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Han började också lyssna noggrannare till vad folk sa, till de historier de ber-
ättade och hur de berättade. Varje människa hade sitt eget sätt att tala. Reb Ze-
bulun hade sagt till Naftali: 'När en dag har gått finns den inte längre kvar. Vad 
återstår av den? Inget mer än en berättelse. Om berättelser inte berättades eller 
böcker inte skrevs skulle människorna leva som djur, enbart för dagen.'

Reb Zebulun hade också sagt: 'I dag lever vi, men i morgon är vi en berättelse. 
Hela världen, allt mänskligt liv, är en enda lång berättelse.'

(Isaac Bashevis Singer “Hästen Suss och gubben Naftali”)
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Tack

Jag står i tacksamhetsskuld till de många sjömän som bidrog till Nordiska 
museets insamling av sjöfolksminnen och till Mats Rehnberg som tog initiat-
ivet till insamlingen. Jag vill också postumt tacka Bo G. Nilsson. Hans allt -
för tidiga bortgång har berövat inte bara mig tillfällen att debattera Nordiska 
museets samlingar av levnadsberättelser  med en av dess främsta kännare. 
Det blev några informella samtal då och då, men de viktiga stridsfrågorna 
hann vi aldrig till.

När jag började studera vid Institutet för folklivsforskning i Lusthusporten 
fångades  jag  snart  upp  av  den  entusiasm  som  präglade  Barbro  Kleins 
undervisning  i  folkloristik.  Hennes  egen  forskning  har  haft  avgörande 
inflytande på mitt val av forskningsuppgift och på mitt sätt att närma mig 
materialet. Barbro Klein blev min handledare och det var tack vare hennes 
uppmuntran jag sökte  och antogs till  forskarutbildningen. Det  var  Barbro 
Klein som såg till att jag fick ett internationellt kontaktnät av forskare och 
fick delta i lärorika konferenser i Finland, Sverige, Estland, Norge och USA. 
Konferensresorna  möjliggjordes  genom  ekonomiska  bidrag  från  Svenska 
Institutet,  Wallenbergstiftelsens  Jubileumsfond  och  Föreningen  Sveriges 
Sjöfartsmuseer i Stockholm. Det var Barbro Klein som ordnade att jag under 
1998-2000  fick  halvtidsanställning  vid  Swedish  Collegium  for  Advanced 
Study  (SCAS),  Uppsala  universitet,  inom  forskningsprojektet  Folklore, 
Heritage  Politics  and  Ethnic  Diversity finansierat  av  NOS-H.  Härefter 
innehade  jag  under  två  år  doktorandtjänst  vid  Etnologiska  institutionen, 
Stockholms  universitet.  Utan  Barbros  stöd  och  intyg  hade  jag  knappast 
kommit  i  åtnjutande  av  ekonomiska  bidrag  från  Mats  Rehnbergs 
minnesfond, Stiftelsen Lars Hiertas Minne, Söderbergs donationsstipendium 
och Rhodins donationsstipendium.

Form- och  estetikgruppen bestående av Georg  Drakos,  Jonas  Engman, 
Lotten Gustafsson Reinius, Lizette Gradén, Sverker och Charlotte Hyltén-
Cavallius, Ulf Palmenfelt, Owe Ronström och Susanne Nylund Skog  in-
spirerade mig vid en avgörande punkt i arbetet. Susanne Nylund Skog op-
ponerade  på  mitt  slutseminarium  och  bidrog  med  välbehövlig  kritik  och 
kloka synpunkter. 

Lärare och personal, student- och doktorandkollegor, doktorandseminari-
erna vid Etnologiska institutionen (sedermera avdelningen): tack till er alla!
Personalen vid Stockholms universitetsbibliotek, särskilt Marie-Anne Condé, 
stort tack!



Personalen vid Nordiska museets arkiv har varit hjälpsamma under åren 
då jag med långa mellanrum dykt upp för att  granska originalmanuskript, 
avskrifter och fotografier. Tack till  Birgitta Dahl, Jonas Nilsson, Christian 
Richette,  Karin Tisell  och Dan Waldetoft.  Flera av Mats Rehnbergs forna 
kollegor  har  tagit  sig  tid  till  långa  telefonsamtal:  Skans  Torsten  Nilsson, 
Ernst Folke Lindberg, Per Gräslund, Roland Hjelte,  Arne Biörnstad, Hans 
Medelius, Björn Hallerdt, Allan T. Nilsson och Ebbe Schön. Tack för att ni  
lyssnade, frågade och berättade. Jag vill också tacka litteraturvetaren Anders 
Hallengren för ett upplysande och uppmuntrande telefonsamtal, liksom pos-
tumt Jöran Mjöberg.

Avhandlingsarbetet  har  bedrivits  med  flera  årslånga  avbrott  för  för-
värvsarbete och andra av livets oundvikligheter, och till stora delar på del- 
och fritid. Under tiden jag hade finansiering fokuserade jag på den teoretiska 
delen  av  forskarutbildningen.  Jag  bearbetade  också  materialet  för  denna 
avhandling. Men samtidigt drabbades jag av tvivel på mitt eget projekt. Un-
der ett par år som fotoarkivarie vid Sjöhistoriska museet i Stockholm kom 
bilder och fotografi alltmera att stå i fokus för mitt intresse och jag bytte 
avhandlingsämne. Det blev en del givande studier av musei- och arkivprak-
tiker och fotografi och etnografi – men det blev ingen sammanhållen mono-
grafi. När pengarna var slut återvände jag till sjömännens levnadsberättelser 
i Nordiska museet. Med moraliskt stöd från min gode vän Stefan Nordqvist 
och från Ulf Palmenfelt som med skarp blick granskade ett par tidiga utkast,  
började jag med förnyad tillförsikt att tänka kring denna manuskriptsamling. 
Jag började lita på min egen läsning; när man lyssnar noga visar det sig att 
människor berättar de mest överraskande saker. Förutfattade meningar smu-
las sönder,  och däri  ligger forskarglädjen,  i  de ständigt  nya upptäckterna. 
Teori och tanke korrigeras av empirin.

Georg Drakos slutgranskade manuskriptet i sin helhet, tusen tack! Caro-
lyn Östberg tackas för konstruktiv kritik och kloka synpunkter på ett tidigt 
manuskript och för moraliskt stöd. Likaså Lotten Gustafsson Reinius som 
jag dessutom haft privilegiet att arbeta tillsammans med vid museet, filma 
med vid den nordöstliga karelsk-ryska gränsen, promenera med norr om pol-
cirkeln, runt Djurgården och på dammiga gator i Texas; under något av våra 
samtal började du recitera Karlfeldt, det fick avgörande betydelse för mitt  
arbete! Ett särskilt tack till Michael Schmücker för outtröttligt arbete med att 
uppdatera och reparera min dator, och till Joakim Glaser för språkgranskning 
av den engelska sammanfattningen. Brister i avhandlingen är mitt ansvar.  

Thildesro,  april 2012 

Erik Nagel



1 Inledning

Sjöfolksminnen

I oktobernumret 1953 av facktidskriften  Sjömannen  och i novembernumret 
av Maskinbefälet uppmanade Nordiska museet i Stockholm svenska sjömän 
att  skriva  sina  levnadsberättelser,  att  samla  ihop  fotografier  och  skicka 
berättelser  och  bilder  till  Svenska  Sjöfolksförbundet  respektive  Svenska 
Maskinbefälsförbundet. Alla bidrag skulle belönas med smärre belopp och 
till  de  bästa  utlovades  särskilda  priser.  Materialet  skulle  slutligen,  under 
rubriken Sjöfolksminnen, förvaras vid Nordiska museet som en tillgång för 
folkbildning  och  forskning.  Sjömännens  berättelser  ingår  i  den  del  av 
museets omfattande samlingar som vanligtvis refereras till som arbetar- eller 
yrkesminnen.1 

Insamlingen av sjöfolkets berättelser och fotografier tjänade två syften; 
dels  att  utöka  samlingarna  (tretton  liknande  insamlingar  hade  redan 
genomförts bland andra yrkesgrupper), dels att en bok i den populära serien 
Svenskt  liv  och arbete  med valda  delar  ur  det  inkomna materialet  skulle 
presenteras  för  allmänheten  som  ett  led  i  museets  kulturhistoriska  och 
folkbildande verksamhet.2 Ansvarig för dessa  insamlingar  och utgivningar 
var dåvarande intendenten Mats Rehnberg. Vid tidigare insamlingar av andra 
arbetares berättelser hade yngre arbetare ombetts att intervjua äldre kollegor 
och  släktingar  om deras  minnen.  Med insamlingen  av  sjöfolkets  minnen 
förnyade Rehnberg tillvägagångssättet på så vis att de som nu bidrog med 
material  skulle  skildra  sina  egna liv.  Om  den  nya  metodens  fördelar 
resonerade Mats Rehnberg senare i manuskriptet till ett radioföredrag:

Det  fina  med  dom  här  sjöfolksminnena,  det  är  att  man  så  tydligt  får  en 
människa i helfigur, en beskrivning av ett livsöde, nedpräntat av den som själv 
upplevat det. Självfallet ligger det många subjektiva och personliga felkällor i 
det förfaringssättet,  men samtidigt  får  det något obeskrivligt  äkta,  något av 

1 Nilsson (1996) har ingående behandlat förutsättningarna för och omständigheterna kring det 
gigantiska projektet med insamling av svenska arbetares yrkesminnen.
2 Svenskt  liv  och  arbete hade  år  1957  tryckts  i  mera  än  100  000  exemplar.  (Rehnberg 
1957:12).

11



levande blod, som aldrig kan åstadkommas om någon annan skulle tecknat 
levnadsbilden.3

Manuskriptet  tycks  endast  vara  ett  utkast  och  det  är  tveksamt  om 
föredraget  faktiskt  sändes  i  radion,  men  Rehnbergs  iakttagelse  är  viktig 
därför  att  den  i  sig  rymmer en  uppsättning  metodproblem.4 I  syftet  med 
insamlingarna av yrkesminnena ingick att insamla ett material ur vilket man 
kunde dra generella slutsatser om typiska arbets- och levnadsomständigheter 
i en förgången tid (det var yrkesgruppen som skulle undersökas), allra helst 
så långt tillbaka som en äldre generation ännu kunde minnas. I den första 
volymen i  Svenskt liv och arbete skriver Rehnberg: ”Ett önskemål var att 
erhålla uppgifter från så långt tillbaka liggande tid som möjligt. I de fall, där 
vederbörande  icke  kunde  skildra  egna  upplevelser,  skulle  de  referera 
hörsägner från föräldrar, farföräldrar eller ännu avlägsnare förfäder”.5

Rehnberg såg någonting annat i  sjöfolksminnena. Han såg individuella 
berättare av kött och blod, unika, enskilda levnadsöden berättade på ett sätt 
som inte kunde ha berättats av andra. Och genom att de som bidrog med ber-
ättelser skulle skildra sina egna liv var det ofrånkomligt att tidsperspektivet, 
jämfört med tidigare insamlingar, försköts mot samtiden. Detta innebar bland 
annat att  en del av sjömännens berättelser kom att  handla om det gångna 
halvseklets två världskrig. I det vid 1950-talet rådande kulturhistoriska per-
spektivet betraktades svenska krigserfarenheter som något som låg 150 år 
tillbaka i tiden.

Det togs också för givet att arbetare uttryckte sig med ett enklare språk 
medan  litterärt  språk  var  förbehållet  de  bildade  akademikerna.6 I 
uppmaningen till  sjömännen betonade Rehnberg att  det inte var ”romaner 
eller  stor  litteratur”  som  efterfrågades,  utan  ”bara  enkla  och  okonstlade 
beskrivningar om hem och uppväxt, om arbete, kamrater, färder /…/”.  7 Flera 
av sjömännen visar i sina bidrag prov på utomordentlig berättarskicklighet 
och uppenbara litterära anspelningar och ambitioner.

