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Abstract 
 

I korthet har uppsatsens syfte varit att ge en bild av vilken social bakgrund de flickor hade 

som gick på Snöå Lanthushållsskola i Dala-Järna, att ta reda på varför de valde att gå där och 

att undersöka vad som hände med eleverna senare i livet. Metoden som använts hör till den 

muntliga historieforskningens sätt att gå till väga: Under ett besök på skolans 100-års jubile-

um i september 2009 delades en enkät ut till ett hundrafemtiotal före detta elever, av vilka 15 

stycken valdes ut. Dessa 15 delades in i tre grupper: den äldre generationens elever från 1936-

1960, mellangenerationens elever från 1961-1970, och slutligen den yngre generationens ele-

ver från 1971-1989, varefter de intervjuades. Intervjuerna låg sedan till grund för uppsatsens 

resultat. 

 Resultatet visar att elevernas sociala bakgrund har varierat, liksom ambitionerna bakom 

att söka till lanthushållsskolan och i vilken grad skolan fick betydelse för framtiden. Trenden 

verkar dock vara att det bland de tidigaste snöåkullorna var vanligt att man ville bli en god 

husmor, medan 1950-, 1960- och det tidiga 1970-talets elever behövde kursen i lanthushåll-

ning för att kunna vidareutbilda sig. Under 1970- och 1980-talet blev antalet skoltrötta som 

sökte sig till Snöån större, och skolan tycks ha blivit en nödlösning och ett andrahandsval. 

Samtliga minns snöåtiden som en mycket rolig och lärorik tid, och många av dem fick vänin-

nor för livet. 

 

Nyckelord: Snöån, kvinnoutbildning, lanthushållskola, hushåll.
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1. Inledning 
 

Bland flickorna i min grundskoleklass var det vanligt med tankar kring att gå ett år på lant-

hushållsskola, innan man påbörjade någon annan utbildning. Det hade på något sätt blivit en 

självklarhet att ta med sådana funderingar i sina framtidsplaner, eftersom skolan ju fanns i 

byn, och innebar ytterligare betänketid när det gäller framtida yrkesval. När sedan beskedet 

kom om att den skulle läggas ner, blev vi naturligtvis besvikna; och att det dessutom bara var 

tre år kvar innan vår tur skulle ha kommit, gjorde det extra förargligt. 

 Intresset för Snöå lanthushållskola har för min del alltid funnits där, inte minst på grund 

av ovan nämnda anledning. Och i byn där jag växte upp visste jag att en av grannfruarna hade 

kommit till socknen för att gå lanthushållsskolan, varefter en av traktens ynglingar fick henne 

att stanna kvar och bilda familj. Min egen svägerska ingick dessutom i den sista årskullen 

”snöåkullor” och jag var själv längre tillbaka anställd vid Snöå Bruks Värdshus och Vandrar-

hem, vars verksamhet bedrevs, och fortfarande bedrivs, i skolans gamla lokaler. 

 Tanken på att skriva en uppsats i ämnet väcktes dock till liv senare och i ett helt annat 

sammanhang. Lisbeth Lagerberg, då ansvarig för ett projekt kallat Snöå kost och kultur, kon-

taktade mig för att få veta om jag eventuellt var intresserad av att skriva en uppsats om lant-

hushållsskolan. Snöå kost och kultur syftade till att uppmärksamma och ta till vara historie- 

och kulturarvet på platsen kring det gamla järnbruket, och projektet resulterade bland annat i 

en vacker kokbok med recept från lanthushållsskolans tid. Jag nappade på Lisbeths förslag, 

och tog mig an uppgiften. Arbetet med uppsatsen ledde till den text du nu håller i din hand, 

och förhoppningen är att den kommer att utgöra en liten del i att historien och kulturen kring 

Snöå lanthushållsskola bevaras för framtiden. 

 Karin Kers, också student vid Högskolan Dalarna, blev terminen före mig färdig med sin 

uppsats om Snöå lanthushållsskola 1909-1989. Med hjälp av i huvudsak gamla protokoll och 

liknande arkivmaterial om skolan, undersökte Karin syftet med startandet av skolan, dess 

verksamhet och elever. Min metod och mitt syfte har varit annorlunda, och det jag skrivit kan 

därför ses som ett komplement och en fördjupning av Karins arbete, då det bygger på inter-

vjuer gjorda med före detta elever och enbart koncentrerar sig på dessa. Ambitionen lämnar 

med andra ord verksamheten i sig åt sidan och syftar istället till att förtydliga bilden av vilka 

de människor var som för en kort tid kom att leva i den. 
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2. Syfte, frågeställningar och metod 
 
2.1 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka  vilken social bakgrund de unga kvinnor hade 

som sökte sig till Snöå lanthushållsskola, vad de avsåg med att gå Snöåskolan före utbild-

ningen och vad de efter avslutad kurs kom att ägna sig åt. 

 

2.2 Frågeställningar 
 

För att uppnå syftet med uppsatsen har följande frågeställningar använts: 

 

- Vilken social bakgrund hade eleverna som gick på Snöå Lanthushållsskola? 

- Varför valde de att gå på Snöå Lanthushållsskola? 

- Vilken betydelse fick kursen på Snöå Lanthushållsskola för dem efteråt? 

 

2.3 Metod, material och avgränsning 
 

Tillvägagångssättet för att uppnå syfte och att besvara frågeställningar var som följer: Den 12 

september 2009 ordnades, den sedan tjugo år nedlagda verksamheten till trots, 100-årsjubiléet 

av Snöå Lanthushållsskola. I firandet deltog över 700 gäster, vilket därmed inbjöd till ett unikt 

tillfälle för en intresserad historieforskare. Undertecknad tog sålunda tillfället i akt och delade 

ut en enkät till 150 före detta elever, och några lärare, där några enkla frågeställningar om 

skolan och deras relation till den skulle besvaras. Av det totala antalet enkäter som delats ut 

lämnades 117 stycken tillbaka, vilket får betraktas som ett tillfredsställande resultat. Enkäter-

na utgjorde pilotundersökningen i min strategi att utav dessa välja ut ett mindre antal elever 

som senare skulle kunna förse mig med en mer djupgående information.  

 Efter att utifrån enkäterna ha fått en uppfattning om hur eleverna bäst skulle kunna kate-

goriseras – lärarna sorteras bort - gjordes sedan ett urval på femton personer. Urvalet basera-

des först och främst på när eleven vistades på skolan, men till viss del togs även hänsyn till 

vilken hemort vederbörande kom ifrån. Det sistnämnda kriteriet motiverades med att resulta-

tet på så vis skulle få en bättre spridning. Fem av de utvalda eleverna gick skolan före 1960, 

fem elever gick mellan 1961 och 1970 och ytterligare fem elever gick där mellan 1971 och 

1989. Dessa femton kvinnor kontaktades, en tid bokades och i tur och ordning ägde enskilda 
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intervjuer rum, i vilka de fick berätta sin livshistoria i allmänhet och, naturligtvis, om tiden på 

Snöån i synnerhet. Samma typ av frågeställningar användes vid alla intervjuer, och om svaret 

så möjliggjorde, ställdes följdfrågor. Intervjuerna ägde i de flesta fall rum i den intervjuades 

hem, medan det vid tre tillfällen föll sig så att informantens arbetsplats var lämpligare. Inter-

vjuerna spelades också in. 

 Att tidsperioderna blev ovan nämnda, 1936-1960, 1961-1970 samt 1971-1989, tarvar en 

förklaring: Eftersom skolan startade 1909 hade det allra bästa naturligtvis varit att intervjua 

någon från den tiden, vilket av naturliga skäl dock inte längre är möjligt. Den äldsta eleven, 

som jag i min undersökning lyckades hitta, gick på Snöån 1936, vilket därmed fick bli start-

året för den tidsperiod uppsatsen omfattar. Att 1960-talets snöåkullor hamnat i en egen kate-

gori beror på att den gamla typen av lanthushållsundervisning började försvinna under detta 

årtionde, vilket 1968 resulterade i att ladugården och djurbruket, som funnits på skolan sedan 

begynnelsen, helt togs bort.1

 Under 1970-talet kom ämnena på skolan att kallas hemtekniska och istället för djurkurser 

infördes barn- och familjekunskap i större utsträckning än tidigare på schemat. 1971 övertog 

landstinget driften av Snöå Lanthushållsskola, och i samband med detta ägde en avgörande 

övergång till en ny typ av verksamhet rum. En reform genomfördes nämligen i Sverige, vil-

ken gjorde om den gamla lanthushållsutbildningen till en del av den nya gymnasieskolan, och 

gav den namnet konsumentekonomisk specialkurs.

 

2

 Metoden som använts i arbetet vilar på den muntliga historieforskningens tradition, det 

vill säga att låta människor få berätta sin historia. Intervjuer med före detta elever är det enda 

källmaterialet, vilket har både sina fördelar och nackdelar, vilket jag återkommer till under 

nästa rubrik som behandlar det aktuella forskningsläget. 

 

 

                                                 
1 Kers, Karin, 2009, s.16. 
2 Nilsson Gun-Britt, 2000, s. 18-19. 
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3. Forskningsläge 
 

3.1 Muntlig historieskrivning 
 

I förordet till en bok av Paul Thompson, ivrig förespråkare för muntlig historieforskning, 

skriver Sven Lindkvist om hur att detta sätt att röna historiens skeenden långt ifrån är ett nytt 

påfund. I modern tid ser vi muntlig historieskrivning som självklart förenad med uppkomsten 

av nya tekniska hjälpmedel, med vilka det blivit möjligt att uppta och lagra vad den mänskliga 

rösten berättat. Lindkvist ser däremot hur just den muntliga historieförmedlingen var den ur-

sprungliga och enda vägen för historiker att använda. På Herodotos och Tacitus tid tvingade 

den uppenbara avsaknaden av nedskrivna historiska dokument dessa att söka kunskap på an-

nat håll, nämligen hos de människor som varit med om och deltagit i historien.3 Thompson 

kallar muntlig historia för ”historiens urtyp”4

 

. 

Den muntliga historien byggs upp kring människor. Den ger själva historien liv och vidgar dess 

horisonter. Den medger hjältar, inte enbart bland ledarna utan också bland de många i folkets dju-

pa led. Den uppmuntrar lärare och elever till samarbete. Den för historien in i och ut över det loka-

la samhället. Den bidrar till värdighet och självförtroende bland de mindre privilegierade, i syn-

nerhet de gamla. Den möjliggör kontakter – och därmed förståelse – mellan sociala klasser, mellan 

generationer. Den ger enskilda historiker och andra med en gemensam uppfattning en känsla av 

tillhörighet på en bestämd plats eller i en bestämd tid. Kort sagt, den gör människolivet rikare. Den 

muntliga historien utmanar också historiens accepterade myter, den auktoritativa dom som ligger i 

deras tradition. Den ger möjlighet att radikalt omvärdera historiens innebörd.5

 
 

Den berättade historien, framför den skrivna, för oss närmare förfluten tid på ett sätt som 

framställer den mer verklig, personlig och upplevd. De som kan sätta ord på minnet i ett sam-

tal kanske aldrig skulle ha kunnat formulera sig med hjälp av skriften. På så sätt kan det som 

annars skulle ha blivit fördolt bakom välskrivna historiedokumentationer få komma i ljuset 

och än mer berika det vi redan visste och tillföra sådant som inte ännu varit upptäckt. Det är 

med detta i åtanke jag valt att skriva denna uppsats; genom kvinnors upplevelser av en för 

dem gemensam historia har jag velat skriva historia. Naturligtvis är historieskrivningen i detta 

fall begränsad i både tid och omfång, men principen är densamma. 

