp? Eller din farmor och 
farfar? Hur såg en affär ut? Hur bodde man? Fanns det sjukhus?