3 “Sjöfolksminnen”, odaterat manuskript utan paginering, Nordiska museet: Mats Rehnbergs 
arkiv, Vol. 5.
4 Sannolikt  skrevs  detta  föredrag  till  radioprogrammet  ”Detta  är  mitt  liv”,  som  enligt 
Maskinbefälet 1955:2:33,  var  planerat att  sändas 15 april,  1955. Att  utsändningen faktiskt  
ägde rum kan emellertid inte bekräftas av Statens ljud- och bildarkiv,  Röster i Radio  eller 
Programarkivet  vid  Sveriges  Radio.  Tack  till  Hans  Gustafsson  och  Katarina  Sandblom-
Laamanen (SLB) och Anna Sebelius (SR).
5 Rehnberg (1947:228).
6 Nilsson (1996).
7 Rehnberg (1953:10:718ff.) Rehnbergs text återges i sin helhet i Appendix A. Uppmaningen 
att delta i insamlingen upprepades i novembernumret av  Sjömannen i starkt nerkortad form 
under rubriken “Tävlingen om sjöfolksminnen”, s.  761. Om detaljer,  data och samlingens  
omfattning, se Appendix B.
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Förnyelsen av insamlingsförfarandet gav således upphov till spänningar 
mellan  ett  vedertaget  kulturhistoriskt  perspektiv,  ett  individinriktat 
samtidsperspektiv  och  de  berättelser  som sjömännen  bidrog  med.  Det  är 
dessa berättelser, dessa spänningsförhållanden och dessa metodiska problem 
som står i den här avhandlingens fokus. Det är utifrån detta problemkomplex 
jag ämnar närma mig sjömännens levnadsberättelser.8

Syfte och analytiska perspektiv

Syftet  med  avhandlingen  är  att  analysera  hur  några  av  sjömännen 
komponerade  sina  levnadsberättelser  i  dialog  med  folkliga,  muntliga 
berättarkonventioner  och  skönlitteratur,  inte  minst  traditionella 
hjälteberättelser,  med  folklivsforskningen  och  med  ett  samtida  offentligt 
samtal  om  Sverige.  Det  är  således  frågan  om  att  undersöka  brevens 
intertextualitet; hur de ingår i en ändlös väv av berättelser och berättande. 
Jag har valt  att  fokusera på fyra dialogiska aspekter; en är att  breven har 
kommit  till  som  bidrag  till  den  museala  insamlingen.  Berättelseintriger, 
berättelsemotiv, strukturer och litterära anspelningar är en annan. En tredje 
aspekt  avser  enskilda  brevskrivares  sätt  att  i  skrift  uttrycka  sig  i  ett 
uppenbarligen muntligt idiom. Den fjärde aspekten rör brevskrivarnas dialog 
med berättelser om krigshandlingar. I det offentliga svenska samtalet under 
1950-talet  fanns  föga  intresse  eller  spaltutrymme  för  krig,9 utom  just  i 
sjöfolkets facktidskrifter, här utgjorde de två världskrigens följder och fasor 
frekventa ämnen. 

Medan  det  ursprungliga  syftet  med  insamlingen  var  att  skapa  en 
etnologisk  kunskapsbank  om  livsföringen  i  en  förgången  tid  betraktades 
bidragen inte i första hand som berättelser – Rehnberg omnämner dem som 
”rapporter”. Det är emellertid berättelseaspekten som står i fokus för den här 
undersökningen.  För  att  betona  bidragens  individuella,  narrativa, 
självbiografiska  och  kreativa  karaktär  väljer  jag  att  använda  termen 

8 Som kommer att framgå i kapitel 3 var det inte självklart att bidragen till Sjöfolksminnen 
skrevs uteslutande av män.  Att  det  kan vara givande,  om än problematiskt,  att  närma sig 
materialet  ur  ett  genusperspektiv  –  och  ur  ett  postkolonialt  perspektiv  –  i  synnerhet  de 
fotografiska  bidragen,  har  jag  visat  i  andra  arbeten  (Nagel  1999,  2000).  I  föreliggande 
undersökning förutsätts, både empiriskt och teoretiskt, att det är underförstått att berättelserna 
gestaltar manliga perspektiv. De teoretiska funderingar kring levnadsberättelser som utvecklas 
i kapitel 3 kan säkerligen, med relevanta modifikationer, utgöra en grund för undersökningar 
av andra berättelser.
9 Johansson (1983/1997: 204f.) menar att i det svenska offentliga samtalet under 1950-talet 
var det som om inget fanns att  lära ur historien,  det nyligen överståndna världskriget var  
endast en parantes, ett exempel på mänsklig dårskap som Sverige sedan länge lämnat bakom 
sig.
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levnadsberättelser som övergripande analytiskt begrepp.10 Jag kommer också 
att  referera  till  materialet  som  texter,  berättelser och  som  brev, 
upphovsmännen omväxlande som berättare, brevskrivare och skribenter.

Sjömännens levnadsberättelser har en speciell karaktär; de har berättats på 
anmodan av en nationell musei- och arkivinstitution med kulturhistoriskt och 
traditionsförvaltande uppdrag i samarbete med fackföreningsrörelsen. Dessa 
berättelser framförs i ett särskilt medium som har mycket gemensamt med så 
kallade insändarbrev, de är brev riktade till allmänheten.11 Brev är emellertid 
inte någon enhetlig genre eller ett entydigt medium. Jag argumenterar för att 
sjömännens brev med fördel kan läsas som en dynamisk blandning av många 
olika traditioner för framföranden av berättelser.12

I synnerhet där brevskrivare uttrycker sig i ett mera muntligt idiom kan 
det visa sig mödan värt att läsa delar av berättelserna högt. För att tydliggöra  
texternas  dialoger  med  tidigare  muntliga  framföranden  har  jag 
experimenterat  med  en  transkriberingsteknik  inspirerat  av  etnopoetiken.13 

Man skulle kunna tala om sjömännens brev som en särskild sorts ”muntlig 
litteratur”  i  den  breda  och  gränsöverskridande  betydelsen  som  ”oral 
literature”  fått  bland  folklorister,  antropologer  och  lingvister  –  oaktat 
termens motsägelsefulla karaktär.14 Detta ska inte uppfattas så att jag anser 

10 Flera forskare har skrivit om levnadsberättelser, till exempel Titon (1980). Främst har jag 
hämtat  inspiration  i  Christian  Richette’s  artikel  ”Levnadsberättelsen”:  berättelsens 
huvudperson är berättaren själv; den refererar till berättarens eget levnadslopp (och är därför  
självbiografisk). Den är sammansatt av flera berättelser som vid andra tillfällen berättats i  
fragment, den struktureras kring en kronologi även om berättaren kan hoppa fram och tillbaka 
i  tiden.  Berättelsen sträcker sig bortom berättarens eget liv,  den skildrar stora och viktiga  
händelser som inverkat på hans liv. Det är inte själva det individuella levnadsloppet som är 
berättelsens huvudtema utan berättarens syfte tycks vara pedagogiskt; att förmedla ett lärorikt 
exempel.  (Richhette  1993).  Jfr.  i  regel  en-episodiska  autobiografiska  berättelser:  Labov 
(1972), Degh (1985), Stahl (1989).
11 I en studie av insändarbrev har Klein (1993) pekat på att folkloristiken har präglats av en  
disciplinär  paradox  som består  i  att  folklorister  sagt  sig  huvudsakligen  studera  muntliga 
traditioner, medan folkloristikens materialbas egentligen mest utgjorts av skrivet material. I  
synnerhet  i  Sverige  har  folklorister  använt  sig  av  människors  egna  skrivna meddelanden. 
Bland de mest kända folkloristiska arbeten i Sverige som baserats på människors brev till  
forskare eller forskningsinstitutioner får räknas Bengt af Klintbergs omfattande produktion 
(Klintberg 1980, 1986, 1991, 1994, 2005, 2007).
12 Foley (1992) talar om ”multi-form”-yttranden.
13 Palmenfelt (1993b) har i avhandlingen Per Arvid Säves möten med människor och sägner ur 
Säves fältanteckningar rekonstruerat  de samtal som ligger till  grund för Säves gotländska 
gloslistor. Palmenfelt visar hur ett arkivaliskt textmaterial kan avlockas betydelsebärande inre  
kontexter. Foley (1995, 2002) demonstrerar hur ett transkriberingsexperiment med Beowulf, 
Odyssén och  andra  numera  endast  i  form av  skrivna  texter  tillgängliga  epos  kan  tillföra 
kunskap,  inte  bara  om  hur  dessa  har  låtit,  utan  också  att  den  performansorienterade 
”etnopoetiska” transkriptionen förmår att fördjupa kunskapen om epikens muntliga idiom.
14 Ong (1990) förkastar begreppet på grund av den etymologiska sammanblandningen, men 
som  Bauman  (1986:1f.)  påpekar  så  utgör  inte  etymologin  något  starkt  argument  i 
sammanhanget, utan termen har stöd i den omfattande interdisciplinära forskning (inspirerad 
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att  breven i  Sjöfolksminnen i  själva verket  är  muntliga  berättelser.  De är 
skrivna berättelser som med all sannolikhet tidigare har framförts muntligt 
och  i  flera  fall  har  de  i  skriven  form  bevarat  en  del  av  det  muntliga 
framförandets  särdrag.  Berättelserna  är  ”multiforma”  verbala  skapelser 
framförda i ett litterärt, det vill säga alfabet och pappersbaserat medium.15

Inspirerad av Barbro Kleins studie ”A Dialogue in Writing” har jag valt 
att låta några få berättare komma till tals, inte bara som passiva meddelare 
till  ett  museum  eller  som  representanter  för  en  yrkeskår,  utan  som 
individuella subjekt med  egna personliga minnen, berättarstilar, perspektiv 
och  avsikter.16 För  att  åstadkomma  detta  räcker  det  inte  att  citera  korta 
lösryckta stycken. Eftersom jag eftersträvar att ge en helhetsbild av några av 
sjömännens repertoarer citerar jag mycket omfattande delar av deras bidrag.

Med betoningen på brevskrivarna som individuella subjekt distanserar jag 
mig från det diskursanalytiska perspektivet som Bo G. Nilsson propagerat 
för i avhandlingen Folkhemmets arbetarminnen. Istället strävar jag efter att 
utveckla  ett  hermeneutiskt  förhållningssätt  där  jag  försöker  förstå  dessa 
berättelser som en  dialog med muntliga och litterära berättarkonventioner; 
med folksagor och homerisk epik likaväl som med modern skönlitteratur och 
1950-talets folklivsforskning. I Det dialogiska ordet skriver Bachtin:

De  kulturella  och  litterära  traditionerna  (däribland  också  de  allra  äldsta) 
bevaras  och lever  inte  i  en enskild människas  subjektiva  minne och inte i  
något slags kollektivt ’psyke’, utan i själva kulturens objektiva former (därib-
land i språkets och talets former), och i detta avseende är de intersubjektiva 
och interindividuella (följaktligen också sociala); härifrån kommer de också in 
i  litteraturen,  ibland  nästan  genom  att  ta  sig  förbi  skaparnas  individuella 
minne.17

Förutom  att  förstå  berättelserna  i  relation  till  litteratur  och 
berättartraditioner är det en viktig utgångspunkt att förstå dem i relation till 
offentliga  samtal  på  1950-talet.  Det  övergripande  analytiska  perspektivet 

av exempelvis Edward Sapir,  Kenneth Burke, Michail  Bachtin och Roman Jacobson) som 
ägnats åt olika former av ordkonst.
15 Foley (1992) talar om berättelser som härledda – ”Oral derived” – ur muntlig tradition. I en 
studie  av  svensk-amerikanska  immigrantbrev  föreslår  Attebery  (2007)  termen ”vernacular 
writing”.
16 Klein (1986).
17 Bachtin  (1997/1991: 274, not 30) betonar vikten av att läsa en given text inte bara i dess 
samtida sammanhang, dess epok, utan i hela litteraturens historia genom seklerna: ”Allt som 
endast tillhör nuet dör med det”, ibid. S. 10. Bachtins syn på tradition överbryggar det gap 
mellan  text  och  kontext  som  Stahl  diskuterar  i  Literary  Folkloristics  and  the  Personal  
Narrative (1989:2ff). Den dialogiska relationen mellan människors skrivna bidrag till museers 
materialinsamlingar och frågelistor har bland annat betonats av Klein (1986), Nilsson (1996, 
2000). I det senare arbetet har även Nilsson funnit inspiration hos Bachtin fast kanske i högre 
grad hos Valentin Nikolaevič Vološinov som hade anknytning till kretsen kring Bachtin.
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med  avseende  på  det  offentliga  samtalet  är  situationellt.  Även  om  detta 
perspektiv  inom  etnologi  och  folkloristik  har  utvecklats  för  studier  av 
konkreta sceniska framträdanden ser jag inga hinder för att använda det i en 
studie  av  arkivmaterial.18 I  bland  annat  de  aktuella  facktidskrifterna 
Sjömannen  och  Maskinbefälet  pågick offentliga samtal som till stora delar 
kretsade kring det relativt nyligen överståndna världskriget och dess följder i 
det  pågående  kalla  kriget.  Det  offentliga  samtalet  betraktas  här  som den 
”scen”  på  vilken  brevskrivarna  av  Nordiska  museet  och  de  fackliga 
organisationerna inbjöds att framföra sina berättelser.