                                                 
3 Lindkvist, Sven, i Thompson, Paul, 1980, s.9. 
4 Thompson, Paul, 1980, s.33. 
5 Thompson, Paul, 1980, s.32. 
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Ivor F Goodson och Ulf Numan är författarna bakom titeln Livshistoria och professionsut-

veckling – berättelser om lärares liv och arbete, ett annat arbete som behandlar muntliga hi-

storiekällor. Deras arbete är ett både lättåtkomligt och användbart material för den som har 

sysslat, eller kommer att syssla, med historieforskning av den typ där intervjuer med männi-

skor som berättar utgör grundstenen. Goodson och Numans syfte är att låta före detta lärare 

berätta sin livshistoria, men deras metod att skriva historia är applicerbar även på andra yrken 

och personligheter. Följande citat förklarar bokens röda tråd: 

 
En levnadsberättelse (life story), till exempel en lärares, handlar om en personlig rekonstruktion av 
erfarenheter medan life history visserligen startar med en life story men bygger vidare och sätter in 
händelserna i deras sammanhang.6

  
 

Ytterligare förklarat betyder metoden att man låter de människor som varit med ”där och då”, 

få berätta om hur de upplevde situationen eller händelseförloppet, det vill säga berätta sin hi-

storia. Avlägsenheten i tid, liksom eventuella brister i minnet samt en personlig färgning och 

tolkning av minnena, går i en sådan berättelse inte att bortse ifrån och måste således beaktas 

av lyssnaren. Lyssnaren, i det aktuella fallet intervjuaren, har som uppgift att sätta in dessa 

minnen och tolkningar i ett större historiskt sammanhang, för att bättre förstå och kunna kon-

struera livshistoria. 

 Att med hjälp av en ”life story” skriva ”life history” görs i regel under en längre tidsperi-

od och med hjälp av flertalet intervjuer, vilket ger forskaren möjlighet att bearbeta materialet 

på ett sätt som inte är fallet i denna uppsats. Den har så att säga tillkommit enligt detta tillvä-

gagångssätt, med den avvikelsen att intervjuerna gjorts vid ett enda tillfälle och inom en tids-

ram som varit mer begränsad än vad som är fallet i en mer professionell historieskrivares. 

Dessutom ligger endast en kort period i informanternas liv – tiden på lanthushållsskola – i fo-

kus, medan det i andra fall handlar om en hel levnadsberättelse. 

 Fördelen framför andra när det gäller muntliga källor, och jag tror Thompson, Goodson 

och Numan är beredda att hålla med, är att muntliga källor är levande källmaterial. Skriftliga 

dokument är, om än i många fall fantasifulla och innehållsrika, så kallat dött material. Medan 

levande människor tar fram ur minnet och klär i egna levande ord, samt under berättelsens 

gång kanske också väcker till liv minnen som fallit i glömska, är skriftliga historiekällor be-

gränsade och statiska. Kort sagt kan vi aldrig komma historien närmare än i mötet med dem 

som upplevt den. 

 
                                                 
6 Goodson, Ivor F. & Numan, Ulf, 2003, s.105. 
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3.2 Kvinnohistoria 
 

Ingela Schånbergs De dubbla budskapen, behandlar utvecklingen inom utbildningsväsendet, 

när det gäller kvinnor, under de senaste två seklen. Under min nästa rubrik ”bakgrund” kom-

mer Schånberg att tas upp ytterligare, men jag vill nämna henne redan här, eftersom tidigare 

forskning inom kvinnlig utbildning är intressant när det gäller Snöån. Snöån utgör en kompo-

nent i detta utbildningsväsende och tendenserna i samhället i övrigt avspeglar sig i de föränd-

ringar som ägde rum på lanthushållsskolan. Schånbergs resultat liknar det jag tycker mig kun-

na ana i min egen undersökning. 

 Yvonne Hirdmann skriver, i det inledande kapitlet till boken Kvinnohistoria, att männen 

varit den traditionella historieskrivningens norm, och att förekomsten av kvinnor i den är i det 

närmaste obefintlig. Historien har handlat om krig, politik och ekonomi; samtliga sfärer inom 

det samhället, i vilket männen verkade. Och eftersom kvinnan aldrig deltagit i offentlighetens 

ljus, har detta lett till att kvinnan och hennes roll i det förflutna förblivit ett oskrivet kapitel. 

De tappra försök som gjorts för att vända denna trend har längre tillbaka allt som oftast bara 

inneburit en slags kompletterande historieskrivning, vilken, istället för att lyfta fram kvinnan, 

snarare ytterligare markerat hennes perifera ställning. Lösningen på detta problem är, enligt 

Hirdmann, att sluta leta efter kvinnorna i de manliga sfärerna, och att istället söka efter henne 

i den ”vanliga” historien.7

 

 

Om vi…släpper den av manlig verksamhet definierade historien och söker andra sidor av det för-

flutna så kommer vi att finna kvinnorna. Det handlar alltså om att söka efter de kvinnliga sfärerna i 

tillvaron, de områden och platser där kvinnorna finns och alltid har funnits och verkat: kök, barn-

kamrar, ladugårdar, vävstugor, klassrum, sjuksalar, kontor.8

 
 

Citatet handlar om Hirdmanns tankegångar och är hämtat ur boken Skriv kvinnohistoria!, i 

vilken bland andra Anna Götlind och Karin Kåks ingår i redaktionen. Eftersom kvinnans upp-

gift inte varit att verka i de offentliga och manliga domänerna, utan som mödrar, döttrar och 

hustrur, är det i dessa sammanhang vi måste leta efter dem. Ovan nämnda bok är resultatet av 

en forskningscirkel och handlar om några kvinnors livsöden under 1800- och tidigt 1900-tal. 

 Ett annat exempel på kvinnohistoria är Bullakandidater med Lena Wernevik i redaktio-

nen. Boken utspelar sig i 1900-talets Norrköping och presenterar fem textilarbeterskors liv. 

                                                 
7 Hirdmann, Yvonne, 1994, s.7-22. 
8 Götlind, Anna & Kåks, Helena, 1999, s.8. 



 

 11 

Dessa kvinnor berättar om minnen från ett fattigt bond- Sverige; om föräldrar, syskon, barn-

dom och skolgång. De berättar också om det smutsiga och slitiga arbetet på en textilfabrik och 

om rollen som maka, mor och familjeförsörjare. 

 Den här uppsatsen är också ett försök till att skriva kvinnohistoria. Den handlar om ett av 

de små sammanhangen; om en liten lanthushållsskola i Västerdalarna som utgör en liten del 

av en stor helhet i det svenska utbildningsväsendet. Men detta lilla sammanhang var av stor 

betydelse för dem som fick vara med i det; uppsatsen handlar nämligen också om flickor som 

växte upp och blev kvinnor i ett samhälle under förändring. Det som var självklart för dem 

som gick där för åttio år sedan var inte en självklarhet sextio år senare och tvärtom. 

 

3.3 Husmodersrörelsen och lanthushållsskolor 
 

 Om husmodersrörelsen och forskningen kring denna ska här nämnas några exempel. Elvy 

Berglunds c-uppsats från 2002, Fostras till husmoder – en studie av Domnarvets husmoders-

skola åren 1908 - ca 1960, är en framställning om den första husmodersskola Stora Koppar-

bergs Bergslag var med om att grunda. Domnarvet och Skutskär blev säte för lanthushållssko-

lor 1908 och Dala-Järna 1909.9 Berglund redogör bland annat för skolans organisation, dess 

läromedel och lärare samt ger en bild av de elever som gick där. Hon tar också upp den för-

ändring husmodersskolorna gick igenom under åren mellan 1950 och 1970, och menar att 

”skolans syfte att ubilda husmödrar började avta, till förmån för allt mer yrkesinriktad utbild-

ning”10

 Lena Mossfeldt är, med sin skrift Snöå bruk blir lanthushållsskola och åter bruk 1909-

1989, en annan husmodersforskare. Hennes intresse för, och kunskaper om, husmodersrörel-

sen var förankrade i både föräldrarnas, och i egna erfarenheter. Fadern hade nämligen under-

visat, och modern studerat, vid Rimforsa lanthushållningsseminarium i Östergötland, och 

Lena själv tjänstgjorde i 28 år som lärarinna på Snöåskolan i Dala-Järna.

. 

11

 Karin Kers uppsats Snöå Lanthushållsskola 1909-1989 är en forskaruppsats baserad på 

framför allt verksamhetsberättelser och årsredogörelser arkiverade på folkrörelsearkivet i Fa-

lun. Hennes slutsats av sina undersökningar är i korthet att lanthushållsskolans utveckling 

stämde överens med utvecklingen i samhället i stort. Från att ha etablerats med syftet att fost-

 Mossfeldts bild av 

Snöån är mycket omfångsrik och täcker skolans utveckling och innehåll från start till avslut. 

                                                 
9 Berglund, Elvy, 2002, s.12. 
10 Berglund, Elvy, 2002, s.23. 
11 Mossfeldt, Lena, 1998, s.8. 
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ra goda husmödrar blev utbildningen under senare år ett steg på vägen mot en yrkesutbild-

ning.12

                                                 
12 Kers, Karin, 2009, s.2. 
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4. Bakgrund 
 

4.1 Kvinnlig bildning och utbildning kring sekelskiftet 1900 
 
I Sverige infördes den allmänna folkskolestadgan 1842, men den reformation vars syfte var 

att placera ett helt folk i skolbänken skulle komma att ta lång tid, och omfattade till en början 

långt ifrån alla. Fattiga barn fick eller kunde inte delta i skolgången i samma utsträckning som 

barn i de mer välbeställda familjerna, och pojkars möjligheter till utbildning översteg vida 

flickors. 

 Kvinnans roll under 1800-talet och början av 1900-talet var makans och moderns. Hon 

skulle vara en god husmor med förmåga att skapa det hem och den trygghet hennes man och 

barn behövde. Yrkesval därutöver förekom, men i ytterst begränsad omfattning; skolan var i 

princip den enda områdessfär som ansågs lämplig och 1859 öppnades Sveriges första lärarin-

neseminarium. 1862 togs ytterligare ett steg i integreringen av flickor i statlig utbildning ge-

nom infördes Statens Normalskola för flickor.13 1870 fick kvinnor rätt att ta studentexamen 

och 1873 blev det tillåtet för kvinnor att söka vissa universitetsutbildningar.14 1905 gavs 

flickor möjlighet att studera i statlig realskola och 1909 infördes i vårt land normalskolekom-

petens, vilket jämställde flickskoleexamen med den manliga realskoleexamen. 1927 fick 

kvinnor tillträde till statens gymnasier.15

 Ovan nämnda årtal är exempel ur den historiska utvecklingen för kvinnlig bildning och 

utbildning i allmänhet; låt oss nu övergå till att se på husmodersidealet och, med detta i fokus, 

bildandet av lanthushållsskolor. 

