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Tivoliliv

Jag möter Sofie i lunchrummet på hennes arbete. En tjej på 37 år som skrattar ofta, vilket man 
tydligt ser hennes ansikte. Så fort vi började prata om hennes 13 åriga liv i tivolibranschen skiner 
hon upp och jag förstår att det var en lycklig tid för henne. Att det blev just att arbeta med tivoli 
verkade vara en naturlig väg för Sofie förstår jag när hon berättar att allt började vid 10 års ålder då 
hon hjälpte sin syster som barnflicka på tivolit på somrarna. Flera i hennes familj jobbade också 
med tivolit. Sofie började med tiden att rycka in och sälja lotter. När hon var 23 år fick hon 
anställning på tivolit. 

Att jobba med tivoli är inget arbete – det är en livsstil
Jag ser en tydlig övertygelse i Sofies ansiktsuttryck när hon fortsätter sin berättelse. 
Det var just livsstilen som lockade Sofie att börja. Man bor, äter och lever på jobbet. Man blir som 
en stor familj. Men det är bara vissa som kan arbeta med detta för det ställs stora krav på varann, då 
man lever så tätt ihop. Så antingen älskar eller hatar man att arbeta på tivoli. En säsong innebar att 
att vara hemifrån 6 månader under mars till oktober. Kunde också vara upp till 9 månader i streck. 
Totalt så var det mellan 25 och 40 personer som jobbade på samma tivoli. Många 
kärleksförhållanden startade och slutade för varje säsong.
Eftersom det behöver vara lite speciella människor för att klara av detta liv, frågade jag Sofie om 
det inte var många som hoppade av efter tag innan säsongen var slut. Men så var det inte, berättade 
hon. Många börjar också jobba på tivoli genom att dom känner någon som redan jobbar med det.

Bodde i små rum som byggts i trailers
Rummen var ca 3x3 meter, innehållande en byrå och en garderob.
I vissa rum fanns det också dusch. Vissa trailer var det en butik på framsidan. Där bodde 2-3 
personer tillsammans. Andra trailer vara bara bostadstrailers. Där bodde 5-6 personer.
Sofie började med att bo i en trailer med ett lotteri på framsidan. När hon avancerat i
företaget flyttade hon till en husvagn och sen till en egen vagn med en egen butik på
framsidan. Den var 8 meter och utrustad med det mesta. 

En vanlig dag ut...
Mån-tis = transportdag (beroende hur långt det var), sen var det att bygga upp tivolit.
Onsdag = öppningsdag
På varje plats stannade vi mellan 2 dagar till 2 veckor. Att bygga karuseller är tungt och brukar 
göras av killar, så det har Sofie bara gjort en gång.
I en speciell vagn som kallades ”kantina” (kök) fanns en kock som lagade frukost, lunch och 
middag åt alla. Där åt också personalen. Efter frukost blev alla tilldelade vad dom skulle göra.
Finns det någon utbildning man ska gå innan man kan börja arbeta med tivoli, frågade jag.
- Nej, men mina föräldrar ställde krav på att jag skulle ha en gymnasieutbildning 
klar innan jag fick börja resa med tivolit. En vinter tog jag körkort för tungt släp
som jag kunde använda för tivolit.

Det Roligaste med tivolilivet?
- Det finns så mycket, men inte långt efteråt kom det tydliga svaret;
- att träffa människor!



Norge Roligast
Dom flesta tivoliplatserna var i Norge, vilket var roligast, forsätter Sofie.
I Sverige får lilla Kalle åka en karusell och sen är det bra. I Norge så åker människor i alla åldrar 
och mycket. Där är tivoli något kul som hela familjen gör. Om det ösregnar i Norge på 
nationaldagen så kommer folk i alla fall. I Sverige stannar människor hemma.

Många människor klagar på att det är dyrt att åka karusell...
Det dom inte vet är alla kostnader som tivolit har. Innan ett tivoli kan öppna för 
besökare måste ett speciellt företag besikta karusellerna. En besiktning kostar mellan
5000-85000/karusell. Förutom denna kostnad är det lönekostnader, el och resor.

-Har du Sofie något gott råd till den läsare som är sugen att prova att arbeta med tivoli?
Man ska tänka på att man kommer vara bort hemifrån länge. Man bor på jobbet så man slutar aldrig 
jobbet bara för att man går och lägger sig. Det är lätt att tappa kontakten med kompisar hemma. 
Jobbar du som jag med släkten så ställs det större krav på dig.
- Säg något som var negativt, uppmanade jag Sofie;
- Att aldrig kunna gå hem och släppa jobbet. Det kommer också en dag då man längtar hem.
Men det var roligt. Inga dagar var lika. Gemenskapen var stor. Sättet att kombinera sitt liv med ett 
arbete var fantastisk. Jag tänkte aldrig på vardagen som om det var ett arbete.

Barn tog över...
Anledningen till att Sofie valde att sluta arbeta med tivoli, var att hon fick barn och ville ge barnen 
en fast plats med förskola och allt som hör till. En klingande skratt kom från Sofie när jag frågade 
om hon träffade barnens pappa på tivolit, och hon sa ja...

/Ludvig