Medan offentligheten och det  offentliga  samtalet  i  vid bemärkelse  kan 
betraktas som kontexter, det vill säga som relevanta sammanhang som kan 
bidra till  att bättre förstå den studerade företeelsen,  så låter jag här valda 
specifika offentliga samtal bli en del av det material jag studerar. Det är min 
hypotes att de brevskrivande sjömännen inte enbart berättar om sig själva, 
utan att  de  också,  direkt  eller  indirekt,  med sina berättelser  diskuterar  de 
sammanhang  i  vilka  dessa  berättelser  framförs.19 Därför  är  det  inte  bara 
sjömännens brev som är föremål för analys utan också den situation i vilken 
de skrevs.  Dessa sammanhang och denna situation kommer jag att  närma 
mig  dels  genom  att  granska  de  upprop  i  facktidskrifterna  i  vilka  Mats 
Rehnberg uppmanade sjömännen att bidra till Sjöfolksundersökningen, dels 
genom att  granska vad som för övrigt stod att  läsa i  sjömännens fackliga 
organ,  vilket  i  sin  tur  kan  relateras  till  andra  offentliga  samtal  vid  den 
aktuella tiden. Sjömännen kunde förvänta sig att valda delar ur deras brev, i 
likhet med andra arbetares bidrag till museets insamlingar av yrkesminnen, 
skulle  publiceras  i  museets  bokserie  Svenskt  liv  och  arbete som  –  med 
redaktörens  “Kulturhistoriska  kommentarer”  som  den  fasta  och  för  den 
vetenskapliga  kvalitén  borgande  sektionen  i  varje  volym  –  utgjorde  ett 
viktigt inslag i Nordiska museets omfattande folkbildningsprojekt.

Med utgångspunkt i  Jürgen Habermas tankar om borgerlig  offentlighet 
har  Barbro  Klein  diskuterat  museers,  traditionsarkivs  och  besläktade 
företeelsers verksamheter som en särskild offentlig “folklivssfär”.20 Klein har 
funnit att den svenska folklivssfären länge präglats av tystnader i fråga om 
etnisk komplexitet. I anslutning härtill menar jag att 1900-talets krig på ett 
anmärkningsvärt sätt exkluderats från denna sfär, att den “grundberättelse” 
om det svenska välfärdssamhället – folkhemsberättelsen – som började ta 

18 Att  ett  sådant  perspektiv  med  fördel  kan  användas  vid  studiet  av  arkivmaterial  visar 
Palmenfelt  (1993b).  Ronström  (1992)  har  i  en  studie  av  dans  och  musik  visat  hur  ett  
situationellt  perspektiv,  som alltså  tar  utgångspunkt  i  det  närvarande  är  förenligt  med ett  
historiskt perspektiv. Det situationella perspektivet har rötter i ett flertal forskningstraditioner  
såsom symbolisk interaktionism och performansforskning.
19  Denna hypotes har inspirerats av Bennett (1986).
20  Klein (2000, 2003a, 2003b).
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form vid seklets mitt skylde över och förskönade Sveriges roll och svenskars 
erfarenheter av krigen.21

Avhandlingen har ingått i projektet Folklore, Heritage Politics and Ethnic  
Diversity och ansluter således till frågor om kulturarvspolitik, det vill säga 
frågor kring hur historia skapas och brukas, vilket på senare år har sysselsatt  
allt  flera  forskare.22 Genom  Nordiska  museets  auktoritet  som  officiell 
nationell skattkammare för kultur och historia,23 intar sjömännens bidrag till 
Sjöfolksminnen och det insamlingsprojekt som de är en del av en central 
plats  i  skapandet  av  ett  svenskt  kulturarv.  Där  i  vardagligt  språkbruk 
kulturhistoria  –  som  diffus,  tvärvetenskaplig  beteckning  –  möjligen 
betraktats  som  någonting  givet  och  relativt  oproblematiskt  har  en  del 
forskare  ifrågasatt  själva  grunden  för  den  kulturhistoriska  forskningen; 
”kulturarvet”  har  blivit  ett  vetenskapligt  problem.  För  att  klargöra 
innebörden  av  den  engelska  termen  ”heritage”  (vilken  jag  här  låter  vara 
synonym med kulturarv) skriver Regina Bendix att det som utmärker detta 
begrepp är “dess förmåga att dölja historisk och politisk komplexitet”, det 
fungerar  som  förskönande  omskrivning  som  “återger  specifika  förflutna 
politiska,  ekonomiska  och  sociala  erfarenheter  som  en  långt  mindre 
sammansatt helhet än vad en sociohistorisk granskning skulle avslöja”.24

21 Begreppet “grundberättelse” har jag tagit över från det danska begreppet “grundfortælling” 
som Bryld och Warring (1999) använder för att analysera hur man i efterkrigstidens Danmark 
förvaltat minnena av den tyska ockupationen. Där i Danmark grundberättelsen är centrerad  
kring  den  tyska  ockupationen  under  andra  världskriget  menar  jag  att  en  liknande 
grundberättelse om det svenska folkhemmet utgår ifrån att Sverige stod utanför kriget.  Med 
tanke  på  efterkrigstidens  starka  avståndstagande  från  Det  Tredje  Riket,  och  att  den 
framgångsrike svenska neutralitetspolitiken i praktiken innebar långtgående samarbete med 
Nazityskland, kan man tänka sig att sjömännens berättelser om krigsupplevelser kolliderade 
med  folkhemsberättelsen.  Den  från  världskrigen  befriade  folkhemsberättelsen  har  antagit 
karaktären av en modern myt i Barthes´(1970/1969) mening. Se även, Eriksen (1995,1997).
22 Anttonen & Siikala (2000). Se vidare Eriksen (1995, 1997, 2002), Klein (1997), Bryld & 
Warring (1999), Aronsson (2000), Gustafsson ( 2002), Tarkka (2003), Salomon et al. (2004), 
Sandström (2005), Turtinen (2006), Ronström (2007).
23 Becker (1992, 1993).
24 Bendix  (2000:38,  min  översättning).  Bendix’ kritik  av  kulturarvsbegreppet  har  en  del 
gemensamt med Barthes’ (1970/1969) idé om den moderna myten. För Barthes är myten ett  
yttrande som bestulits på sin historia. Ett historiskt, av människan skapat fenomen (det skulle 
här kunna vara kulturhistorien, kulturarvet, folkhemmet) har av språket tömts på en del av sin 
politiska historia och förvandlats till en förenklande och sammanfattande bild, en form som 
tömts på ett första betydelseskikt och fyllts med ett nytt. Yttrandet om ett historiskt fenomen 
har antagit karaktären av ett yttrande om något givet, något naturligt. För att förstå myten 
måste politiken och historien återbördas till fenomenet.
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Urval och redigering

Samlingen Sjöfolksminnen omfattar ett åttiotal bidrag om 4023 textsidor.25 

Endast ett  fåtal berättare får träda fram i den här avhandlingen: matrosen 
Axel Bernhard Henriksson, övermaskinisterna Karl Oskar Westerberg, C.A. 
Widing,  N.S.  Wallin,  Johan  Stuhre,  kocken  Isidor  W.  Berndtsson  och 
maskinisten A.R. Axelson. Att så få berättare får utrymme här har att göra 
med en uppsättning teoretiska och metodiska problem som jag fortfarande 
betraktar  som olösta,  och som i  någon mån har sin upprinnelse  i  en viss 
ovilja från min sida att inta en analytisk distans till berättelserna. I flera fall 
har jag funnit breven så fascinerande att jag tyckt att de borde läsas i sin 
helhet  och  inte  dissekeras  i  småbitar  och  presenteras  med  akademiska 
kommentarer.  Till  detta  kommer  att  jag  inte  är  övertygad  om  att  alla 
berättelserna kan eller  bör studeras efter samma teoretiska och metodiska 
mallar.26 På en viss nivå går det givetvis att generalisera, men var för sig kan 
brevskrivarna ha helt individuella syften och berättarstilar som ställer krav 
på individuellt anpassade läsarter. En annan sida av dessa metodproblem har 
att göra med samlingens och enskilda brevs omfattning. Eftersom en del av 
breven omfattar flera hundra sidor skulle en fullständig presentation vara en 
omöjlighet.  För  att  överhuvudtaget  presentera  texter  ur  Sjöfolksminnen 
måste jag åta mig rollen som hårdhänt redaktör. Mina redigeringar tarvar en 
förklaring. Dels handlar det om urval i förhållande till hela samlingen, dels 
om urval i de enskilda texterna.

Det primära urvalskriteriet för den här studien har varit krig. Omkring en 
fjärdedel av brevskrivarna bidrog med krigsminnen. Anledningar till att inte 

25  Se  Appendix  B.  Beräknandet  av  samlingens  omfattning  vanskliggörs  av  att  A4  och 
folioblad blandas,  en del  skribenter  skrev för  hand,  andra på skrivmaskin,  vissa blandade 
handskrift och maskinskrift, en del skrev med minimala radavstånd, andra mera spatiöst, en 
del  lämnade marginaler  medan andra skrev från kant  till  kant.  De flesta  skrev endast  på  
papprets ena sida medan några skrev på båda sidorna. Museets paginering har således kommit 
att omfatta tusentals tomma sidor. När Nilsson (1996:9) uppskattar att museets samlingar av 
arbetares levnadsberättelser omkring år 1960 omfattar 35 000 sidor bör hänsyn alltså tas till 
att många, kanske hälften av dessa är tomma sidor. I så fall bör samlingarnas uppskattade 
omfattning halveras. Sjömännens bidrag omfattar enligt museets paginering mellan 7 000 och 
8 000 sidor. Räknar man bort de tomma sidorna återstår 4023 skrivna sidor. I Appendix B 
anger  jag  sidointervall  enligt  museets  paginering  av  originalen,  medan  sidoantal  anger 
faktiska  textsidor.  Museets  egna  maskinskrivna  avskrifter  är  skrivna  med  enhetliga 
inställningar och minimalt radavstånd på A4-papper. I dessa avskrifter uppgår samlingen till  
dryga 4000 sidor. De sidhänvisningar jag ger i avhandlingen avser de för besökare lättare 
tillgängliga avskrifterna. Flera av de längre bidragen har insänts successivt med några kapitel 
åt gången, som en sorts följetonger.
26 Att stuva ihop samlingens heterogena material av allehanda berättelser och fotografier i en  
och  samma studie  med användande  av  ett  enhetligt  teoretiskt  perspektiv  skulle,  som jag 
försökt visa (Nagel 1996), kunna leda in i en “monografisk fallgrop” där vitt skilda yttranden 
tillskrivs samma mening.
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alla bidrag till Sjöfolksminnen innehåller krigsminnen kan exempelvis vara 
att en del skribenter endast varit till sjöss i ungdomen, före första världskri-
get. Världskrigen hade också till följd att sjöhandelstrafiken inskränktes, my-
cket tonnage lades upp och många sjömän fick söka sin utkomst i land. 

Urvalet  har  inte  gjorts  med  syfte  att  vara  representativt,  varken  för 
samlingen Sjöfolksminnen eller för yrkeskåren. Jag har valt att lyfta fram 
bidrag som sinsemellan är så olika att de ställer krav på vitt skilda läsarter.27

Resultaten  av  pristävlingarna  har  inte  varit  vägledande  urvalskriterier 
även om flera av de berättare som studeras i avhandlingen var bland de pris-
vinnande. Möjligtvis indikerar detta en viss överensstämmelse mellan mitt 
urval och Rehnbergs bedömning. Isidor Berndtsson vann första pris för sina 
berättelser, C.A. Widing vann andra pris, Axel Bernhard Henriksson åttonde 
pris, A.R. Axelson vann nionde pris för sina och Johan Stuhre vann femte 
pris för sitt fotografiska bidrag (se vidare Appendix B).

Ett  särskilt  problem avseende  fotografierna  är  att  en del  bilder  inte  är 
försedda med bildtexter och även i en del fall (för en utomstående) tycks 
sakna samband med den skrivna berättelsen. Det är som om fotografierna  
antagits ”tala för sig själv”.28 Här är det endast Stuhres fotografiska bidrag 
som underkastas analys.

Ytterligare en urvalsaspekt som måste nämnas – för att den inte är alldeles 
odiskutabel  –  är  att  omfattande yrkestekniska avsnitt  har  utelämnats.  För 
maskinisternas  del  gäller  det  långa  maskintekniska  redogörelser  och  för 
kocken Isidor Berndtssons del detaljerade redogörelser för matlagningspro-
cedurer och problem i relation till kosthåll.  Dessa utelämningar har gjorts 
dels  för  att  hålla  kvar  fokus  på  biografiskt  narrativa  aspekter,  dels  av 
utrymmesskäl.  Vad  som därvidlag  inte  får  något  utrymme  är  berättarnas 
betoning på den egna yrkesskickligheten, en i sig intressant aspekt som dels 
kan läsas som en del av ett tävlande, dels som ett kodifierat sätt för berättar-
na att underbygga trovärdighet och kompetens att yttra sig offentligt.