  

  

4.2 Husmodersidealet, lanthushållskolorna och Ljungberg 
 

 Utbildningens värld blev kring sekelskiftet 1900 alltså mer och mer tillgänglig för flickor, 

men den traditionella synen på kvinnans roll kvarstod. Hon skulle visserligen bildas och ut-

bildas, men inom ramen för vad hennes natur var anpassad för. Ämnet huslig ekonomi inför-

des redan under 1890-talet på flera flickskolor för att 1928, det år då kommunala flickskolor 

                                                 
13 Schånberg, Ingela,,2004,  s.51. 
14 Schånberg, Ingela, 2004, s.89. 
15 Schånberg, Ingela, 2004, s.111, 137, 188. 
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blev en verklighet, bli obligtoriskt på schemat. Ingela Schånberg ser detta som en strategi, 

från beslutsfattarnas sida, att ”anpassa flickor till deras framtida uppgifter i hemmet”.16

 De lanthushållsskolor som började dyka upp under 1900-talets första decennium, mat-

chade denna samhällstrend. 1875 anställde Stora Kopparbergs Bergslag en ny disponent vid 

namn Erik Johan Ljungberg. Ljungberg hade som barn gått ’några terminer i folkskolan’ och 

bedrivit ’studier hemma’ där han undervisades av sin mor, innan han som 17-åring tog plats 

som lärling på Villingsbergs bruk. Där avancerade ynglingen så småningom till förste bokhål-

lare, varefter han lämnade arbetsplatsen för att påbörja teoretiska studier vid Bergsskolan i 

Filipsstad. Med goda betyg i bagaget anställdes Ljungberg som bokhållare vid Stjernfors 

bruk, varifrån han flyttade till Munkfors, där han blev biträdande och, sedermera, ansvarig 

förvaltare. Den sista anställningen skulle visa sig innefatta både höjdpunkten och avslutningen 

på karriären, i det att Ljungberg flyttade till Falun, där han tilldelades titeln disponent för Sto-

ra Kopparbergs Bergslag. På denna post stannade han nämligen till 1913, två år före sin bort-

gång.

 

17

 Kanhända var det Ljungbergs erfarenheter av studiernas vikt för sin egen livsbana som 

gjorde att han ville skapa möjligheten för andra att utveckla sina färdigheter. Uppvuxen i enk-

la förhållanden och med begränsade möjligheter hade han ju själv lyckats nå samhällstoppen. 

Källorna vittnar om en man som ansåg att utbildning och kunskap inte var någonting värt utan 

möjlighet till praktisk omsättning; den var ett ’vapen för tillvarons kamp’. Bosättningen i Fa-

lun medförde andra uppdrag än en disponents: Ljungberg utnämndes till både läroverksin-

spektör och till ledamot i folkundervisningskommittén. Hans intresse för skolvärlden resulte-

rade i att man 1897 startade Domnarvets tekniska arbetsskola. Skolan i Domnarvet var den 

första i raden av flera och 1908 bildades Aktiebolaget Bergslagets Praktiska skolor, under vil-

ket samtliga skulle komma att ingå. Syftet med verksamheten var att för arbetarbarnen inom 

koncernen tillhandahålla ’praktisk undervisning och träning till intensivt, produktivt arbete 

samt bibringas nödiga kunskaper för vårdande, utveckling och bevarande av hälsa till själ och 

kropp’, vilket tydligt avspeglar disponentens tanke om nödvändigheten av att förena teori och 

praktik. 

 

 Domnarvsskolan var en teknisk skola för pojkar, men flickorna blev inte utan en motsva-

righet. På orten byggdes en husmodersskola upp, och två skolor i dess kölvatten bildades i 

Skutskär och i Dala-Järna. Johan Ljungberg var en mycket målmedveten företagsledare med 

förmågan att se saker ur ett djupare perspektiv. Tanken som väcktes hos honom var att de ar-

                                                 
16 Schånberg, Ingela, 2004, s.188. 
17 Karlsson, Sören, 2005, s.10-24, 32. 
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betare som var anställda inom den jättelika koncern han förestod, var beroende av god omsorg 

i ett välskött hem för att bli den kraftfulla resurs företaget var beroende av. Bildandet av Berg-

slagets Praktiska Skolor var en led i denna tankegång, och husmoders- och lanthushållssko-

lorna inom denna verksamhet skulle bidra till arbetarnas välmående och därmed företagets 

framgång. I prospektet från 1909 över Snöåns flickskola för lantmannahem deklareras sålunda 

att: ”Skolans ändamål är att utbilda vuxna flickor till goda och upplysta husmödrar för lant-

mannahem”18

 

. En god hustru var med andra ord förutsättningen för en god arbetare, och lant-

hushållsskolan i Snöån var en av de ”uppfostringsanstalter” som skulle vara med och forma 

sådana. 

4.3 Lanthushållskolan i Dala-Järna 
 

Den lilla Snöån i Dala-Järna, vilken leder Storsjöns vatten ut i Västerdalälven, är ett av de vat-

tendrag som fått vara med om att skriva ett kapitel i svensk historia. Här finns idag bara rui-

nerna kvar av den verksamhet som, liksom på många andra platser i vårt land, bedrevs i Stora 

Kopparbergs Bergslags regi, nämligen järnhantering. Snöå bruk anlades 1811 och kom att 

framställa stångjärn av tackjärn levererat från näraliggande orter, av vilket man tillverkade 

bland annat spikar och liar. Då Sveriges ställning som världsledande järnexportör under sena-

re delen av 1800-talet började utsättas av hård konkurrens från övriga världen, ledde detta till 

en omfattande rationalisering tillika med nedläggning av många befintliga småbruk, en period 

som av historieskrivningen kallats den stora bruksdöden. Snöå bruk utgjorde inget undantag 

och 1866 lades tillverkningen ner.19

 Att Dala-Järna skulle få en egen husmodersskola var ingen tillfällighet. I ett brev till Lot-

ten Lagerstedt, pionjär inom lanthushållsundervisning, skrev Ljungberg följande: 

 För Snöåns del var dock bara ett kapitel avslutat; nästa 

väntade om hörnet på att få ta sin början och även denna gång var Stora Kopparbergs Berg-

slag huvudaktör. 

 
Skulle Fröken vilja ta hand om och upprätta ett Rimforsa20 för min räkning i Västerdalarne? Jag 
har en gammal herrgård, jordbruk och ladugård för 20 kor samt gott om behövande som behöva 
upplysning. Vi har över 100 arrendatorer i Västerdalarne..21

 
 

                                                 
18 Lagerberg, Lisbeth (red), 2009, s.13. 
19 Sjödahl, Sven, 1957, s.1-4. 
20 Fredrika Bremer Förbundets Lanthushållningsseminarium, Mossfeldt, Lena, 1998, s.14. 
21 Citerat ur: Wikén, Sven-Arne, 2009, s.7. 
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Sagt och gjort; 1909 startades Snöå lanthushållningsskola, med Bergslaget som huvudman 

fram till 1941, då Hushållningssällskapet tog över. 1972, i och med införlivningen av skolan i 

gymnasiet, blev Landstinget ägare,22 vilket förblev fallet fram till skolans nedläggning 1989. 

Unik var den då, liksom i början av seklet som en av de första husmodersskolorna i landet, 

genom att vara en av de sista i sitt slag.23

 Ändrade ägarförhållanden och tidens nya krav påverkade naturligtvis innehållet i under-

visning och sättet på vilket den bedrevs, vilket såväl Kers som Mossfeldt tar upp i sina under-

sökningar. Timplanen behölls i stort sett oförändrad under de första trettio åren och ämnena 

var vid skolans bildande 1909 hälsolära, sjukvårdslära, födoämneslära, bokföring, husdjurs-

skötsel, trädgårdsskötsel, blomsterodling, fruktodling, matlagning, rengöring, vävnad samt 

handarbete. I skolans jubileumsskrift från 1959 uttrycker sig rektor och styrelseordförande på 

följande sätt: ”Grundprincipen i den undervisning, som meddelas vid skolan, har alltid varit 

och är att utbilda dugliga husmödrar, i första hand för lanthemmen. Många av eleverna fort-

sätter också sin utbildning bland annat till sjuksköterskor, hemsystrar och lanthushållslärarin-

nor”.

 

24

 Den skola som från början var tänkt att endast uppfostra en husmoder fyllde så småning-

om även en annan funktion, nämligen den att vara yrkesförberedande för de kvinnor som 

skulle arbeta inom sjukvårdens och skolans värld. När den sedan på 1970-talet blev en gren 

inom gymnasieskolan blev den för många ett substitut för en annan utbildning man hellre ve-

lat gå men inte lyckats bli antagen till, alternativt något man gick för att andra alternativ sak-

nades. 

 

 Dessa förändringar i struktur och undervisning förändrade naturligtvis också de sökandes 

ambitioner med sin skolgång. Den här uppsatsen kommer därför att ta med i räkningen denna 

utveckling i Snöå lanthushållsskolas historia, från att vara ett centrum för fostran av framtida 

husmödrar till att bli ett led i vidareutbildning för att slutligen mista sin betydelse och bli ett 

andrahandsval för skoltrötta elever.25

                                                 
22 Mossfeldt, Lena, 2001,  s.33, 67. 

 

23 Mossfeldt, Lena, 2001,  s.4. 
24 Göransson, Hilma och Hellbacken, Gustav, 1959, s..8. 
25 Kers, Karin, 2009,  s.29. 
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5. Undersökning 
 
Resultatet av de undersökningarna som gjorts, för att uppnå syfte och för att besvara fråge-

ställningar, följer här nedan. Undersökningen innefattar alltså totalt femton olika intervjuer 

med före detta elever på Snöå Lanthushållsskola, valda utifrån den tidpunkt under vilken de 

gick utbildningen. Fem elever har således intervjuats från åren före 1960, fem från åren mel-

lan 1960 och 1970 samt fem från åren mellan 1971 och 1989. Presentationen av informanter-

nas svar i intervjuerna inleds med att beskriva deras sociala bakgrund, fortsätter med att för-

klara varför de valde att gå på Snöåskolan och avslutas med att redogöra för vilken betydelse 

skolan fick för eleverna när de lämnat den. Varje rubrik inleds med den äldre generationens 

svar, fortsätter med mellankategorins och avslutas med de yngsta elevernas. Samtliga namn är 

fingerade. 

 

5.1 Elevernas sociala bakgrund 
 

5.1.1 Äldre generationen 

 

De första fem kvinnorna att vara föremål för intervju, hörde till den äldsta kategorin av före 

detta lever på lanthushållsskolan i Dala-Järna. Gudrun gick på skolan 1936, Maj 1946, Maj-

Lis 1948, Anna 1955 och Karin 1957. Alla hade gått sjuårig folkskola, två av dem flickskola. 

Kvinnor och utbildning var i början av förra seklet en ekvation som långt ifrån alltid gick 

ihop. Att gå på lanthushållsskola var sålunda en av de få möjligheter som stod till buds, när 

det gäller tänkbara utbildningsvägar, vilket avspeglar sig i flera av de intervjuades berättelse 

från 1930-, 40- och 50-talen. 

