
Gamlingar

I en utställning om att bli gammal kan det vara lockande att berätta 
om den tredje åldern, om hur den som är frisk och pigg hanterar sin 
nya identitet efter pensioneringen. Men här fokuserar vi på det som 
brukar kallas den fjärde åldern, den fas då man inte klarar sig själv 
utan är beroende av hjälp.  

Ämnet är aktuellt och omdebatterat. Vi ville att besökaren skulle  
  känna igen sig och därigenom bli nyfiken på hur det var förr. 

Den målgrupp vi främst tänkt på är de anhöriga eller de som står 
på tröskeln till att själva behöva omsorg, men också de som arbetar 
med de här frågorna – från personal på äldreboenden eller inom 
hemtjänsten till politiker och beslutsfattare. 
 Vi hoppas kunna fungera som en arena för samtal kring ämnet. 
Det kan handla om reflektioner och samtal mellan besökare i 
utställningen, men också om de debatter med inbjudna politiker 
och andra specialister som genomförts, eller välbesökta före-
läsningar med efterföljande diskussioner.   

Vi ville att de med egna erfarenheter skulle synas i utställningen 
och deras berättelser skulle få ta plats. Därför genomfördes ett 

stort intervjuarbete där en av museets intendenter talade med 
vårdtagare, personal och anhöriga runtom i Sverige. Sjutton av 
intervjuerna kortades ner och användes i utställningen tillsammans 
med ett foto, där informanten kunde välja att synas eller vara 
anonym. 

Vi försökte få med olika slags människor, i olika åldrar, med olika 
kulturell bakgrund, med funktionsnedsättningar osv. Det blev 
mycket starka berättelser om frustration, ensamhet och dåligt 
samvete, men också om glädje och tacksamhet. 

I                     ntervjuerna återkommer i vart och ett av utställningens tre avsnitt,               
som fokuserar på bilden av de äldre, relationen mellan genera-

tionerna samt boendet. Genomgående har vi försökt hitta en balans 
mellan nu och då och ge historiska tillbakablickar där det känts 
intressant. Vi har velat slå hål på myten om att det fungerade så 
mycket bättre förr, och tydliggöra att omsorgsfrågan var långt ifrån 
problemfri även då. Återkommande i varje avsnitt är också ett 
generöst urval av statistik och annan fakta, både nutida och äldre. 

Utställningen är faktatät med mycket text, men uppdelad i tydliga 
nivåer så att det ska vara lätt för besökaren att välja vad man vill 

ta till sig. I slutet finns en digital enkät där man kan svara på frågor 
om hur man själv vill ha det den dag man behöver hjälp, och se hur 
andra har svarat.
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Utställningsformgivaren Lena Hilbertsdotter ville skapa en lugn och värdig atmosfär.
Den lavendelblå färgen är genomgående i hela utställningen. 
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Som sittplatser valdes rollatorer.    
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Som bakgrund i montrarna fungerar detaljer ur den tyske fotografen 
Karsten Thormaehlens bilder av hundraåringar.
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Det visade sig svårt att hitta föremål med direkt koppling till äldre i museets samling. 
Ätteklubban var ett av de få självklara. Seden med ätteklubba och ättestupa saknar helt historiska belägg, 
men har blivit en symbol för synen på ålderdom och att ligga till last. 
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