27 Två berättare har uteslutits av etiska skäl då jag haft känslan att dessa brevskrivare kan ha  
skrivit under inflytande av akuta psykiska besvär som delirium respektive senilitet. Jag har 
också valt att utesluta några berättelser som måste karaktäriseras som våldsamt rasistiska, av 
den anledningen att dessa enligt min övertygelse bör studeras ur andra teoretiska perspektiv 
än de jag här tillämpar. Bland de många intressanta berättare som inte kommer till tals i den  
här undersökningen har en del valts bort av samma skäl, det gäller till exempel maskinisten  
Gunnar  Forsell  som  bidrog  till  Sjöfolksundersökningen  med  265  sidor  text  och  115 
fotografier.  Forsells  bidrag  har  utformats  som  ett  livslångt  brevskrivande  till  en  dotter.  
Svårigheterna  med  att  läsa  sjömännens  bidrag  till  undersökningen  ur  ett  postkolonialt 
perspektiv utan att analysen själv faller offer för anakronistisk etnocentrism visar ett försök 
jag gjorde att diskutera sjömännens fotografier av möten med det främmande och exotiska 
(Nagel 1999, 2000).
28 Här  ryms  ett  omfattande  empiriskt  och  teoretiskt  problemkomplex,  se  exempelvis 
Szarkowski (1966). Viktiga aspekter av detta diskuterar Lundin (1994), även Nagel (1996).
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Förutom att jag har valt att lyfta fram vissa textavsnitt har jag också valt  
att  utelämna  andra.  Jag  bryter  upp,  sätter  mellanrubriker  och  flätar  in 
analytiska kommentarer både för att underlätta läsningen, men främst för att  
markera  analytiska  poänger.  Jag  finner  inga  självklara  eller  odiskutabla 
metodiska  principer  för  denna  sida  av  redigeringsarbetet.  När  det  gäller 
transkribering av muntligt berättande har Dennis Tedlock och Barbro Klein 
poängterat  att  detta  arbete  i  sig  innebär  ett  analytiskt  förfarande.29 Något 
liknande gör sig gällande med avseende på avskrift av brev. Den långsamma 
läsningen,  omläsningen,  högläsningen  och  avskrivandet  ger  upphov  till 
insikter som inte är uppenbara vid en första läsning innantill.30 Det tillsynes 
triviala  avskrivandet  är  alltså  att  betrakta  som  en  del av  den  narrativa 
analysen.

Avhandlingens disposition

I  kapitlet  Att  läsa,  analysera  och  tolka  berättelserna  i  Sjöfolksminnen 
redogör  jag  för  forskningssammanhang  och  de  teoretiska  utgångspunkter 
som ligger till grund för mina analyser av sjömännens brev. I tredje kapitlet 
Insamlingens  bakgrund  och  sammanhang beskriver  och  analyserar  jag 
situationen i vilken sjömännen erbjöds att framträda med sina berättelser. Till 
denna  situation  hör  det  offentliga  samtalet  om  det  moderna  Sverige, 
världskrigen  och  det  kalla  kriget  såsom  dessa  ämnen  kom  till  uttryck  i 
sjöfolkets  facktidskrifter.  Hit  hör  också  bakgrunden  till  insamlingen  av 
levnadsberättelser.

Sedan följer själva berättelserna och analyserna av dem. I fjärde kapitlet  
Fem  kortare  berättelser undersöker  jag  matrosen  Axel  Bernhard 
Henrikssons, övermaskinisterna Karl Oskar Westerbergs, C.A. Widings, N.S. 
Wallins och Johan Stuhres bidrag. Kapitlet är ämnad att visa på bredden i  
materialet; likheter och olikheter, att lyfta fram varje berättares individuella 
idiom.  I  femte  kapitlet  Isidor  W.  Berndtssons  berättelser står  ett  av 
samlingens mera omfattande bidrag i  fokus.  Jag analyserar hur berättaren 
skapar sin heroiska levnadsberättelse efter klassiskt homeriskt mönster. I det 
sjätte  kapitlet  A.R.  Axelsons  berättelser analyserar  jag  hur  den  litterärt 
ambitiösa Axelson med sina uppbrutna anti-hjälteberättelser, med parafraser 
och dolda citat samtalar med både klassisk litteratur, modern litteratur och 
efterkrigsårens experimenterande författare.

29 Tedlock (1983:123), Klein (1990:2). 
30 Bohman (1986) betonar vikten av att läsa berättelserna i Nordiska museets samlingar av  
arbetarminnen  långsamt  och  upprepade  gångar.  Foley  (2002)  har  experimenterat  med 
etnopoetisk transkribering (och således högläsning) av ”muntliga” texter som numera endast 
finns tillgängliga i skriven form. Se även Foley (2006:30).
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I  det  sjunde  kapitlet  sammanfattar  jag  mina  analyser  och  funderingar 
kring sjömännens levnadsberättelser och insamlingsprojektet.
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2 Att  läsa, analysera och tolka berättelserna i 
Sjöfolksminnen

Forskningssammanhang

Flera  forskare  har  studerat  material  ur  Nordiska  museets  samlingar  av 
yrkesminnen.  Exempelvis  har  Barbro  Bursell  studerat  smeders  och 
anläggningsarbetares yrkesminnen, Ella Johansson har studerat resultatet av 
Skogsarbetarundersökningen,  Bo  G.  Nilsson  har  studerat  bakgrunden  till 
projektet  med  insamling  av  yrkesminnen  samt  resultaten  av 
Bokbindarundersökningen,  Susanne  Lundin  har  studerat  typografernas 
bidrag och Stefan Bohman har skrivit om metodfrågor i anslutning till detta 
omfattande material. De flesta av dessa undersökningar har, i linje med de 
insamlande institutionernas intentioner, syftat till att belysa yrkeskulturer.31 

Att  studera  sjömännens  bidrag  som berättelser  är  inte  lika  självklart  i 
överensstämmelse  med  insamlarnas  avsikter.  Det  är  min  övertygelse  att 
Rehnberg  såg  brevens  berättelsekvalitéer  och  fann  dem  problematiska  i 
förhållande till projektet med Svenskt liv och arbete.32

Hermeneutik

Oavsett  Rehnbergs  avsikter  kan  breven  givetvis  läsas  och  analyseras  på 
många olika sätt.33 Att det inte finns något oberoende analytiskt förfaringssätt 
som  i  händerna  på  olika  forskare  automatiskt  leder  till  samma  resultat 
innebär inte att metodologiska frågor är irrelevanta, tvärtom; just av denna 
anledning  är  det  nödvändigt  att  redovisa  och  diskutera  tolkningens 
förutsättningar. Det finns många möjliga läsarter. Mitt eget förhållningssätt 
är  hermeneutiskt,  vilket  innebär  att  läsningen  uppfattas  som  ett  aldrig 
avslutad samtal:

31 Bohman (1986),  Bursell  (1984,  1974),  Johansson (1994),  Lundin (1992,  1994),  Nilsson 
(2000, 1996, 1989A,1989B). 
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Textförståelsen  tar  emellertid  aldrig  slut  utan  ingår  i  en  oändlig  process, 
betingad  av  främlingsskap  och  förtrogenhet,  av  tidsavstånd  och  fördomar. 
Denna process kallar Gadamer ’verkningshistoria’. Dess dynamik består i att 
den egna ’horisonten’ i kraft av förståelsens historiska tilldragelse undergår en 
’sammansmältning’ med de horisonter som betingas av traditionens annan-het 
[!].34

Ricoeur  liknar  läsningens  dynamiska  process  vid  en  spiralrörelse  där 
läsaren ständigt förändras under intryck av berättelsen.35 Det hermeneutiska 
arbetssättet innebär en upprepad omläsning, där frågor ställs och utvecklas ur 
själva  läsningen.  I  denna  process  närmar  sig  läsarens  och  författarens 
förståelsehorisonter varandra.36 

Ofta  väcker  läsningen  av  en  berättelse  en  vag  förnimmelse  av 
igenkännande. Det kan vara en berättelses intrig, dess struktur, motivval eller 
tematik.  Mina  frågor  blir  då  vad  berättaren  kan  mena,  vilka  andra 
berättelsesammanhang  åsyftas,  vilka  muntliga  eller  skrivna  traditioner 
åkallas som interlokutörer, vilka auktoriteter åberopas? I detta sammanhang 
vill jag låna några begrepp från den klassiska poetiken och från folkloristiska 
studier av muntliga traditioner.37

Muntligt  och  skriftligt.  Om  etnopoetisk  transkribering  av 
skrivna texter

Med avseende på blandningen av muntligt och skriftligt i sjömännens brev 
kommer jag i vissa fall att experimentera med ett transkriberingsförfarande 
inspirerat av ”talets etnografi” och ”etnopoetik”. Det jag söker är en djupare 
förståelse av berättarens individuella idiom. Inom etnopoetiken betonas de 
analytiska fördelar  som kan uppnås genom att  i  skrivna texter  få  syn på 
texternas  muntliga  aspekter  –  rent  av  en  strävan  efter  att  göra  det  lästa 
hörbart.38 

32 Inom  Nordiska  museet  har  levnadsberättelser  länge  huvudsakligen  betraktats  som 
sekundärkällor. Det är betecknande att Richette (1993:52) i studiet av omvända alkoholisters  
levnadsberättelser  (i  Nordiska  museet)  poängterar  att  han  har  för  avsikt  att  använda 
berättelserna som primärkällor. Bohman (1986) och Nilsson (2000) har pläderat för att läsa 
arbetarnas brev som berättelser.
33 Jfr. Bohman (1986).
34 Melberg (1990/1997:18f).
35 Ricoeur (1984:72).
36 Se Gadamer (1990/1997:137ff).
37 Inspirationskällorna här är främst Aristoteles  Om diktkonsten, Hahn (1876), Olrik (1908, 
1923), Holbek (1987), Lord (1960), Taylor (1964), Dundes (1964).
38 Här är de främsta inspirationskällorna Hymes (1975), Tedlock (1972), Klein (1990), Foley 
(1995, 2002).
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Levnadsberättelserna rymmer en mångfald av berättartraditioner och stil-
ar. Det är uppenbart att vissa skribenter är vana att skriva eller vinnlägger sig 
om att följa vedertagna regler för skriven syntax och interpunktion medan 
andra inte gör så. Vissa reflekterar över detta förhållande, som maskinisten 
Johan Stuhre. Han skriver på maskin och texten framträder prydligt med raka 
marginaler och få felslag. Däremot lägger man märke till att Stuhres inter-
punktion följer egensinniga regler, om några alls. Stuhre avslutar sitt brev 
med en traditionell retorisk figur när han avsäger sig kompetens: 

Jag ber om överseende med formuleringen jag är ingen stilist, även att det har 
blivit  för  mycket  jag-betonat  men  det  har  inte  kunnat  undvikas,  å  min 
skrivmaskins vägnar ber jag om överseende med den ofullständiga komma-
teringen den kommaterar i allmänhet så dåligt.

Stuhre är ingen dålig berättare men när han meddelar skrivmaskinen sina 
minnen så tycks han använda sig av ett muntligt idiom.39 Detta gör texterna 
tunga och svårlästa och som läsare inskolad i etablerade regler för syntax och 
interpunktion är min första reaktion att skribenten skriver illa. Men den lång-
samma högläsningen av brevet ger en annan upplevelse. För att låta Johan 
Stuhres mera ”muntliga” berättarkompetens komma till sin rätt återger jag 
hans brev så att jag brutit upp den löpande texten i ”versrader”. Jag har fun-
nit  inspiration  i  Dennis  Tedlocks  ”etnopoetik”  där  muntligt  berättande 
transkriberas så att enkel pausering markeras med ny rad, längre pausering 
med överhoppad rad, repliker i direkt anföring återges med överhoppad rad 
före och efter. En (vers) -rad som upptar mera än en hel rad fortsätter på föl-
jande rad (överklivning) med indrag.40 Ovanstående citat ur Stuhres brev kan 
i etnopoetisk transkribering se ut såhär (de första fyra versraderna läses var 
för sig med en liten paus emellan, ungefär som ett komma. Femte och sjätte 
rad läses i ett sträck som en enkel rad):

Jag ber om överseende med formuleringen 
 jag är ingen stilist, 
 även att det har blivit för mycket jag-betonat 
 men det har inte kunnat undvikas, 
 å min skrivmaskins vägnar ber jag om överseende med den ofullständiga

kommateringen 
 den kommaterar i allmänhet så dåligt.