 Gudrun var bondflicka från Mockfjärd i Västerdalarna och växte upp med allt vad lant-

hushållning vill säga ända från barnsben. Pappan var så kallad arrendator åt Stora Koppar-

bergs Bergslag, vilket gynnade Gudrun ekonomiskt under snöåtiden. Döttrar åt Bergslagets 

förvaltare hade nämligen rätt till ett stipendium för att kunna gå på lanthushållsskola, vilket i 

praktiken innebar att de slapp den skolavgift andra flickor var tvingade att betala. 

 Maj kom även hon ifrån ett lantbrukarhem, närmare bestämt Älvdalen, och fick även hon 

gratis skolgång tack vare faderns arbete. Hon hade efter avslutad folkskola deltagit i en korta-

re kurs i skolköket, vilket inte var ovanligt att flickor gjorde då, och tillsammans med en kusin 
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arbetat som kocka åt ett skogsarbetarlag. Fäbodlivet var även det ett naturligt inslag i hennes 

vardag på sommarhalvåret. 

 Maj-Lis far var lokförare i Borlänge och modern var hemmafru, samtidigt som hon skötte 

den fastighet familjen bodde i och hyrde ut rum i. Hon gick fyra år i den vanliga små- och 

folkskolan, samt två år i flickläroverk. Somrarna tillbringade hon på mormors och morfars 

bondgård, vilket födde intresset för lanthushållning. 

 Anna kom från Stockholm. Pappan var försäljare av ryggsäckar och tavlor, och mamman 

yrkesutövande teckningslärarinna, något som gjorde Annas sociala bakgrund olik många av 

de andra elevernas. På somrarna, liksom Maj-Lis, kom hon i kontakt med jordbruket uppe i 

Dalarna, och blev därför intresserad av att gå på lanthushållsskola. 

 Karin var född och uppvuxen i Dala-Järna hos en mor som var hemmafru och en far som 

arbetade i skogen åt Bergslaget. Sålunda hörde hon till Gudruns och Majs kategori av stipen-

diater med gratis skolgång. 

 

5.1.2 Mellangenerationen 

 

Mellangenerationen gick skolan under 1960-talet. Birgitta kom till Snöån 1960 och Charlotte 

året därpå. Lisbeth gick kursen 1963, Klara 1965 och Anna-Britta 1967. De elever som gick 

Snöå lanthushållsskola på 1960-talet hörde till den sista generationen snöåkullor som följde 

det äldre konceptet på undervisningen. I slutet av detta decennium försvann lanthushållningen 

och i början av nästkommande blev innehållet i undervisningen ett helt annat, anpassat till 

moderna tiders storkök och matlagning. 

 Birgitta växte upp på en bondgård i Dala-Husby, och som äldst av fyra systrar förvänta-

des hon vara den som skulle ta över gården efter föräldrarna. Som ung arbetade hon som barn-

flicka och i köket på ett hem för utvecklingsstörda, när hon inte hjälpte till hemma.  

 Charlottes pappa hade ett litet jordbruk, men arbetade också i skogen. Mamman var 

hemmafru. Hemorten låg i norrländska Härjedalen, där hon gick folkskola och realskola, samt 

arbetade som hembiträde, inom äldreomsorgen och som hotellvärdinna. Som 18-åring sökte 

hon till lanthushållsskolan i Dala-Järna. 

 Lisbeth var till skillnad från de andra ett arbetarbarn. Hennes pappa arbetade på sågen i 

Kvarnsveden, Borlänge, och mamman, hemmafru med tre små barn, skötte en tvättstuga och 

arbetade också som städerska. Hon arbetade som ung på bageri och mejeri på sommarloven. 

 Klara var den enda av fem i mellangenerationen som var född i Dala-Järna, med en far 

från bygden men en mor som man ibland kallade ”skånsk smålänning från Stockholm”. Hen-



 

 19 

nes föräldrar var yrkesarbetande; pappan förestod eget företag inom cementindustrin och 

mamman arbetade som sköterska. Inställningen till utbildning var således väl förankrad i 

barndomshemmet. 

 Anna-Britta föddes i Västergötland men var bara tre månader gammal när familjen flytta-

de till Falun, där föräldrarna drev en speceriaffär. Familjen sökte sig emellertid tillbaka till 

Linköping, och det var därifrån Anna-Britta sedan reste upp till Dala-Järna och lanthushålls-

skolan. 

 

5.1.3 Yngre generationen 

 

Den yngsta generationen snöåkullor vistades på lanthushållsskolan i Dala-Järna någon gång 

under 1970- eller 1980-talet. Under dessa årtionden kom skolan att bedrivas utifrån helt andra 

förutsättningar än tidigare, nämligen som en gren inom den reformerade gymnasieskolan. De 

elever som nu valde att gå där, kom direkt från grundskolan – dock förekom det också de som 

gick någon annan gymnasieutbildning först – och hörde till den kategori snöåkullor som inte 

hade möjligheten att ta del av den gamla undervisningen i lanthushållning utan som istället 

läste bland annat barn- och familjekunskap. Elisabeth gick på Snöån 1972, Beatrice 1975, 

Sara 1982, Marianne 1987 och Malin 1988. 

 Elisabeth var elev i början av 1970-talet, och ingick därmed i en av de tidigaste årskullar-

na att gå den nya gymnasielinjen. Född och uppvuxen i Sundborn gick hon sina sex första år i 

grundskolan där och högstadiet i Falun, innan hon sökte sig till gymnasiet i Dala-Järna. Pap-

pan arbetade som sotare och murare, medan mamman var kassörska i Sundborns livsmedels-

affär. 

 1975 började Beatrice på Snöån. Familjen bodde då i Dala-Järna, men kom ursprungligen 

från Leksand. Föräldrarna hade drivit en charkuteristfirma där, och när de sen startade en filial 

i Dala-Järna flyttade hela familjen för att bosätta sig på den nya orten. Beatrice gick färdigt 

grundskolan i Vansbro, grannort till Dala-Järna, och en tvåårig social linje på gymnasiet i 

Borlänge innan lanthushållsskolan kom in i bilden. 

 Saras föräldrar var bönder och hade lantbruk i Stora Skedvi. Hon hade hört talas om att 

lanthushållsskolor fanns genom sin storasyster, som gick en sådan i Rättvik. Och eftersom 

hon inte hade trivts särskilt bra i grundskolan, ville hon göra något som gav henne möjlighe-

ten att flytta hemifrån ett tag. 

 Mellan Ludvika och Borlänge ligger det lilla samhället Tuna Hästberg, i vilket Marianne 

växte upp och gick sina första fyra år i skolan. I femman och sexan fick hon resa till intillig-
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gande Idkeberget och högstadietiden ytterligare en bit längre hemifrån till Borlänge. Hennes 

mamma var hemmafru när barnen var små, och arbetade sen inom äldreomsorgen. Pappan var 

anställd på Kvarnsvedens pappersbruk. Vid den här tiden hade emellertid bidraget till bergs-

lagsanställdas barn försvunnit.  

 Det allra sista året Snöåskolan fanns var det Malins tur att gå. Hon var, till skillnad från 

de andra i den yngsta kategorin, från orten, närmare bestämt Vansbro. Liksom Elisabeth hade 

Malin fullföljt en gymnasieutbildning inom social service, med inriktning mot äldreomsorg, 

åren innan Snöåkursen, och detta år blev ett kompletterande sådant. Hennes föräldrar var 

snickare respektive kassörska i en matvarubutik. 

  

5.2 Valet att gå lanthushållsskola 
 

5.2.1 Äldre generationen 

 

Gudrun berättade hur föräldrarnas resonemang gick ut på att eftersom hennes bröder fått ut-

bilda sig, skulle deras syster få göra detsamma. Därmed gick resan sex mil västerut till Dala-

Järna och Snöån och själv tyckte Gudrun att det var roligt att få se och göra något annat och 

hade inget emot vistelsen där. Till saken hör också att fröken Hilma Göransson, rektor på 

Snöå Lanthushållskola vid den tiden, vid ett tillfälle bevistade byn där Gudrun bodde, för att 

göra reklam för skolan, vilket ledde till att hon blev en av dem som anmälde sitt intresse. 

Dessutom gjorde Bergslagets stipendium det ekonomiskt möjligt för henne att gå kursen. 

 Anledningen till att Maj från Älvdalen valde att gå på lanthushållsskola var helt enkelt att 

hon ville prova på det. Några andra utbildningsmöjligheter stod inte till buds, och att kunna 

sköta ett lanthushåll var nödvändigt för att kunna sköta ett hem och en familj. Dessutom följ-

des hon och två andra flickor från samma by åt till Dala-Järna, vilket ju var en fördel och 

gjorde det enklare att åka. 

 Maj-Lis sökte sig till Snöån med ett annat syfte än Gudrun och Maj; hon hade nämligen 

redan bestämt sig för att hon själv ville bli lanthushållslärarinna. Genom kontakten hon fått 

med lantbruket, via morföräldrarna, påbörjade hon så vägen mot detta yrke genom att gå på en 

skola hon planerade att undervisa på. 

 Anna, som kom ifrån Stockholm och vars föräldrar var försäljare respektive teckningslä-

rarinna, gick samma yrkesbana till mötes som Maj-Lis. Skillnaden dem emellan var att för 

Annas del fanns inga sådana planer från början; de föddes först efter en tid på Snöåskolan, 
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dels av att det egna intresset för matlagning väcktes och dels för att personalen på skolan kom 

med förslaget om att hon borde vidareutbilda sig. Anna hade året innan arbetat på kontor 

hemma i Stockholm, men ville inte, även om hon trivdes, syssla med något dylikt resten av 

livet. Det kände hon däremot när hon började upptäcka vad natura- och lanthushållning ville 

säga, och valde, trots föräldrarnas besvikelse, att söka till lanthushållsseminariet i Stockholm. 

  Karin motiverade sitt val att gå på skolan med att hon ville lära sig laga mat och att hon 

ville bli en bra husmor. Hon ville inte vidareutbilda sig, utan återgick till det arbete hon i ett 

års tid haft innan snöåkursen. 

 

5.2.2 Mellangenerationen 

 

Birgitta, som kom från en bondfamilj, var till en början inställd på att bege sig till Dala-Järna 

för att lära sig mer från grunden om lanthushållsskötsel, för att hennes mor och far uppmunt-

rade henne att gå. Tanken var nämligen att Birgitta, i egenskap av äldsta dotter, skulle ta över 

gården efter dem. Men i avsaknad av intresse att bli bonde, tog Barbro istället sikte på att ut-

bilda sig till så kallad hemvårdarinna. Yrket innebar att vara behjälplig i hem, till exempel sto-

ra familjer med många barn eller familjer där någon av föräldrarna var sjuklig, där man be-

hövde en extra hand med städning, matlagning och liknande. För att kunna söka till utbild-

ningen för hemvårdarinnor krävdes att man tidigare gått en kurs liknande den på Snöån. 

 Charlotte hade tre lanthushållsskolor att välja på, och Dala-Järna råkade ligga lämpligt till 

beträffande tågförbindelser med Norrland. Hon var intresserad av att själv bli lanthushållslära-

rinna, samtidigt som att flytta och bo på internat innebar att hon skulle få chansen att se sig 

omkring.  

 Lisbeths bakgrund gjorde att hon var en ”bergslagsunge” och fick lanthushållsutbildning-

en finansierad av Bergslaget, där pappan var anställd. Då hon ville utbilda sig till förskollära-

re, var Snöån inte bara en lämplig flickkurs utan också en nödvändig förutsättning för kom-

mande studier. Trots att hon bodde i Borlänge och den barnskötarutbildning Bergslaget erbjöd 

där fanns på hemmaplan, valde hon att söka till skolan i Dala-Järna, eftersom en av hennes 

bästa väninnor skulle göra detsamma. 

 Klara ville till en början bli barnmorska, men dåliga erfarenheter av sjukvården somma-

ren innan Snöån hade gjort henne tveksam. Hennes funderingar kretsade under lanthushålls-

kursen kring att fortsätta utbilda sig till förskollärare medan man på skolan uppmuntrade hen-

ne att söka till lanthushållslärarseminariet. 
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 För att komma in på den barnsköterskeutbildning Anna-Britta tänkte söka, behövdes 

praktik i familj och genomgången kurs på lanthushållsskola. Att lotten föll på Dala-Järna be-

rodde på att modern hade sina rötter i Dalarna och att släktingar fanns där. 

 

5.2.3 Yngre generationen 

 

Under högstadieåren arbetade Elisabeth som barnflicka, på kyrkogården och som hjälpreda på 

Falu lasarett. Hon hade sen barnsben drömt om att få arbeta med människor, och efter grund-

skolan var tanken att hon skulle läsa till barn- eller sjuksköterska. Lusten att läsa fanns emel-

lertid inte, och grundskolebetygen räckte tyvärr inte till för att bli antagen till någon sådan ut-

bildning. Följaktligen kom Elisabeth bara in på sitt andrahandsval, nämligen den konsument-

ekonomiska gymnasielinjen i Dala-Järna. Utfallet innebar dock att hon skulle få åka hemifrån 

under en period, vilket verkade roligt, och det gick ju att söka till barnskötarutbildningen på 

nytt kommande år. 

 Beatrice planerade även hon att utbilda sig till barnsköterska, men bestämde sig, tillsam-

mans med två väninnor på gymnasiet i Borlänge, att göra något annat, roligt och samtidigt få 

ytterligare betänketid inför framtiden. På Snöån erbjöds en enklare typ av kurs där flickorna 

skulle få gott om tid att fundera över vad de skulle göra sedan; en motivation god nog att få 

alla tre att flytta till Dala-Järna. 

 För Saras del var, som redan nämnts, skolan ingen rolig tid, och i årskurs nio var hon trött 

på både den och sina klasskamrater. Tillsammans med ett par andra elever gjorde hon ett stu-

diebesök i Dala-Järna och bestämde sig för att det var hit hon skulle åka; liksom Elisabeth 

började hon alltså lanthushållsskolan direkt efter nian. Anledningen till att det blev just Snöån 

var att det verkade vara ett bra alternativ för att komma bort, att man fick bo på internat, vilket 

verkade roligt och att den matlagning man skulle få lära sig var användbart oavsett vad man 

skulle göra i livet. Sagt och gjort, hon sökte, kom in och reste västerut för att gå den ettåriga 

kursen. 

 Skoltröttheten var, liksom i Elisabeths och Saras fall, inget undantag när det gällde Mari-

anne från Tuna Hästberg. Betygen var inte de allra bästa, intresset för att vidareutbilda sig 

obefintligt och den hotell- och restaurangutbildning hon helst ville gå, och sökte till, kom hon 

inte in på. Något måste emellertid ha att göra, och när studievägledaren föreslog en liten skola 

i Västerdalarna, där det teoretiska kursupplägget inte var så krävande men där man fick arbeta 

med mat, nappade Marianne på detta. 
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 Malin ville från början arbeta inom vården, men hade efter gymnasiet blivit intresserad av 

hemkunskapsläraryrket. I och med att hon gått social service saknade hon komplett behörighet 

till utbildningen. För att bli antagen krävdes dessutom en kostkurs och en kurs i matematik, 

vilket visade sig vara möjligt att göra på skolan i Snöån respektive hemma på distans. Hon 

hann vikariera inom hemtjänsten och på Felix en period, innan hon sökte till skolan i Dala-

Järna. Malin bodde aldrig på internatet, utan kunde ha egen lägenhet tack vare ett extrajobb 

vid sidan av skolan. 

  

5.3 Efter lanthushållsskolan 
 

5.3.1 Äldre generationen 

 

Gudrun var den enda av de fem intervjuade från tiden före 1960, som inte kom att ha någon 

som helst kontakt med Dala-Järna efter avslutad skolgång. Hon flyttade hem till gården och 

blev kvar en tid hemma hos föräldrarna och arbetet med jordbruket. Några planer på vidareut-

bildning hade hon aldrig mer än att hon under en tid hade tankar på att kanske bli sjuksyster. 

Hon blev efter Snöåkursen erbjuden anställning som husa hos en förvaltare Edlund i Falun, 

men tackade nej eftersom modern inte ville att hon skulle flytta. Någon besvikelse över att det 

blev som det blev med Falun kände hon dock aldrig, utan nöjde sig med att stanna hemma och 

hjälpa föräldrarna. Hon gifte sig senare och flyttade till Insjön och makens föräldrahem, där 

paret blev föräldrar till två barn. Gudruns svägerska bedrev manufaktur, vilken de övertog, 

samtidigt som båda ägnade sig åt att tillverka och sälja hantverk av olika slag. Hon tyckte sig 

inte ha blivit nämnvärt påverkad av tiden på Snöån, annat än att hon lärde sig lite mer om 

matlagning och kunde hjälpa till lite mer hemma än förut. Relationen med kurskamraterna 

från Snöån blev aldrig särskilt djupgående, bortsett från en väninna som hon behöll kontakten 

med ända fram till dennas bortgång. 

 För Majs del hade livet troligen sett helt annorlunda ut om lanthushållsskolan inte utgjort 

ett led i hennes livsvandring. En av de väninnor som lämnade Älvdalen för Dala-Järna samti-

digt, flyttade sedan tillbaka och blev bondhustru. Maj själv flyttade visserligen hem för en tid, 

men återvände till Dala-Järna och sin fästman, med vilken hon gifte sig några år senare. På sin 

nya hemort prövade hon på många sysslor, exempelvis som hembiträde hos byns pastor, som 

hattmodist i samhällets hattbutik och som vaktmästare och ”mattant” i en av traktens låg- och 

mellanstadieskolor. Hon berättade i intervjun hur, när hon såg tillbaka på vilken betydelse 
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lanthushållsskolan haft i hennes liv, hon på många sätt mognade och formades, och hur hon 

framför allt träffade sitt livs kärlek.  

 Maj-Lis fullföljde sina planer på att utbilda sig till lanthushållslärare. För att bli behörig 

till seminariet i Rimforsa krävdes praktisk erfarenhet av olika slag. Av den anledningen prak-

tiserade hon bland annat på skolan i Snöån, tillbringade några månader på hönseri samt arbe-

tade som hushållerska och med trädgårdsarbete. Efter lärarinneseminariet, där hon också träf-

fade sin blivande make, arbetade hon på tre olika husmoders- och lanthushållsskolor, varav 

Snöån var en. Makarna och deras två döttrar flyttade till morföräldrarnas gård och tog över 

den, och där bor de kvar fortfarande. Tiden på Snöån beskrev hon som rolig och det hon lärde 

sig var, förutom lanthushållning, att umgås med andra människor. Kurskamraterna ersatte de 

syskon hon aldrig haft och formats av. 

 Anna, efter att hon fullgjort den praktik som krävdes och läst in matematik och kemi, ut-

bildade sig till lanthushållslärarinna i Stockholm. Hon arbetade under en tid på husmoderssko-

lan i Dala-Järna; en ”konkurrent” till lanthushållsskolan på orten. Efter ytterligare en anställ-

ning i Norrland, återvände hon på nytt till Dala-Järna på grund av kärleken, och efter att de 

gift sig flyttade makarna sedermera till Rättvik, där Anna fortsatte att verka inom skolans 

värld, husmodersskolan och den kommunala, som både lärare, rektor och studierektor. Anna 

berättade att det hon allra mest lärde sig var att tycka om och respektera människor med en 

helt annan social bakgrund än den hon var uppvuxen med. Än idag träffar hon regelbundet 

väninnor från lanthushållskursen, och tillsammans med en av dem har hon bland annat lagt 

ner mycket arbete på att historieforska kring gårdarna i den del av Dala-Järna hennes man 

kom ifrån. 

 Karin berättade att än idag bakar hon bröd och kakor från Snöåtiden, och kunskapen där-

ifrån blev kunskaper för livet och gav henne själva grunden för hur man sköter ett hem. Hon 

kom aldrig att utöva ett yrke där kunskaperna i lanthushållning kom till användning, utan fick 

endast nytta för dem i sitt egna hem och i sin egen familj. Istället arbetade hon, efter kortare 

anställningar i en matbutik, större delen av sitt yrkesverksamma liv på kontor. Det som också 

blev livslång behållning från halvåret på Snöån var de vänner hon än idag har kontakt med, 

även på andra orter i Sverige. Sammanhållningen under kurstiden är något hon minns mycket 

gott av och att få bekanta sig med de andra flickorna på skolan var något av det första hon 

mindes från skolstarten och som hon lyfte fram i intervjun. 
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5.3.2 Mellangenerationen 

 

Birgitta gick efter Snöåkursen en utbildning i Nyhammar, där hon tog sin planerade hemvår-

darinneexamen. Hon hade emellertid träffat sin blivande man i Dala-Järna, och efter ett års 

tjänstgöring i Gagnefs äldreomsorg kom hon tillbaka till bygden. 1963 gifte paret sig, och 

sysslorna under kommande år blev av varierande slag. Birgitta arbetade bland annat som lant-

brevbärare, drev tillsammans med sin man en bensinmack i 23 år och blev mor till fem barn. 

På frågan om vad Snöån kom att betyda för henne svarade hon: ”hela mitt liv, jag har ju an-

passat mig efter det”. De barn hon fick och det hon i övrigt ägnat sig åt, är något hon inte 

skulle ha velat vara utan eller gjort annorlunda. Kontakten med de andra som gick snöåkursen 

har bevarats ganska bra, tyckte hon. 

 Charlotte fick vänner för livet på Snöån, och hon gjorde senare till och med utlandsresor 

tillsammans med en av dem. Vänskapsbanden som knöts på skolan har hållit genom åren, och 

betytt oerhört mycket i hennes fall. Liksom Birgitta gifte sig Charlotte längre fram med en av 

de ynglingar som flitigt uppvaktade snöåkullorna, och de båda tillbringade några år i Örebro, 

där Charlotte både utbildade sig till, och var verksam som, hushållstekniker. Den hushållstek-

niska utbildningen liknade utbildningen för blivande lanthushållslärare, med undantag av att 

pedagogik inte ingick. Tillbaka i Västerdalarna, närmare bestämt Vansbro, blev de tvåbarns-

föräldrar, och hemmet fylldes under en period av dagbarn. Charlotte och Birgittas öden liknar 

sedan varandra, eftersom också Charlotte och hennes man under 23 år drev ett företag, där 

man reparerade och sålde motorer och trädgårdsmaskiner, där hon var den som skötte det ad-

ministrativa. Utan lanthushållsskolan hade Charlotte inte blivit antagen till utbildningen i 

Örebro, och den var således avgörande för hennes närmast i tiden följande yrkesval. 