39 Att på detta sätt avsäga sig berättarauktoritet är ett exempel på vad Bauman (1977/1978) 
kallar för ”Keys to performance”.
40 Tedlock (1972).
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Som framgår av ovanstående transkribering behandlar den etnopoetiska 
transkriberingen muntligt berättande snarare som – för att använda Tedlocks 
terminologi – ”dramatisk poesi” än som prosaberättande. Tedlock påpekar att 
vissa  karakteristika  i  muntligt  berättande  som  i  jämförelse  med  skriven 
prosafiktion  har  utdömts  som  primitiva,  med  hjälp  av  den  etnopoetiska 
transkriberingen  kan  förstås  som  poetiska.41 Med  de  etnopoetiska 
transkriberingarnas hjälp tydliggörs berättelsernas multiforma karaktär,  det 
vill säga deras referenser till andra värdesystem än det enbart skriftligt litter-
ära där viktiga värdemätare är regler för syntax och interpunktion. På så sätt 
friläggs en bredare skala av verbal kompetens. Transkriberingen underlättar 
en  högläsning  där  man  kan  ”höra”  berättaren  formulera  sina  tankar  och 
minnen. Klein poängterar i artikeln ”Transkribering är en analytisk akt” att 
syftet med den etnopoetiska transkriberingen av muntligt berättande inte är 
att underlätta läsningen – en transkriberad text kan vara nog så mödosam att 
läsa  –  utan  förfarandet  är  ett  analysredskap.  När  det  som  här  gäller 
transkribering av skrivna berättelser menar jag att transkriberingen faktiskt i  
vissa fall underlättar läsningen av en svårtillgänglig text, men detta är en bi-
produkt, syftet är fortfarande analytiskt och varje transkribering är ett experi-
ment. Förutom Johan Stuhres brev återger jag även Axel Henrikssons berät-
telser i  transkriberad form, men samtliga bidrag som ingår i kapitlet  Fem 
kortare berättelser har  jag  experimenterat  med att  transkribera;  i  Wester-
bergs, Widings och Wallins texter fann jag ingen analytisk vinst med detta 
förfaringssätt. 

När jag citerar otryckta texter utan att transkribera etnopoetiskt låter jag 
nytt stycke markeras av överhoppad rad och utan indrag. 

Slutligen ska jag påpeka att jag citerar ur sjömännens och Mats Rehnbergs 
opublicerade texter utan ingrepp i stavning och språkbehandling och utan att 
kommentera felskrivningar.

Tradition, text och dialog

Givetvis har den minneslista som Rehnberg bifogade uppmaningen om att 
delta  i  insamlingen  av  Sjöfolksminnen  bidragit  till  att  strukturera 
berättelserna. Men sjömännens brev är inte bara en dialog med Rehnbergs 
anvisningar.42 Som antytts innehåller berättelserna mängder av anspelningar 
på  både  muntliga  och  skriftliga  traditioner.  Begreppet  tradition  är  lika 
besvärligt som det är aktuellt. Som empiriskt och analytiskt begrepp är det 
en  del  av  den  svenska  etnologins  och  folkloristikens  problemkomplex. 

41 Ibid., s. 129.
42 Jfr. Nilsson (1996, 2000), Klein (1986). 
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Enhetsämnet etnologi/folkloristik har präglats av arvet  från Sigurd Erixon 
som betraktade folkloristiken som en underavdelning.43

Begreppet  tradition  har  också  nära  kopplingar  till  problematiska  och 
omtvistade  begrepp  som  text,  konst  och  autenticitet.44 I  den  här 
undersökningen  använder  jag  huvudsakligen  begreppet  tradition  i  en  vid 
bemärkelse;  som hos Bachtin,  referenser  till  tradition är  att  uppfatta  som 
referenser till tidigare yttranden.

Kunskapsteoretiskt är tradition ett paradoxalt modernt begrepp. Pertti J. 
Anttonen har undersökt traditionsbegreppets utveckling som en del av det 
moderna projektet. Det traditionella, det förmoderna, eller icke-moderna kan 
endast  träda  fram  i  modernitetens  representationer,  traditionen  var  ett 
begrepp som den moderna tiden kom att använda för att utmejsla sin egen 
modernitet.  Tradition  var  en  del  av  de  framväxande  nationalstaternas 
retoriska arsenal.45

Inom folkloristiken betraktades traditioner länge som objekt för studium; 
traditionerna ansågs vara stabila överkulturella element.46 Folklorister  som 
undersökte sägner och sagor intresserade sig för dessa som traditioner, inte 
som individuella  framföranden av ordkonst.47 Traditioner  blev  målet,  inte 
medlet.  Denna  syn  på  berättartraditioner  hade  sin  grund  i  renässansens 
uppspaltning av det praktiska och det estetiska (medan under medeltiden det 
konstfärdiga var lika med det skickligt utförda hantverket).  Gerald Pocius 
menar att när en humanistisk världsbild började fragmentera universum så 
ledde  detta  även  till  föreställningen  om  att  särskilda  artefakter  kunde 
urskiljas som exceptionella, som Konst, skapat av speciella personer med en 
inspiration av högre ordning. Den kreativa inspirationen sågs inte längre som 
uttryck för tidigare utövares vidareförande av kunskap utan som uttryck för 
en  i  konstnären  särskilt  inspirationskälla.48 När  Rehnberg  utformade 
uppropet om Sjöfolksminnen anknöt han till denna syn på det konstnärliga: 
”Avsikten är inte att författa romaner eller stor litteratur. Dylikt ombesörjes 
av  konstnärer  eller  människor  med  särskilt  fallenhet”  (se  Appendix  A). 

43 Tidigare ”folklivsforskning” respektive ”folkminnesforskning”. I “Folklivsforskningen som 
universitetsämne”  skriver  Erixon  för  att  markera  att  folkloristiken  bör  underordnas 
folklivsforskningen  att:  ”Folkminnesforskningen  har  som  universitetsämne  vuxit  fram  ur 
filologin,  folklivsforskningen  i  viss  mån  också  ur  samma  källa  men  först  dock  under 
inspiration från museisamlande, allmän etnologi och ortshistoria. Skillnaden dem emellan har 
från början framför  allt  legat  i  folkminnesforskningens starka framhävande av folkdikten, 
medan  folklivsforskningen  haft  och  har  sin  tyngdpunkt  i  sakkulturen  och  livsföringen” 
(Erixon 1944A:287, mina kursiveringar).
44 Om autenticitet se Bendix (1997), Handler (2001).
45  Anttonen (2005).
46 Se till exempel Honko (1981).
47 Se till exempel Rooth (1951).
48 Pocius (1995).
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Samtidigt  var  Rehnberg  medveten  om  att  de  som  bidrog  till 
insamlingsprojektet, bara genom att skriva, var ovanliga individer: 

En allvarlig fråga är givetvis de olika skribenternas representativitet. Redan 
genom  att  de  gripit  pennan  och  skrivit  ner  sina  minnen,  skiljer  de  sig 
avgörande från alla de yrkesbröder som icke gjort så. Denna skillnad kan bero 
på en större intellektuell  rörlighet,  tilltro till  sin förmåga att utföra anteck-
ningar el. dyl. Beträffande härkomst, uppväxt och arbetsuppgifter behöver det 
emellertid inte innebära något särförhållande.49

På  1960-talet  började  med  utgångspunkt  i  antropologiskt  etnografiskt 
fältarbete bland amerikanska folklorister en nyorientering mot de situationer 
i  vilka  folklore framfördes. Nyckelord blev kontext  och performans.  Text 
och tradition problematiserades. I Dan Ben-Amos inflytelserika nydefinition 
av folkloren som artistisk kommunikation inom mindre grupper befanns inte 
tradition  vara  en  nödvändig  faktor.50 Den  folkloristiska  textens  hittills 
odiskutabla auktoritet blev ett problem.51 Forskarna skapade skrivna texter 
(representationer) av framföranden som i regel inte alls var skriftliga utan 
muntliga  såsom  visor,  ballader,  sagor,  sägner,  anekdoter  och  andra 
diktformer,  eller  dans,  hantverk  och  andra  framföranden.  Det  blev 
nödvändigt  att  diskutera  vilka  epistemologiska  implikationer  forskarnas 
representationer hade; texter är inte transparenta och oförmedlade modeller 
av  sina  studieobjekt,  utan  artefakter  laddade  med  forskarnas  och 
forskningsparadigmens outtalade värderingar och antaganden.

Det dröjde något innan dessa tankar på allvar fick genomslag i  svensk 
folkloristik.  Som  Barbro  Klein  påpekar  så  har  svensk  folkloristiks 
materialbas länge i huvudsak utgjorts av människors skrivna meddelanden 
till forskare och forskningsinstitutioner.52 Sedan 1920-talet bedrevs i Sverige 
en  omfattande  insamling  av  folklore  med  hjälp  av  frågeformulär  som 
skickades med post mellan forskarna och meddelarna. Mot denna empiriska 
bakgrund ställer sig frågan om text något annorlunda.53 Meddelarna är inte 
nödvändigtvis muntliga berättare vars berättelser av forskarna omskapas till 

49 Rehnberg (1957:14).
50 Dan Ben-Amos (1972). Se även Glassie (1995). Tradition fortsatte emellertid att vara ett 
nyckelbegrepp  för  många  forskare.  Handler  och  Linnekin  (1984)  gjorde  upp  med  den 
essentialistiska uppfattningen om traditionen som något oföränderligt och föreslog istället att 
tradition ska uppfattas som en tolkningsprocess som både omfattar kontinuitet och förändring.
51 Detta  stora  problemkomplex har  undersökts  och debatterats  bland annat  i  Fine  (1984), 
Clifford & Marcus (1986), Bretell (1993), Ehn & Klein (1994), Titon (1995).
52 Klein (1993) påpekar även att före tillgången till inspelningsapparatur gällde detta överallt.
53 Jfr. Titon (1995:433). Titon utgår från att en folkloretext alltid är en skriven representation  
av ett  original som inte alls är skrivet,  det samma gäller Fine (1984). Det må vara så att  
amerikansk folkloristik till stora delar ägnar sig åt muntligt berättande som insamlas och av 
folklorister förvandlas till skrivna texter, fast det finns ingen anledning att tro att det endast är  
i Sverige som människor fäster sina berättelser på pränt. Se Klein (1993), Eldred (1997).
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skrivna  texter,  utan  läsande  och  skrivande  berättare.  Deras  berättelser  är 
därför också litteratur i den snäva bemärkelsen av skrivna berättelser. Men 
litteratur  måste  inte  nödvändigt  vara  skrivna  texter.  Redan  under 
mellankrigstiden luckrades gränserna mellan muntligt och skriftligt upp med 
Milman Parrys banbrytande studier  av episka traditioner.  ”Den homeriska 
frågan” har  sedan dess  förlorat  i  aktualitet;  det  tycks inte  längre  vara  en 
avgörande stridsfråga huruvida Homeros var en enskild person som diktade 
Iliaden och  Odyssén och  satte  dessa  epos  på  pränt  eller  om dikterna  är 
redaktioner  sammanställda  av  muntliga  traditioner.54 Inspirerad  av  John 
Miles  Foleys  artikel  om ”Word-power”  och senare  arbeten  menar  jag  att 
sjömännens  levnadsberättelser  kan  läsas  som  multiforma  berättelser  som 
utnyttjar muntliga och skriftliga traditioner som retoriska strategier.

Stil och form som dialog

I den här studien spelar stil och form en viktig roll för undersökningen av 
brevskrivarnas dialog med muntliga och skrivna traditioner. Jag har nämnt 
att flera skribenter för en dialog med etablerade författare. Men även där jag 
inte  finner  sådana  referenser  förekommer  en  tydlig  dialog,  ett 
kompositionellt,  formmässigt  samtalande  med  gamla  berättartraditioner.55 

Jag  har  antytt  att  sjömännens  berättelser  inte  enbart  struktureras  av 
anvisningarna i Rehnbergs minneslista. Denna anger förvisso en biografisk 
synopsis för hur hugade skribenter skulle utforma sina bidrag. Men det finns 
i  berättelserna  också  kompositionella  anspelningar  som  kan  hänföras  till 
traditionella hjälteberättelser och folksagor, som till exempel ett flitigt bruk 
av tretalsupprepningar.56  Dessa kompositionella anspelningar på muntligt 

54 Mycket har skrivits om den homeriska frågan. Jag vill här endast hänvisa till några enstaka  
texter: Hägg (2000) ger en utmärkt introduktion under rubriken ”I begynnelsen var ordet…”, 
Jensen (1968, 1980), Delblanc (1992) har en del hänvisningar, Ong (1990) diskuterar frågan 
ingående  och  med  en  fyllig  genomgång  av  forskningen.  Oumbärliga  och  relativt  lätt 
tillgängliga är Lord (1960) och Foley (1990, 1995, 2002).
55 Stahl  (1989:8,  min  översättning)  säger:  ”Att  tala  om anspelningar  är  att  utgå  från  ett 
antagande  om  tradition  […]”.  Däremot  delar  jag  inte  Stahls  synpunkt  att  en  berättares  
alluderingar på andra berättelser eller texter kan relegeras till en sekundär betydelse, eller att  
sådana  anspelningar  skulle  vara  omedvetna  från  berättarens  sida.  Tvärtom  är  det  min 
övertygelse  att  flera  av  sjömännen  medvetet  använder  litterära  referenser  som  retoriska 
resurser, kanske för den konstnärligt estetiska verkans skull (det är faktiskt världens äldsta 
litterära knep), kanske som ett  traditionellt  kodifierat  sätt  att  samtala och därmed visa sin  
kompetens och rätt att yttra sig i samtalet, kanske för att opponera sig mot en underförstådd  
tes om sjömäns brist på bildning.
56 Upprepningar  är  betydelsebärande  strukturella  element  i  allt  berättande,  inte  minst  i 
muntliga traditioner, se till exempel Olrik (1908, 1909, 1921, 1965), Lord (1960), Dundes 
(1964, 1980), Foley (1990, 1995, 2002), Labov (1972) Hymes (1975, 2004/1981), Tedlock 
(1972, 1983), Klein (1990). Jfr.  Rooth (1965/1976:85) som menar att ”[g]oda berättare som 
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och skriftligt traderad folklore kan, med tanke på folklorens och litteraturens 
tvetydiga ställning i svensk etnologi – avsikten var ju inte att brevskrivarna 
skulle  ”författa  romaner  eller  stor  litteratur”  –  betraktas  som  en  del  av 
ämnets problemkomplex.