 För Lisbeths del såg hon Snöåtiden mestadels som en vinst när det gäller det privata hus-

hållsarbetet. Efter lanthushållsskolan arbetade hon till en början som barnflicka, men kom ald-

rig så långt att hon förverkligade planerna på att bli förskollärare. Istället fick hon anställning 

på Bergslagets forskningslaboratorium i Falun, där hon fick testa och ta fram rätt papperskva-

lité. Hon tillbringade senare delen av sitt yrkesverksamma liv inom samma bolag, men i Bor-

länge. Där fortsatte hon att forska en tid, men arbetade sedan de sista åren i tillverkningen. Sin 

framtida make träffade hon i Borlänge, då även denne arbetade på Kvarnsvedens pappersbruk. 

Lisbeth trodde att om hon hade blivit född tio år senare, det vill säga på 1950-talet, hade hon 

säkerligen sökt sig till en teknisk skola. När hon i sin ungdom stod inför detta val, var det 

emellertid ytterst ovanligt att flickor sökte till den sortens utbildningar, och modet att vara an-

norlunda sviktade av insikten att hon skulle bli ensam bland eleverna om att vara kvinna. 
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 Efter kursen på Snöån var Klara köksbiträde en kort period, och tillbringade en tid av 

praktik i en läkarfamilj i Falun. Praktiktiden fick Klara att återvända till sina ursprungliga pla-

ner, och hon sökte sig sålunda vidare först till sjuksköterskeutbildningen och därefter till en på 

denna följande vidareutbildning för barnmorskor. Detta yrke har hon sedan dess utövat, med 

ett uppehåll under några år när hon agerade verksamhetschef på en vårdcentral. Klara hade 

redan innan lanthushållsskolan hunnit förlova sig, och makarna bosatte sig i Dala-Järna och 

fick två egna barn samt en adoptivson. Hon sa att utan tiden på Snöån tror hon inte att hon 

hade kunnat vända det dåliga självförtroende hon då hade till ett mycket bättre, och månader-

na där lärde henne att tro på sig själv. Hon lärde sig principen att ta hand om och sköta saker 

och ting samt odlade förmågan att ta ansvar på ett sätt hon förut inte hade gjort. Hon minns ett 

gott kamratskap, och hon har kontakt med vissa av dem än idag. 

 Anna-Britta gick som nämnts skolan 1967, vilket placerade henne i en brytpunkt mellan 

gammalt och nytt tänkesätt när det gäller synen på utbildning och yrkesutövning. Istället för 

barnsköterskeskolan blev tandsköterskeskolan nästa anhalt för hennes del, och under den ti-

den upplevde hon hur flickdrömmen om vit mössa och följsam, prydlig tandläkarassistent inte 

stämde överens med den moderna modellen av självständig, ledigt klädd sköterska. Tandvår-

den arbetade hon inom i tre år, efter vilka hon kände att tiden var inne för att återgå till för-

verkligandet av de gamla planerna på att arbeta inom barnomsorgen. Anna-Britta blev barn-

sköterska, och har arbetat som både privat dagmamma och som anställd fritidspedagog. Hon 

gifte sig också med den man hon lärde känna efter att ha flyttat till Borlänge, och tillsammans 

fick de tre barn. Paret bor idag i makens barndomshem. 

 

5.3.3 Yngre generationen 

 

Kärleken kom i vägen för Elisabeths planer, som efter året på Snöåskolan hade tänkt flytta 

tillbaka hem till Sundborn för att göra ett nytt försök att söka till barnsköterskeutbildningen 

hon inte kommit in på föregående år. Liksom så många andra flickor träffade hon alltså sin 

blivande make i Dala-Järna, och blev därför kvar i bygden. Hon hade anställning som barn-

flicka en kortare period för att sedan börja arbeta på kontoret i det företag maken, vilken var 

elektriker till yrket, ägde. Paret fick två barn tillsammans, och Elisabeth gick så småningom 

över till att arbeta på Posten samt sedermera Felix, där hon fortfarande är anställd. Hon trivdes 

mycket bra på Snöån, och har haft stor nytta av det hon lärde sig på skolan; snabbmat är en 

mycket sällsynt företeelse i hennes kök Det var också oerhört lärorikt att komma hemifrån 

och att få lära sig sköta sig själv. Stämningen på skolan var god, även om umgänget var be-
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gränsat till ett mindre antal av de andra eleverna. Kontakten dem emellan varade dock inte 

längre än under skoltiden. 

 Beatrice hade även hon barnsköterskeyrket i sikte, och efter året på skolan i Snöån sökte 

hon sig vidare till barnsköterskeutbildningen i Falun, även det en linje inom gymnasiet. De 

poäng hon erhållit i betygen från Snöån fick hon tillgodoräkna sig i denna ansökan. Väl fär-

digutbildad arbetade hon dock bara några månader som barnsköterska innan hon redan samma 

höst påbörjade högskolestudier med inriktning mot förskollärare. Detta yrke utövade hon i ett 

par år hemma i Vansbro, och fick sedan egna barn. Efter en period av heltid som mamma be-

stämde hon sig att specialisera sig på barn med funktionshinder; något hon träffat på och blivit 

engagerad i genom förskollärarjobbet. Hon anställdes som resurslärare på låg- och mellansta-

diet, gick vidare och utökade sin kunskap samt bildning inom området med en ekonomi- och 

förvaltningsutbildning och arbetar idag som enhetschef inom kommunal stöd och service för 

funktionshindrade. Tiden på Snöån minns hon som oerhört rolig. De två väninnorna från Bor-

länge hon bodde tillsammans kom att stå henne mycket nära både under och efter skoltiden, 

och särskilt en av dem träffar hon ganska regelbundet. Vänner för livet hade de troligtvis inte 

blivit utan året i Dala-Järna, och att bo tillsammans bidrog till en god social utveckling för 

dem alla tre. Det hon lärde sig på Snöån har hon anammat hela livet i sitt eget hushåll, och 

den rätt hon tillagade på provmiddagen lagar hon än idag. 

 Sara hade hört talas om Snöå Lanthushållsskola genom sin äldre syster, och valde att gå 

där för att få komma hemifrån ett tag. Vad hon inte hade räknat med var att detta val skulle 

komma att prägla de närmaste elva åren av hennes liv. Hon fick nämligen smak för matlag-

ning på kursen och sökte sig efteråt till den livsmedelstekniska gymnasieutbildningen i Falun, 

på den gren som då kallades storhushåll. Omedelbart efter gymnasiet vikarierade hon inom 

barnomsorgen, varefter hon arbetade som kokerska på ett flertal platser; både förskola, lasa-

rett och restaurang. Hon avancerade dessutom till husmor under en tid på Djuråsskolan i Gag-

nefs kommun. Sara hann gifta sig och bli mor till en son under det att hon började återvända 

till det sedan långt tillbaka spirande intresset för naturorienterande ämnen. Efter att ha läst in 

ett tekniskt basår inledde hon studier på lärarhögskolan, återigen i Falun, och arbetar idag som 

matte- och NO lärare på den skola i Djurås, där hon tidigare varit anställd i köket. Snöåtiden 

tyckte hon var fantastisk, stämningen på skolan var god och många roliga minnen finns där-

ifrån. Hon känner att hon fick landa i sig själv, att hon slapp den mobbing hon blivit utsatt för 

under grundskolan och att alla istället hjälpte varandra. Den mest värdefulla behållningen var 

emellertid den väninna hon träffade på lanthushållsskolan och som blev hennes bästa vän för 
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livet. Dessutom blev den väninnans storebror den man Sara lever tillsammans med; så visst 

fick Snöån betydelse. 

 Marianne ville helst av allt arbeta med matlagning, men kunde på grund av skoltröttheten 

inte tänka sig att gå någon mer utbildningen efter Snöåkursen. Tillbaka i Borlänge arbetade 

hon dock i restaurang i några år, innan hon till slut flyttade tillbaka till Dala-Järna; som för så 

många andra var anledningen en av de ynglingar hon träffat under skoltiden. Sen dess, med 

undantag av en kort period då hon vikarierade i köket på en förskola, arbetar hon på en mat-

butik i samhället, där många av sysslorna är relaterade till det hon en gång lärde sig på det 

gamla bruket. Hon sa att Snöån är det bästa hon gjort, att det var precis det hon ville hålla på 

med. Att hon gick skolan har absolut haft betydelse, eftersom hon fick hålla på med det hon 

ville och att hon fick sköta sig själv för första gången. Sammanhållningen var bra, men den 

enda hon har kontakt med idag är en arbetskamrat i butiken som också gick kursen. 

 Malin gifte också hon sig med en ”järnakarl”, om än inte en av de ovan nämnda. Hennes 

dröm om att arbeta som hemkunskapslärare lades på hyllan och istället arbetade hon under 

några år inom äldreomsorgen, drev ett café tillsammans med sin bästa väninna sen snöåtiden 

samt var hemma en längre tid med sina två barn. När barnen var små arbetade Malin och hen-

nes make båda i svärföräldrarnas jord- och djurbruk. Den här perioden följdes av några års 

anställning på Felix i Vansbro. Sen bestämde sig Malin för att studera igen. Hon läste in ma-

tematik och engelska och sökte distansutbildningen för studie- och yrkesvägledare i Umeå. 

Bara ett år senare fick hon anställning på högstadieskolan i hemkommunen. Snöån minns hon 

som en oerhört rolig tid, lättvändig studiemässigt och betydelsefullt, även om det inte ledde 

till det yrke hon hade tänkt. Liksom Sara träffade också Malin sin bästa vän för livet på snöå-

kursen, och hon hade med stor säkerhet inte stannat kvar i sin hembygd om hon inte gått där. 
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6. Diskussion 
  

Min avsikt är att denna uppsats ska ses som ett komplement till vad som tidigare skrivits i 

ämnet, men att den även ska borga för fortsatta efterforskningar som belyser kvinnans plats i 

den historia som rör skola och utbildning. Innan jag går vidare i diskussionen kring resultatet 

är det viktigt att betona dess kvantitativa begränsning. Eftersom antalet intervjuade före detta 

elever är mycket litet i förhållande till det totala, bör de slutsatser som dragits ses som endast 

representativa, och inte på något sätt ses som fullständiga svar. Ansatsen har dock varit att 

göra en så tillförlitlig undersökning som möjligt. 

 Berglund lyfter i sin uppsats fram kvinnans särartsförhållande till mannen i samhället 

som en grundsten i husmodersundervisningen; i hennes fall undervisningen på Domnarvets 

husmodersskola i Borlänge. Mannen var i början av förra seklet den som skulle stå för att 

hemmet hade en inkomst, och kvinnan i tur hade till uppgift att förvalta och fördela dessa re-

surser på bästa sätt. Husmodersskolan hade till uppgift att utbilda sina elever i detta förvaltar-

skap; flickorna skulle fostras i sin framtida roll att som maka och mor bevara ordningen i 

hemmet, hålla det rent och laga den näringsriktiga kost familjen var i behov av. 

 Denna bild av dåtidens samhälle känns igen från Ingela Schånbergs avhandling om den 

statliga skolans utveckling under 1800- och 1900-talen när det gäller kvinnans möjligheter till 

bildning och utbildning. Det som varit kännetecknande för utvecklingen inom utbildning är att 

mannen, till en början den välbeställde men med tiden också män av enklare börd, givits till-

träde till skolans värld på bekostnad av att kvinnan fått stå tillbaka. Under 1930- och 1940-

talen fungerade förhållandet mellan man och kvinna, enligt Schånberg, utifrån ett så kallat 

”husmoderskontrakt”. Det innebar att mannen var familjeförsörjare medan kvinnan skötte 

hem och barn. 1950-talets förändringar ersatte detta med ett ”jämlikhetskontrakt”, enligt vil-

ket båda parter hade lika mycket ansvar för familjens ekonomi. Före mitten av förra seklet var 

det ovanligt att kvinnor utbildade sig.26

                                                 
26 Schånberg, Ingela, 2004, s.244-255. 

 Detta mönster ger sin återspegling i de kvinnors liv 

den här uppsatsen skildrar. Gudrun och Maj, elever redan på 1930- respektive 1940-talet, gick 

aldrig någon vidareutbildning. Detsamma gäller Karin från slutet av 1950-talet. Däremot gick 

både Maj-Lis och Anna på seminarium för blivande lanthushållslärarinnor, och fyra av fem av 

1960-talets elever studerade även de vidare och fick ett yrke efter kursen i Dala-Järna. Birgit-

ta, Christina, Klara och Anna-Britta gjorde sig förtjänta av titlar som hemvårdarinna, livsme-

delstekniker, barnmorska, barnsköterska och tandsköterska. Ser vi på de snöåkullor som gick 
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skolan på 1970- och 1980-talet berodde valet att inte fortsätta skolan mer på skoltrötthet eller 

dåliga betyg än på bristen på möjligheter. Tre av fem valde att gå högskolans väg; Beatrice 

utbildade sig till barnsköterska samt förskollärare och blev sedermera kommunal verksam-

hetschef, medan Sara blev högstadielärare och Malin studie- och yrkesvägledare. 

 Ingela Schånberg har studerat flickskoleeleverna i de två privata flickskolor i Lund som 

1933 slogs samman till Lunds kommunal flickskola.27

 Den undersökning som gjorts i den här uppsatsen påminner till viss del om Schånbergs. 

Vi kan se att av de femton snöåkullorna var det ingen som förblev hemmafru resten av livet. 

En ganska stor del, nio av femton, vidareutbildade sig och en lite mindre del, sju av femton, 

kan sägas höra till den grupp som haft i stort sett samma arbete efter avslutad skolgång. Åtta 

av femton gick någon form av utbildning innan de skaffade familj, varefter de återvände till 

skolbänken alternativt började arbeta. 

 Den senare delen av hennes arbete gick 

ut på att kartlägga elevernas liv efter skolan, det vill säga om de vidareutbildade sig, blev 

verksamma på arbetsmarknaden eller hemmaarbetande husmödrar. Det visade sig att en väl-

digt liten del av dem hörde till den sistnämnda kategorin, medan en stor grupp gick en utbild-

ning och var verksamma inom sitt yrke fram till pensionen. Den tredje och sista ”livskarriä-

ren” fördelades över livscykeln: de utbildade sig, gifte sig därefter och var hemma med sina 

barn för att till slut bli verksamma inom sitt yrke. 

 Jag vill avsluta diskussionen med att återvända till bilden av kvinnan som åsidosatt, 

mindre gynnad i utbildningssammanhang och i samhället i övrigt, historien igenom. Passar 

den beskrivningen in på de elever som gick på Snöå lanthushållsskola i Dala-Järna? Var deras 

val ett val i brist på andra möjligheter och hade de kanske hellre velat ha tillträde till männens 

värld? 

 En av de före detta eleverna berättade hur hon som barn varit intresserad av teknik och att 

funderingar fanns på att välja en sådan yrkesinriktning. Hon berättade också hur, med tanke 

på den manliga dominansen inom denna typ av utbildningar, gjorde att hon var rädd för att 

hamna utanför och därför aldrig vågade söka. Hade hon varit född tio år senare är hon säker 

på att valet hade blivit ett annat. Det är det enda exemplet på en kvinnas begränsade möjlighe-

ter vi kan hitta bland dessa elever. 

 När det gäller bristen på möjligheter i övrigt har redan ovan nämnts att dåliga studieresul-

tat från grundskolan och brist på lust att fortsätta studera, var orsaken till att några av eleverna 

valde att gå skolan i Dala-Järna istället för en utbildning de var mer intresserade av att gå. Det 

                                                 
27 Schånberg, Ingela, 2004, s.235. 
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berodde med andra ord inte på att man i egenskap av att vara kvinna, och i enlighet med ti-

dens synsätt, inte kunde välja vissa utbildningar. Däremot kan vi bland de yrkesval som finns 

representerade hos dessa femton före detta snöåelever se, att merparten av dem är yrken där 

antalet kvinnliga utövare är dominerande. Ellen Keys uppfattning om kvinnan som lämpad för 

vissa typer av arbeten skulle därmed bekräftas av detta. 

 Slutligen framställde inte de kvinnor jag mötte i mina intervjuer sig själva som offer för 

ett samhälle underlagt patriarkaliskt maktmissbruk. Deras utbildningsväg, yrkesval och livs-

villkor såg de inte som hopplöst förutbestämda till att vara sämre än männens; tvärtom var de 

flesta överens om att de levt oerhört rika liv. Tiden på lanthushållsskola, eller konsumenteko-

nomisk specialkurs som den senare kom att kallas, minns samtliga som en oerhört rolig, läro-

rik och betydelsefull tid i livet. De uttryckte sig med ord som att ”det var det bästa jag gjort”, 

”jag är stolt över att ha gått på Snöån” eller ”det var en fantastiskt rolig tid”. Att lära sig laga 

mat, väva och sköta en trädgård var inte sysslor som de beskrev som tråkiga kvinnogöromål 

utan som naturliga inslag i vardagslivet; som något de haft stor nytta av senare i livet och som 

de sörjer över att deras döttrar inte haft möjligheten att uppleva. 

 Snöå lanthushållsskola gick i graven den 1 juli 1989,28

 

 och med den en åttioårig tradition 

av att förse unga flickor med olika former av livskunskap. Den verksamhet som en gång fyll-

de en funktion som fostrare av husmödrar och grunden till vidare utbildning, tappade under 

senare delen av 1900-talet alltmer sin betydelse. Lanthushållningen hade för länge sedan er-

satts av moderna kök och fabrikstillverkade matvaror, och för unga kvinnor hade utbildnings- 

och yrkesmöjligheterna blivit i det närmaste oändliga. 

 

 

                                                 
28 Mossfeldt, Lena, 2001, s.79. 
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7. Sammanfattning 
 

Det är nu dags att knyta ihop uppsatssäcken och inledningsvis vill jag gå tillbaka till dess ur-

sprungliga syfte samt frågeställningar. Syftet var att undersöka vilka de unga kvinnor var som 

sökte sig till Snöå lanthushållsskola, varför de sökte sig dit och vilken betydelse utbildningen 

kom att få för dem senare i livet. Avsikten med uppsatsen var således att ta reda på vad dessa 

kvinnor avsåg med att gå Snöåskolan före utbildningen och vad de efter avslutad kurs kom att 

ägna sig åt. För att uppnå syftet med uppsatsen användes följande frågeställningar: 

 

- Vilken social bakgrund hade eleverna som gick på Snöå Lanthushållsskola? 

- Varför valde eleverna att gå på Snöå Lanthushållsskola? 

- Vilken betydelse fick kursen på Snöå Lanthushållsskola för dem efteråt? 

 

Vi börjar med att sammanfatta elevernas sociala bakgrund. Av de första fem kvinnorna, vilka 

tillhörde den äldre kategorin av före detta elever, var två av dem födda i bondfamiljer och en 

av dem var uppvuxen med en pappa som var skogsarbetare och en mamma som var hemma-

fru. Den fjärdes far var lokförare och hennes mor var även hon hemmafru, samtidigt som hon 

skötte sysslorna i den fastighet familjen bodde i och hyrde ut. Den femte var den enda av dem 

som hade två yrkesarbetande föräldrar; pappan var försäljare av ryggsäckar samt tavlor och 

mamman arbetade i en flickskola som teckningslärarinna. Man kan alltså tydligt se att det var 

ovanligt med arbetande mödrar under 1930-, 1940- och 1950-talen. Dessutom var de båda 

sistnämnda flickorna, vars mödrar var fastighetsvärdinna respektive teckningslärarinna, från 

familjer som bodde på en större ort, närmare bestämt Borlänge och Stockholm. En av fem 

bland dessa äldre var från Dala-Järna. 

 Bland eleverna tillhörande den så kallade mellangenerationen, vilken gick på skolan i 

Snöån under 1960-talet, fanns också bonddöttrar representerade. Återigen var det två som 

hade den typ av sociala bakgrund där båda föräldrarna var sysselsatta inom jordbruket. En av 

dem kom ifrån en typisk arbetarfamilj där pappan var pappersbruksarbetare och mamman till 

en början hemmafru, varefter hon arbetade som ansvarig för en tvättstuga i arbetarkvarteret 

samt städerska på ett bygge. Vi hittar vidare ett exempel på en familj där mor och far tillsam-

mans bedrev speceriaffär, och slutligen ett där pappan hade eget företag inom cementtillverk-

ning och mamman arbetade som sjuksköterska; ovanligt eftersom sjuksköterskor på den tiden 
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nästan aldrig var gifta och hade egen familj. Liksom förstnämnd kategori var endast en av 

”mellankullorna” från orten. 

 Går vi vidare till de elever som gick skolan under dess sista två decennier, kan vi konsta-

tera att en av de fem informanterna var uppvuxen på bondgård. Fäderna hade yrken som pap-

persbruksarbetare, sotare och murare, snickare samt charkuterist med eget företag. Mödrarna 

var affärs- och sjukbiträden samt kontorsarbetare inom familjeföretaget. En av fem yngre in-

formanter var från orten, eller åtminstone en intilliggande. Den andra som bodde i Dala-Järna 

när hon kom till skolan, var inflyttad sedan några år från Leksand. 

 

Den andra frågeställningen behandlar de blivande snöåkullornas ambitioner med att söka sig 

till en lanthushållsskola. Tre av äldre eleverna hade inget egentligt syfte med att gå på lant-

hushållsskola, utan sökte sig dit för att helt enkelt lära sig mer om lanthushållning. Två av 

dem var bonddöttrar och den tredje dotter till en skogsarbetare. Samtliga fick stipendium från 

Stora Kopparbergs Bergslag som betalade skolgången. De två andra av äldre generation var 

stadsflickor och ville båda bli lanthushållslärarinnor. Tilläggas bör dock att den ena hade syf-

tet när hon sökte in medan den andra fick idén efter det att hon börjat skolan; de hade däremot 

det gemensamt att båda blivit intresserade av lantbruk genom släktingar respektive bekanta 

med bondgård. 