Flera  av  brevskrivarna  använder  sig  tidvis  av  ett  korthugget, 
rapporterande  språk,  även  när  det  gäller  att  berätta  om  traumatiska 
upplevelser,  såsom  krigshändelser  och  förlusten  av  kamrater  eller  nära 
anhöriga. Det är inte orimligt att tänka sig att dessa minnen också rört upp 
brevskrivarnas känslor när de berättat dem. Det kanske ligger nära till hands 
att  anta  att  fåordigheten  visar  på  någon  sorts  självcensur,  hämning  eller 
oförmåga att verbalisera känslor, men som jag visat i en uppsats kan denna 
ordknapphet förstås som ett  eget idiom som inte är uttryck för oförmågor 
utan  tvärtom är  en  särskilt  sorts  berättarkompetens.  I  fråga  om sjömäns 
berättande  kan  detta  speciella  idiom  länkas  till  loggboksskrivandets 
konventioner. Loggboken som medium kräver att man noterar nödvändiga 
upplysningar om observationer och arbeten. Det kan exempelvis röra sig om 
last, avrese- och destinationsort, väder och sikt, tidsangivelser, händelser av 
betydelse  för  resan.  I  loggboken  ska  man  inte  förvänta  sig  att  finna 
beskrivningar  av  sådant  som  kan  anses  självklart  och  giltigt  för  alla 
människor, som hur det känns att vara sjösjuk eller hur det känns att sörja en 
omkommen kamrat.57

Modern berättelseforskning står i dialogisk relation eller i skuld till Aris-
toteles´ poetik. Jag ska inledningsvis rekapitulera några av den klassiska po-
etikens iakttagelser och begrepp som kommer till användning i min analys 
av sjömännens berättelser. Därefter ska jag länka Christian Richettes resone-
mang om levnadsberättelsen till den betydelse modern forskning om hjälte-
berättelser haft för min läsning av Sjöfolksminnen. Slutligen ska jag redo-
göra för en tankemodell som tidigt växte fram i mitt möte med dessa berät -
telser och hur den bidragit till mina analyser.

Den klassiska poetiken

Tragedin, menar Aristoteles, följer en struktur där handlingen börjar med en 
komplikation som  efterhand  stegras.  När  stegringen  nått  sin  höjdpunkt 
inträder peripetin, den avgörande vändpunkten där lycka och olycka förbytts 
i sina motsatser. Härefter följer upplösningen. 

Den dramatiserade berättelsen bygger på en tredelad  intrig (”muthos”) 
som består av början, mitt och slut. Aristoteles är noga med att påpeka att det 

återger  självupplevelser,  barndomsminnen  eller  annat  icke  traditionellt  stoff  har  ingen 
användning för den effekt som tretalsupprepningen ger”.
57 Nagel (1993).
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inte är dramat (eller berättelsen för den delen) som har början, mitt och slut, 
utan just intrigen, därför att delar av komplikationen kan föregå dramat och 
alltså vara underförstått och känt av publiken i förväg. Ett epos kan innehålla 
flera berättelser och intriger. Kring intrigerna skapar diktaren sina episoder. 

Aristoteles sammanfattar som åskådligt exempel Odyssén på följande sätt:

I  dramerna  är  episoderna  koncentrerade,  medan  epos  får  sin  längd  genom 
dem. Själva storyn i Odysséen är kort: en man har varit hemifrån i många år, 
hindras av Poseidon att återvända och är ensam; dessutom är förhållandena 
därhemma sådana att friarna förslösar husets tillgångar och intrigerar mot son-
en. Efter många stormar kommer han hem, känner igen några personer, går till 
angrepp, blir själv räddad men förgör sina fiender. Detta är kärnan. Det andra 
är episoder.58

Odyssén innehåller  som  bekant  flera  berättelser  och  intriger,  men 
Aristoteles  sammanfattar  en  ”synopsis”,  man  skulle  kunna  säga  att  han 
sammanfattar  huvuddragen  i  eposet,  i  anakronistiska  termer  en  sorts 
”grundberättelse”, ett mönster omfattande flera intriger som var för sig kan 
elaboreras  episodiskt  till  enskilda  berättelser.59 Viktiga  begrepp  hos 
Aristoteles är också förklädnad och igenkännande, fenomen som dyker upp i 
sjömännens berättelser. Tragedin är  imitation (mimesis),  inte av personer, 
men av handlingar och av livet.60

Flera brev i Sjöfolksminnen rekapitulerar i enkel kronologisk ordning vad 
berättaren och huvudpersonen anser sig ha varit med om. I så måtto kan de i 
Aristoteles termer kallas historia, därför att de beskriver serier av händelser 
som  följer  efter  varandra,  men  som  inte  nödvändigtvis  har  kausala 
samband.61 Livet i sig bygger inte på och innehåller ingen intrig – intrigen är 
ett  konstfärdigt  retoriskt  knep  –  medan  berättelserna  om livet  bygger  på 
intriger,  där  blandas  genrerna.  Bachtin  har  påpekat  att  den  klassiska 
genreteorin  kommer  till  korta  inför  romanen;  denna  är  varken  tragedi, 
komedi eller epos, men kan innehålla drag av dessa och andra genrer.62 Så 
även sjömännens brev; här möter läsaren en uppsjö av genrekonglomerat. Att 
enbart ur sjömännens berättelser excerpera enskilda exempel på någon vald 
genre  vore  inte  i  överensstämmelse  med  det  helhetsperspektiv  jag 
eftersträvar.  Det  är  först  med  helhetsperspektivet  som  de  enskilda 
berättelsernas dramatiska och episka kvalitéer kan värderas. 

58 Om diktkonsten 17:1455b.
59 Grundberättelsen måste alltså inte i sig vara tredelad med början, mitt och slut, jfr. Bryld & 
Warring (1999:56ff).
60 Om Diktkonsten 6:1450a.
61 Om diktkonsten 9:1451b. Se även Auerbach (2002/1999/1946) ”Odysseus ärr”, jfr. White 
(1980/1981). 
62 Bachtin (1997/1991) ”Epos och roman. Om romanstudiets metodologi”.
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Trots att flera av sjömännen skriver ”historia” i den ovan nämnda aris-
toteliska meningen så finns det i deras levnadsberättelser ett biografiskt mön-
ster som kan sammanfattas i en slags synopsis, som dels kan relateras till 
Rehnbergs anvisningar, dels till den kompositionella struktur som undersökts 
och diskuterats av Hahn, Rank, Raglan och flera. Jag ska strax återkomma 
till dessa. Det är frågan om en biografisk struktur som förenar mängder av 
klassiska hjälteberättelser ur europeiska, asiatiska och semitiska traditioner.

Levnadsberättelsen och den återvändande hjälten

En av de teoretiska inspirationskällorna för min läsning av sjömännens berät-
telser har varit Christian Richettes beskrivning av frälsta alkoholisters levn-
adsberättelser där den enskilda berättelsens huvudperson är berättaren själv: 

Även om andra personer lyfts fram i berättelsen är det honom själv det hand-
lar om i första  hand. Berättelsen kan därför  betecknas som  självbiografisk. 
Levnadsberättelsen refererar till berättarens eget levnadslopp. Den är en rep-
resentation av hans liv och de händelser som han varit med om och som han 
refererar för mig. Men berättelsen sträcker sig också hela tiden längre bort än 
till hans eget liv. Berättaren ger en mängd utblickar och placerar sitt eget liv i 
förhållande till andra människor som han levt tillsammans med eller som han 
tillfälligt  träffat  på  under sitt  liv.  Han berättar  också om stora  och  viktiga 
händelser och episoder som på ett eller annat sätt inverkat på hans liv. Tids-
mässigt följer också berättelsen livsloppets kronologi även om personen ofta 
vandrar fram och tillbaka i tiden. Det som hela tiden drar berättelsen framåt är 
själva upplösningen av berättelsen. Det innebär att det inte är själva levnad-
sloppet som sådant som är berättelsens huvudtema utan omvändelsen.63

I denna sammanfattning anar man att huvudpersonerna i berättelserna är 
hjältar  som  har  fått  utstå  och  övervinna  prövningar.  Det  finns  en  tydlig 
referens till den aristoteliska berättelsestrukturen med komplikation följd av 
stegring  fram  mot  den  avgörande  omvändelsen  och  en  upplösning  där 
berättaren kan blicka tillbaka på det egna livet. Intervjuaren – Richette – vet 
att  berättaren  är  frälst  alkoholist,  han  är  i  förväg  bekant  med  delar  av 
intrigens  komplikation.  Hans  förståelse  av  berättelsens  tematik  är  därför 
oberoende  av  i  vilken  grad  berättaren  elaborerar  den  inledande 
komplikationen  och  stegringen  med  episoder.  Det  är  i  berättelsens 
upplösning som berättelsens huvudtema träder fram. Richette fortsätter:

När berättaren rekonstruerar sin egen historia så skapar han också en hand-
lingsberedskap för framtiden. Vissheten om att nu vara frälst, att tillhöra en 
församling och att ha fått ett löfte om ett evigt liv ger honom ett mer eller  

63 Richette (1993:47).
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mindre utarbetat handlingsprogram för framtiden. Men berättaren pekar längre  
bort med sin berättelse än sin egen person. Han har också valt att berätta om 
sitt liv, om de irrgångar och den väg som han till slut funnit för att ge mig, och  
andra som han förstår kommer att ta del av hans berättelse, ett exempel att ta 
vara på. Hans syfte med berättandet innebär därför också att han visar på en 
handlingsstrategi som kan bli användbar för var och en som vill höra på.64

Sjömännens berättelser  handlar inte om religiös omvändelse,  men flera 
berättare gör en poäng av att berättelserna om deras liv och erfarenheter må 
vara förebilder för kommande generationer.65 När Richette skriver att det är 
huvudpersonen det handlar om uppfattar jag detta som att han syftar till att 
urskilja  just  en  huvudrollsinnehavare  i  berättelsen,  inte  vad  berättelsen 
handlar  om. Som Aristoteles säger  om tragedin,  den är  imitation,  inte av 
personer utan av handlingar och av livet. Berättelsen handlar om det som 
utgör dess tematik vilken sträcker sig bortom den enskilda biografin, inte – 
som Nilsson hävdar – om berättelsens hjälte.66 En berättelses tema definierar 
jag som den abstrakta idé som läsaren upplever att skilda delar av texten är 
underordnade.67 Det  är utifrån  analysen  av  en  berättelses  tematik  som 
forskaren  kan  göra  antaganden  om  berättarens  syften.  I  sjömännens 
berättelser ser jag som huvudtema Sveriges omvandling från fattigmansland 
till modernt industrialiserat välfärdssamhälle. De båda världskrigen uppfattar 
jag också som ett huvudtema men underordnat berättelsen om folkhemmet. 
Krigen är i  sjömännens berättelser  en explicit  del av folkhemsberättelsen. 
Dessa teman är vad berättelserna handlar om sett genom det enskilda livets 
optik,  och  de  framträder  först  efter  läsningen  av  berättelserna  (medan 
hjältarna i berättelserna träder fram redan i berättelsernas inledning). Det är  
alltså från den retrospektiva utkikspunkten som berättaren kan gripa tillbaka 
till fattigmanslandet och låta sin hjälte utstå och övervinna svårigheter.

*

Det  moderna  studiet  av  hjälteberättelsernas  biografiska  komposition  kan 
sägas inledas med Johan Georg von Hahns år 1876 postumt utgivna verk 
64 Ibid., s. 48.
65 I  något  enstaka  fall  spelar  religiös  omvändelse  och  frälsning  en  betydande  roll,  den  
intresserade hänvisas till Per Olsson Valentins bidrag till Sjöfolksminnen, se Appendix B.
66 Nilsson (2000:232).
67 Jag följer här Prince (1987, uppslagsordet ”theme”; min översättning): ”tema. En semantisk 
makrostrukturell  kategori  eller RAM som kan extraheras  från (eller tillåter förenandet av) 
distinkta (och diskontinuerliga) textelementer som (antas) illustrera den och uttrycker de mera 
generella och abstrakta enheterna (idéer, tankar, etc.) som en text eller delar härav är (eller kan 
antas) handla om. Ett tema bör inte blandas ihop med andra makrostrukturella kategorier eller  
ramar som också förbinder eller möjliggör förbindandet av textelement och som uttrycker vad 
en text eller delar därav (delvis) handlar om: det är en ”idé-ram” snarare än till exempel en  
handlingsram (intrig) /…/”.  
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Sagwissenschaftliche  Studien. Hahn  undersökte  de  på  många  sätt  olika 
hjälteberättelserna om Perseus, Herkules, Oedipus, tvillingarna Amfion och 
Zethos,  tvillingparet  Pelias  och  Neleus,  tvillingarna  Leucestus  och 
Parrhasius,  tvillingarna  Romulus  och  Remus,  Dietrich,  Wolfdietrich, 
Siegfried,  Kyros,  Kai-Khusrov,  Karna  och  Krishna.  Ur  berättelserna  om 
dessa hjältar sammanfattade Hahn några gemensamma drag i en formel som 
han  kallade  ”Arische  Aussetzungs-  und  Rückkehrformel”  (den  ariska 
utsättnings- och återvändandeformeln). Adjektivet ”arisk” syftar på att Hahn 
menade att  det berättelsemönster som formeln sammanfattar skulle stå att 
finna  i  berättartraditionerna  mellan  Tibern  och  Ganges.  Jag  kommer 
fortsättningsvis att benämna den Hahns formel.

Inspirerad av psykoanalysen publicerade Otto Rank år 1909 monografin 
The Myth of the Birth of the Hero  (på engelska 1914).68 Rank byggde sin 
studie på berättelserna om Sargon, Moses, Karna, Oedipus, Paris, Telephos, 
Perseus, Gilgamesh, Kyros, Tristan, Romulus, Herkules, Jesus, Siegfried och 
Lohengrin, fast i de enskilda delstudierna flätade han även in paralleller till 
andra  figurer  såsom Judas,  Hamlet  och den hinduiska Vikramâdita.  Rank 
sammanställde en synopsis för de undersökta hjälteberättelserna vilken jag 
strax ska återge.

Vladimir  Propps  studie  Morphology  of  the  Folktale från  1928 
sammanställer  sagohjältens  ”biografi”  från  födelse  till  bröllop  och 
trontillträde  och  har  haft  betydelse  för  min  förståelse  av  breven  i 
Sjöfolksminnen.69 Propp visar att olika motiv kan ha samma funktion i olika 
sagor.  Propp definierar  31 funktioner  som han anser  är  stabila  element  i  

68 Med betoning på födelseaspekten i hjälteberättelserna, där Rank såg utsättandet av några 
hjältebarn i en korg eller annan behållare i vatten (som till exempel Andra Mosebok 2:1-8),  
som en symbolisk ”födelse” och i ett senare arbete som det egentliga traumatiska ursprunget 
till  neurotiska  tillstånd  utmanade  han  Freuds  teori  om  det  oidipala  traumat.  Se  Dundes 
(1980:239).
69 Propps teorier har diskuterats livligt  sedan den engelska översättningen utkom 1958, se  
Taylor (1964), Dundes (1964), Holbek (1987).
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undersagan.70 Samtidigt, menar han, kan även andra genrer följa det schema 
som han uppställt.71

Lord Raglan  (Fitzroy  Richard Somerset)  presenterade 1934  essän med 
titeln ”The Hero of Tradition”.  Bland de klassiska hjältebiografier  Raglan 
undersökte  kan  nämnas:  Oedipus,  Theseus,  Romulus,  Herakles,  Perseus, 
Jason, Bellerophon, Pelops, Asklepius, Dionysus, Apollo och Zeus. 

1949 utkom Joseph Campbells The Hero with a Thousand Faces i vilken 
han ur enstaka episoder från en mängd hjälteberättelser  från världens alla 
hörn formulerade en synopsis för hjältens biografi efter mönstret: separation, 
initiation  och  återvändo.  Campbells  teoretiska  inspiration  utgick  från 
Sigmund Freud, Carl Gustav Jung och Arnold van Gennep. Campbell menar 
att  hjältediktens struktur och motiv är arketypiska uttryck för människans 
andliga utveckling.

I  förhållande  till  sjömännens berättelser  är  Ranks  synopsis  och  Hahns 
formel  dem  jag  har  funnit  mest  användbara.  Först  återger  jag  Hahns 
schematiska formel:

Drag („Züge”)

Födsel („Geburt”)

1. Hjälten föds utanför äktenskap („Hauptheld unehelich geboren”)

70 Propps  funktioner  kan  i  fri  översättning  formuleras  på  följande  vis:  1)  Frånvaro –  en 
familjemedlem lämnar hemmet. 2) Förbud –  ett förbud riktas mot hjälten. 3) Överträdelse – 
förbudet  överträds.  4)  Rekognoscering –  skurken  försöker  få  kunskaper.  5)  Leverans – 
skurken får information om sitt offer. 6) Bedrägeri – skurken försöker bedra sitt offer för att få 
makt  över  honom eller  hans tillhörigheter.  7)  Medskyldighet –  offret  låter  sig  bedras  och 
hjälper därmed ofrivilligt sin fiende. 8) Ondska – skurken tillfogar en familjemedlem skada. 
8a)  Brist –  en familjemedlem saknar eller önskar  något.  9)  Förmedling,  den förbindande 
händelsen – otur eller brist blir känd; hjälten uppmanas eller kommenderas; han tillåts ge sig 
av eller sänds bort.  10)  Begynnande motaktion – sökaren accepterar  eller  beslutar  sig för 
motaktion.  11)  Avresa –  hjälten lämnar hemmet.  12)  Hjälparens första funktion – hjälten 
testas, förhörs, attackeras etc. vilket bereder vägen för att han mottar ett magiskt hjälpmedel  
eller  en  hjälpare.  13)  Hjältens  reaktion –  hjälten  reagerar  på  hjälparens  handlande.  14) 
Mottagande  av  magiskt  hjälpmedel –  hjälten  får  tillgång  till  ett  magiskt  hjälpmedel.  15) 
Rumslig förflyttning mellan två kungariken – hjälten förflyttas eller leds på spåren av ett sökt 
föremål. 16) Kamp – hjälten och skurken möts i direkt kamp. 17) Märkning – hjälten får ett 
märke, ett sår, en kyss, ett föremål. 18) Seger – skurken övervinns. 19) Inledande brist eller  
otur avhjälps. 20) Återvändo – hjälten återvänder. 21) Förföljelse, jakt – hjälten förföljs. 22) 
Räddning – hjälten räddas. 23) Ej erkänd återvändo – hjälten kommer hem eller anländer till 
ett främmande rike utan att kännas igen. 24) Falska anspråk – en falsk hjälte gör ogrundade 
anspråk. 25) Vansklig uppgift – en vansklig uppgift föreläggs hjälten. 26) Lösning – uppgiften 
löses.  27)  Igenkännandet –  hjälten känns igen.  28)  Avslöjandet –  den falska hjälten eller 
skurken  avslöjas.  29)  Förvandlingen –  hjälten  får  en  ny  apparition.  30)  Straff –  skurken 
straffas. 31) Bröllop – hjälten gifter sig och tillträder tronen. (min översättning) 
71 Propp (1968:99).
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2. Modern en lokal prinsessa („Mutter, einheimische Königstochter”)

3. Fadern, en gud eller främling („Vater, ein Gott oder Fremder“)

Barndom/ ungdom („Jugend”)

4. någon  av  hjältens  föräldrar  eller  förfäder  mottar  ett  varningstecken  –  ett  omen 

(„warnende Zeichen an einen Ascendenten”)

5. vilket leder till att hjälten sätts ut („daher Hauptheld ausgesetzt”)

6. dias av djur („durch Thiere gesäugt”)

7. uppfostras  av  barnlösa  herdar  –  äkta  par  („erzogen  bei  kinderlosem  Hirten  – 

Ehepaar”)

8. Fosterbarnets övermod („Uebermuth des Zöglings”)

9. Tjänstgöring i det främmande („Dienstbarkheit in der Fremde”)

Återkomst („Rückkehr”)

10. Segerrik återkomst och återvändo till det främmande („Siegreiche Rückkehr und Zu-

rückgehen in die Fremde”)

11. Förföljarnas (eller  kanske förtryckarnas) fall,  hjälten kommer till  makten,  modern 

befrias („Fall des Verfolgers, Herrschaftserwerb, Befreiung der Mutter“)

12. Grundandet av ett samhälle (eller stad?)  („Städtegründung”)  extraordinärt  dödssätt 

(„ausserordentliche Todesart”)

Bifigurer („Nebengestalten”)

13. Förtal på grund av blodskam och tidig död („Verleumdung wegen Blutschande und 

früher Tod”)

14. Den kränkta tjänarens raseri („Rache des beleidigten Dieners”)

Mord på den yngre brodern („Ermordung des jüngeren Bruders“)72

72 Hahn (1876:340, min översättning). Jfr. Dundes (1980:232f) som utan att kommentera det 
gör en mycket fri översättning som måste betecknas som vilseledande. Punkt 3 i Hahns formel 
översätter  Dundes  med:  ”father is  a  god”  (och  missar  därvid  ”eller  främling”).  Punkt  4 
översätter Dundes till: ”prophecy of ascendance”, punkt 5 till: ”hero abandoned”, punkt 10: 
”triumphant homecoming” (och missar därvid ”och återvändo till det främmande”), punkt 11: 
”slays  original  persecutors  and  sets  mother  free” (och  missar  därvid  motivet  att  hjälten 
kommer till makten), punkt 15 översätter Dundes till: ”hero dies as an act of revenge by an in-
sulted servant” vilket inte stämmer med Hahns formulering där hjälten inte alls dör i denna 
punkt, liksom det i punkt 16 inte som Dundes hävdar står att det är  hjälten som mördar sin 
yngre broder,  det står bara att  brodern mördas.  Jfr.  också Taylor (1964) som använder  en 
översättning av H. H. Wilson vilken innehåller flera översättningsfel. Punkt 10 lyder i Wilsons 
översättning: ”Triumphant homecoming, and return from abroad”.  Den korrekta tolkningen 
borde istället  vara  att  hjälten efter  att  ha  kommit  hem som segrare,  återigen  ger  sig  ut  i  
världen. Denna tolkning stämmer också med de kännetecken för hjälteepos som Parry och 
Lord fann. Punkt 14 översätter Wilson till: ”Slandered or incestuous and early death”. Genom 
att  ”wegen” översätts till ”or” förlorar satsen sin mening.  Jag tackar Petra Garberding för  
hjälp med översättningen av den svårtolkade punkt 11. 
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Genom att lyfta fram vissa motiv och händelser och utlämna andra och 
genom  att  organisera  handlingar  i  förhållande  till  en  intrig  skapas  i 
berättelser  en viss  stilisering av berättelsestoffet.  Archer Taylor  menar att 
Hahn  genom  att  söka  ”acceptabla  motsvarigheter”  till  de  drag  som 
sammanfattar  formeln  i  de  undersökta  hjälteberättelserna  finner  ett 
gemensamt mönster i  hjältebiografierna. Vidare sammanför  Taylor Hahns, 
Campbells, Raglans, Alfred Nutts, Ranks och Propps teorier och konkluderar 
att  dessa  finner  ett  gemensamt  mönster  som förenar  dem.  Detta  mönster 
säger han ”är ett naturligt utnyttjande av ett mönster som man enkelt kan 
sluta sig till från livet självt, eller från biografi, historia eller psykologi”, ett 
uttalande som alltså pekar både mot Aristoteles, Rank och Campbell.73

Rank kände till ett tidigare arbete (om grekiska och albanska sagor) av 
Hahn  men  Sagwissenschaftliche  Studien nämner  han  inte.  Det  är  därför 
intressant att han kommer fram till följande synopsis för hjälteberättelser:

Hjälten  är  barn  till  de  mest  framstående  föräldrarna;  vanligtvis  son till  en 
kung.  Hans  ursprung  föregås  av  svårigheter,  såsom  födslobesvär  eller 
långvarig ofruktsamhet, eller hemligt samlag mellan föräldrarna på grund av 
externt  förbud eller  hinder.  Under eller  före havandeskapet  förekommer en 
profetia i form av en dröm eller ett orakel i vilken det varnas mot hjältens föd-
sel och vanligtvis hotas fadern eller dennes representant av fara. Som regel 
överges hjälten i en behållare i vattnet. Han räddas sedan av djur eller fattiga 
människor (herdar) och ammas av en djur-hona eller en fattig kvinna. När han 
sedan växt upp finner han sina framstående föräldrar under olika former; han 
hämnas  på  sin  far  å  ena  sidan,  å  den  andra  blir  han  erkänd och  slutligen 
uppnår han rang och heder.74