 Summerar vi sedan mellangenerationens tankar kring sin utbildning på Snöån innan de 

sökte sig dit upptäcker vi att samtliga planerade för någon form av vidareutbildning. De berät-

tar om planer på att arbeta inom yrken som hemvårdarinna, lanthushållslärarinna, förskollära-

re, barnmorska och barnsköterska. Tre av dem uttrycker också tydligt förväntningar på att få 

flytta hemifrån, att få göra något annorlunda och att se sig omkring. 

 I intervjuerna som gjordes med de fem elever som gick på snöåskolan under 1970- och 

1980-talen märker vi en tendens som i de två tidigare nämnda kategorierna inte gått att upp-

täcka; nämligen att den gamla lanthushållsskolan börjat bli ett andrahandsval. Två av eleverna 

hade nämligen sökt sig till andra gymnasieutbildningar och inte kommit in, varpå de började 

på Snöån istället. En tredje sökte sig till Dala-Järna för att komma ifrån det hon upplevt som 

en tråkig grundskoletid fylld av mobbing och ovänliga klasskamrater. Ytterligare två av de 

yngsta eleverna hade redan gått en gymnasieutbildning när de började på Snöån; en av dem 

ville ta ett år att fundera över vad hon skulle göra härnäst, medan den andra behövde komplet-

tera sina gymnasiebetyg med den kostkurs som fanns i Dala-Järna. Alla fem ger bilden av ett 

utbildningsalternativ där kraven inte var så höga och där den skoltrötte kunde finna ett alter-

nativ i brist på andra. 
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Den tredje och sista frågeställningen svarar på frågan om vad som hände sen, det vill säga vad 

eleverna som gått ut kom att sysselsätta sig med. Återigen börjar vi med att se på vad den äld-

re generationen berättade. De båda bonddöttrarna återvände först hem för en tid. I det ena fal-

let återvände hon till Dala-Järna för att gifta sig med den man hon träffat under tiden på sko-

lan, och kom bland annat att använda sina kunskaper i lanthushållning i anställningar som 

hembiträde i familj och som matbespisningsansvarig på ett låg- och mellanstadium.  Den 

andra bedrev senare manufaktur- och hantverksförsäljning tillsammans med sin make på an-

nan ort. Skogsarbetardottern arbetade i butik och på kontor, medan flickorna från Borlänge 

respektive Stockholm båda, enligt planerna, utbildade sig till och arbetade som lanthushållslä-

rarinnor. 

 Två av mellangenerationens snöåkullor, båda ditflyttade från annan ort, träffade sin bli-

vande make i Dala-Järna och kom att bo kvar där, om än i det ena fallet med en mellanland-

ning i Örebro. De utbildade sig till hemvårdarinna respektive livsmedelstekniker, och bedrev 

längre fram företag tillsammans med sina makar. Eleven som ville bli förskollärare kom istäl-

let att arbeta inom Bergslaget, både i forskningslaboratoriet och i pappersfabriken, medan yt-

terligare två av de fem utövade yrken som barnmorska respektive tandsköterska och sederme-

ra barnsköterska samt fritidspedagog. 

 I den yngsta gruppen som intervjuades vidareutbildade sig tre av fem. En blev barnskö-

terska, förskollärare och enhetschef inom en kommunal verksamhet, en annan utbildade sig 

först till kokerska och sedan till matte- och NO lärare medan en tredje läste till studie- och 

yrkesvägledare; den sistnämnda hade dessförinnan bland annat arbetat inom vården och på 

familjens bondgård. De som inte gick någon vidareutbildning bosatte sig båda två i Dala-

Järna och bildade familj; en av dem anställdes i matbutik där hon fått stor användning för sina 

kunskaper från snöåtiden, den andra skötte kontorsgöromålen i makens firma och har också 

arbetat på en Felixfabrik. 

 De femton kvinnor som intervjuades kom från skiftande social bakgrund, hade olika syf-

ten med att gå på Snöå lanthushållsskola och kom att syssla med en mängd olika yrken på en 

rad olika platser efter skolan. Samtliga hade de emellertid en sak gemensamt, och det är att de 

i intervjuerna beskrev skoltiden med ord som ”det bästa jag gjort”, ”en fantastiskt rolig tid” 

eller ”jag är stolt över att ha gått Snöån”. Den sammanhållning och det kamratskap som fanns 

på skolan minns de med glädje, och flera av dem inledde där den typen av vänskap som varar 

livet ut. 
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 Den metod som använts, muntlig historieforskning genom intervjuer, ger inga fullständi-

ga svar och de svar den leder fram till representerar endast en mycket begränsad del av det 

totala antalet elever som gått Snöå lanthushållsskola. Resultatet visar emellertid på hur skolan, 

genom historien och över de tidperioder eleverna som blivit intervjuade gick där, följt med i 

samhällstrenden. Den äldre generationens snöåkullor tycks ha gått skolan i syfte att bli en 

bättre husmor, vilken stämmer med gängse tiders uppfattning om kvinnans roll som maka och 

mor. 1950-, 1960- och 1970-talets elever däremot hade planer på att vidareutbilda sig när de 

fullföljt kursen, då denna var ett behörighetskrav på flera av den tidens utbildningar. De  unga 

kvinnor däremot, som kom till Snöån under skolans sista år, berättar att deras val berodde på 

skoltrötthet och dåliga betyg, vilket vittnar om hur lanthushållsskolorna i slutet av 1900-talet 

hade spelat ut sin roll som ett kvinnligt utbildningsalternativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 36 

Käll- och litteraturförteckning 
 

 

Källor 

 

Intervjuer med femton före detta elever på Snöå lanthushållsskola mellan åren 1936 och 1989, 

december och januari 2009. 

 

 

Litteratur 

 

Berglund, Elvy, 2002, Fostras till husmoder – en studie av Domnarvets husmodersskola åren 

1908-ca 1960, c-uppsats i historia, Högskolan Dalarna. 

 

Goodson, Ivor F. & Numan Ulf, 2003, Livshistoria och professionsutveckling – berättelser 

om lärares liv och arbete, Lund: Studentlitteratur. 

 

Göransson, Hilma & Hellbacken Gustav, 1959, Snöå lanthushållsskola – berättelse för verk-

samheten 1909-1959. 

 

Götlind, Anna & Kåks, Helena, 1999, Skriv kvinnohistoria! Rapport från en forskningscirkel 

kring kvinnors liv och arbete i Dalarna, Dalarnas Forskningsråd. 

 

Hirdman, Yvonne (red), 1992, Kvinnohistoria – om kvinnors villkor från antiken till våra da-

gar, Sveriges Utbildningsradio. 

 

Karlsson, Sören, 2005, Kunskap är framtid – en bok om Erik Johan Ljungberg, Stockholm: 

Sellin. 

 

Kers, Karin, 2009, Snöå lanthushållsskola 1909-1989, c-uppsats i historia, Högskolan Dalar-

na. 

 

Lagerberg, Lisbeth (red), 2009, Snöå kost och kultur, Dala-Järna: Morn Förlag. 



 

 37 

Lindkvist, Sven, 1980, i Det förgångnas röst – den muntliga historieforskningens grunder, 

Stockholm: Gidlund. 

 

Mossfeldt, Lena, 1998, Fredrika Bremer Förbundets Lanthushållningsseminarium - Rimförsa 

1907-1962, uppsats i utvärderingsmetodik, Högskolan i Falun och Borlänge. 

 

Mossfeldt, Lena, 2001, Snöå bruk blir lanhushållsskola och åter bruk 1909-1989, Dalasam-

lingen. 

 

Nilsson, Gun-Britt, 2000, Snöå – gav bred utbildning för flickor i: Hushållningssällskapet i 

Dalarna 150 år – om idéerna, utvecklingen, människorna och framtiden. Jubileumsskrift 

1850-2000. 

 

Schånberg, Ingela, 2004, De dubbla budskapen – kvinnors bildning och utbildning i Sverige 

under 1800- och 1900-talen, Lund: Studentlitteratur. 

 

Sjödahl, Sven, 1957, Snöå bruk 1817-21 och 1850-54. En ekonomisk studie., uppsats för pro-

seminariet i geografi, V-dala. 

 

Thompson, Paul, 1980, Det förgångnas röst – den muntliga historieforskningens grunder, 

Stockholm: Gidlund. 

 

Wernevik, Lena (red), 1990, Bullakandidater – fem textilarbeterskor minns, Norrköpings 

kommun. 

 

Wikén, Sven-Arne, 2009, Erik Johan Ljungberg i: Snöå kost och kultur, Dala-Järna: Morn 

Förlag. 


	Höstterminen 2009
	Student: Maria Sonesson
	Tanken på att skriva en uppsats i ämnet väcktes dock till liv senare och i ett helt annat sammanhang. Lisbeth Lagerberg, då ansvarig för ett projekt kallat Snöå kost och kultur, kontaktade mig för att få veta om jag eventuellt var intresserad av att skriva en uppsats om lanthushållsskolan. Snöå kost och kultur syftade till att uppmärksamma och ta till vara historie- och kulturarvet på platsen kring det gamla järnbruket, och projektet resulterade bland annat i en vacker kokbok med recept från lanthushållsskolans tid. Jag nappade på Lisbeths förslag, och tog mig an uppgiften. Arbetet med uppsatsen ledde till den text du nu håller i din hand, och förhoppningen är att den kommer att utgöra en liten del i att historien och kulturen kring Snöå lanthushållsskola bevaras för framtiden.
	Karin Kers, också student vid Högskolan Dalarna, blev terminen före mig färdig med sin uppsats om Snöå lanthushållsskola 1909-1989. Med hjälp av i huvudsak gamla protokoll och liknande arkivmaterial om skolan, undersökte Karin syftet med startandet av skolan, dess verksamhet och elever. Min metod och mitt syfte har varit annorlunda, och det jag skrivit kan därför ses som ett komplement och en fördjupning av Karins arbete, då det bygger på intervjuer gjorda med före detta elever och enbart koncentrerar sig på dessa. Ambitionen lämnar med andra ord verksamheten i sig åt sidan och syftar istället till att förtydliga bilden av vilka de människor var som för en kort tid kom att leva i den.
	2. Syfte, frågeställningar och metod
	3.1 Muntlig historieskrivning
	3.3 Husmodersrörelsen och lanthushållsskolor

	Resultatet av de undersökningarna som gjorts, för att uppnå syfte och för att besvara frågeställningar, följer här nedan. Undersökningen innefattar alltså totalt femton olika intervjuer med före detta elever på Snöå Lanthushållsskola, valda utifrån den tidpunkt under vilken de gick utbildningen. Fem elever har således intervjuats från åren före 1960, fem från åren mellan 1960 och 1970 samt fem från åren mellan 1971 och 1989. Presentationen av informanternas svar i intervjuerna inleds med att beskriva deras sociala bakgrund, fortsätter med att förklara varför de valde att gå på Snöåskolan och avslutas med att redogöra för vilken betydelse skolan fick för eleverna när de lämnat den. Varje rubrik inleds med den äldre generationens svar, fortsätter med mellankategorins och avslutas med de yngsta elevernas. Samtliga namn är fingerade.
	Käll- och litteraturförteckning

	Litteratur