Ranks synopsis  är en hårt  förenklad sammanställning av vad han i  sin 
undersökning faktiskt  kommit  fram till.  Det  finns  anledning att  gå  in  på 
några  detaljer  med  avseende  på  hjältebarnens  utsatthet.  Rank  finner  att 
Sargon, Moses, Karna, Ion, Dârâb, Perseus, Tristram, Romulus och Remus 
och Siegfried alla sätts ut i en behållare i vattnet, medan Oedipus, Paris, Zal, 
Telephos, Zoroaster, och Wolfdietrich sätts ut i vildmarken (i öknen eller på 
ett berg). Kyros ska också sättas ut i vildmarken men ersätts av ett dödfött 
spädbarn. Gilgamesh faller från en klippa men fångas i fallet av en örn. Om 
Kai-Khusrov och Feridun sägs endast att de lämnas till herdar – ett öde som 
också  uppträder  som  motiv  i  många  av  de  andra  hjältebiografierna  i  
kombination  med  ovanstående.  Om Tristan  sägs  bara  att  han  lämnas  till 
fosterföräldrar.  Jesus  läggs  i  en  krubba  och  familjen  undflyr  förföljelse 
genom att fly till Egypten. Det kan tilläggas att Hagar när hon med sin son 

73 Taylor (1964:128,  min översättning).  Nutt’s (1881) studie var ett  försök att  tillämpa en 
modifierad version av Hahns formel på keltiska berättartraditioner.
74 Rank (1914:61, min översättning).
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Ismael förvisas av Abraham, går ut i öknen och lägger gossebarnet att dö 
under en buske.75

Det som uppenbarligen är gemensamt för alla dessa berättelser är att det 
nyfödda barnet som ska bli hjälte i berättelserna kommer till världen under 
extraordinära omständigheter och överlever där antagonister i form av mak-
thavare eller Ödet strävar efter barnets liv. De specifika drag eller motiv som 
Propp, Hahn och Rank funnit kan alltså – alla olikheter till trots – sägas vara 
strukturellt och funktionellt ekvivalenta. De är därför också utbytbara mot 
andra motiv så länge dessa tjänar samma strukturella syften, samma funktion 
i berättelsen.76 

Bengt  Holbek  uppställer  i  Interpretation  of  Fairy Tales en  strukturell 
modell för hjältarnas biografiska ”utveckling” i undersagorna. Här är hjältar-
na inte söner till kungligheter, utan barn av jordbruksproletariatet. Holbek 
ser hos de manliga sagohjältarna en utveckling – eller biografisk transforma-
tion  –  från  barn/yngling  med  låg  social  status  (”low-born  young  male  - 
LYM”) via vuxen man av låg social status (”low-born adult male – LAM”) 
till vuxen man av hög social status (”high-born adult male – HAM”). I un-
dersagorna är denna biografiska förflyttning möjlig på grund av prinsessan 
som har status som ung kvinna av hög social status (”high-born young fe-
male – HYF”) som i berättelsen utvecklas på samma sätt: ”HAF” och så vid-
are. Hon är förutsättningen för den manliga hjältens sociala transformation 
när berättelsens intrig syftar till att förena de två. 

I förhållande till hjälteberättelser tycks alltså överlevnad mot alla odds – 
strukturellt och funktionellt – vara vad Dundes kallar ett  motifem som i de 
enskilda berättelserna kan konkretiseras eller manifesteras med hjälp av de 
mest skilda motiv. Jag väljer att kalla detta motifem/motivkomplex för hjäl-
tefödsel.

Om hjältebiografin hos Hahn och Rank delvis definieras av att hjältarna 
är barn av kungligheter så är alltså förhållandet i undersagorna det motsatta; 
hjältarna är söner till fattigt folk, de är ”askungar” eller ”askepåtare”.77 Mot-
sättningen är emellertid endast skenbar. Dessa motiv tjänar nämligen samma 
funktion och intar samma position i berättelsestrukturen och de är möjliga att 

75 Första Mosebok 21:9-20.
76 Bremond  (2005)  påpekar  att  vad  som  helst  kan  utgöra  ett  motiv  i  en  berättelse,  det 
avgörande för den folkloristiska relevansen är vilken  funktion motivet har.  Se även Dundes 
(1997).
77 Jfr.  ”Askepilt”  i  Mjöberg  (1945),  och  norskans  ”Askeladden”,  danskans  ”Askefis”, 
”Askeladden”, ”Askepuster”, kvinnligt ”Akepot”, svenskans ”Askunge”, engelskans ”Cinder-
ella”. Manliga hjältar med tillnamnet Askepåtare och liknande avser i regeln den yngsta, den 
föraktade av tre bröder: Per, Pål och Esben i nordiska folksagotraditioner. Se Boberg (1948).  
Se vidare  Rooth (1977:74) för  tillnamnets  etymologi,  det tyska ”Aschenputtel” och andra 
europeiska varianter. Om de manliga sammansättningarna med ”Aske-” öknamnet se även 
Rooth (1951:110f).
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kombinera. Således växer mången kunglig hjälte upp som fosterbarn till fat-
tiga herdar. Och i Saxos berättelse om prins Amlet låtsas hjälten att han har 
förlorat förståndet; han sätter sig vid eldstaden och påtar i askan medan han i 
hemlighet ”smider” krokar som han sedan ska förgöra usurpatorn, tronpre-
tendenten  och  brodermördaren  med.78 Genom  den  socialt  degraderande 
förklädnaden (den spelade galenskapen, det till synes meningslösa påtandet i 
eldstaden) gör sig Amlet också till en förklädd hjälte, en antihjälte.79 En ber-
ättare i denna undersökning, A.R. Axelson, framställer sin huvudperson som 
antihjälte. 

Det finns många likheter och skillnader mellan Hahns, Ranks, Campbells 
och Raglans sätt att analysera den struktur som de är överens om ligger till 
grund för dessa hjälteberättelser.  De uppenbara likheterna och olikheterna 
talar  för  att  överge  tanken  på  en  klart  avgränsande  definition  av  ett  
europeiskt/indoeuropeiskt/semitiskt  eller  universellt  mönster  för  hjältebio-
grafier. Korrespondensen mellan dem talar för att det finns empiriskt under-
lag  för  tanken  om  ett  sådant  mönster,  medan  diskrepanserna  pekar  mot 
svårigheterna att klart avgränsa och definiera mönstrets kompositionella en-
heter.  Jag  föreslår  att  mönstrets  olika  enheter  behandlas  som  motiv och 
motivkomplex (eller  motifem)  som ofta  – men inte  nödvändigtvis alltid  – 
förekommer i  hjälteberättelser.80 Bland  skillnaderna mellan Hahns,  Ranks 
och Raglans synopsis vill jag peka på det fördelaktiga hos Hahn – i förhål-
lande till sjömännens berättelser – att han delar in denna struktur i Födsel, 
Barndom/ungdom,  Återkomst  och  Bifigurer.  Under  rubriken  Återkomst, 
vilken också finns hos Campbell och Propp,81 gör Hahn en viktig iakttagelse; 
den återvändande hjälten kommer inte bara hem, han far ut igen, vilket har 
särskilt relevans vid läsningen av sjömännens berättelser.

Mot  denna  bakgrund  utvecklade  jag  tidigt  en  tankemodell  som 
sammanfattar  viktiga  drag,  det  vill  säga  både  motiv,  motivkomplex  och 

78 Saxo ”Tredje bog: Rørik, Hardvendel og Fenge”.
79 Jfr.  Prince  (1987)  uppslagsordet  ”antihero”.  Prince  definierar  något  motsägelsefullt 
antihjälten som: ”En O-heroisk HJÄLTE; en hjälte som definieras av negativa eller mindre 
beundransvärda attribut” (min översättning). Jag finner att det snarare är frågan om graden av 
stilisering.  Hjälten  är  en  starkt  stiliserad  rollfigur  medan  antihjälten  är  en  utveckling  av 
hjälterollen mot en mera plastisk eller realistisk framställning.
80 Rooth  (1951:31ff och 238f.) delar in Askungesagan i huvudmotiv, det vill säga motiv som 
inte  kan  elimineras  utan  att  berättelseintrigen  ändras,  detaljmotiv som  är  mindre 
betydelsefulla,  de  kan  utelämnas  utan  att  intrigen  nämnvärt  påverkas,  motivkomplex som 
består av ett eller flera huvudmotiv i kombination med detaljmotiv, handling och dekorativa 
motiv, de senare som är utan betydelse för intrigen. Rooth menar att ett motivkomplex är den  
minsta kompositionella enheten i en saga. Teoretiskt kan motivkomplexet vara oberoende och 
utgöra en prototyp för en saga,  medan ett  motiv inte kan fylla en sådan funktion. Rooths 
motivkomplex tycks alltså, utan att vara identiska, ha samma uppgift i berättandet som Propps  
funktioner och Dundes motifem.
81 Jfr. Propps funktioner nr. 20 och 23.
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syntagmatiska  strukturer  och  som  utgör  en  viktig  del  i  min  läsning  av 
Sjöfolksminnen.82 Där  Hahns  formel,  liksom även  Ranks  och Raglans  är 
försök att avgränsa och definiera en genre – även Dundes menar att hans  
strukturella modell tjänar till att skapa en typologi – är min tankemodell ett 
försök att beskriva huvuddragen i min förståelsehorisont, den förförståelse 
med vilken jag närmat mig sjömännens berättelser. Modellen tjänar till att 
strukturera mina analyser och tolkningar och ser ut på följande sätt:

1 Ödeshjälte: motivkomplexet hjältefödsel: Berättaren låter sin hjälte komma 
till  världen  och  överleva  under  komplicerade  eller  extraordinära 
omständigheter  vilka  hjälten  inte  själv  råder  över,  det  är  ödet som 
bestämmer. Frekventa motiv som komplexet kan manifesteras med kan vara: 
en ofullständig eller havererad familj; föräldrar eller syskon lämnar hemmet 
på grund av fattigdom, sjukdom,  död.  Hjälten är  ett  utsatt  barn – både i 
betydelsen utsatt för övergrepp eller hårda prövningar och övergiven av de 
biologiska föräldrarna; han kan bli fosterbarn i en annan fattig familj. 

2  Handlingshjälte: Huvudpersonen fattar ett beslut, han kanske gör uppror 
(Propps andra och tredje funktioner: ”Förbud” och ”Överträdelse”, Dundes 
motifem med samma innebörd, Hahns ”Fosterbarnets övermod”), han lämnar 
hemmet  och  tjänstgör  i  det  främmande.  Motivkomplexet  motsvaras  av 
Propps elfte funktion: ”Avresa”, och Hahns nionde drag: ”Tjänstgöring i det 
främmande”, hjälten tar ansvar för sitt eget liv, han styrs inte längre enbart  
av ödet. Härefter kan berättaren bekräfta sin huvudpersons hjältestatus enligt 
homeriska hjältetraditioner som:

3 Traditionshjälte: Motivkomplexet är ”Återvändo”, Hahns tionde drag och 
Propps  tjugonde  och  tjugotredje  funktioner.  Frekventa  motiv  kan  vara 
återkomst  och  återvändo  till  det  främmande.  Hjältens  sociala  status  har 
förvandlats  från  fattigdom  till  välstånd  (Dundes  motifem  ”Brist  eller 
överflöd”  respektive  ”Brist  avhjälpt”,  Propps  funktion  8a  ”Brist  –  en 
familjemedlem saknar eller önskar något” och 19 ”Inledande brist eller otur 
avhjälps”, Holbeks ”LYM-HAM”). Parallellt har samhället undergått samma 
förvandling och hjälten tillhör  nu det  förändrade samhällets  makthavande 
grupper  (delvis  Propps  trettiförsta  funktion,  och  Hahns  tolfte  drag 
”Grundandet av ett samhälle”). Men – det är inte givet att samhället visar 
uppskattning för hans insatser för den åstadkomna förändringen.

Vad som narrativt förmedlar statusförflyttningarna är de olika hinder som 
huvudpersonen  utsätts  för:  av  ödet,  livet,  samhället,  familjen  eller  andra 
antagonister som sätter hans duglighet på prov. Jag kallar dessa hinder för 

82 Nagel (1994). Denna uppsats innehåller vissa felaktigheter som jag härmed söker korrigera.
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testkonflikter.  Det  kan  till  exempel  röra  sig  om  att  hjälten  överlever 
strapatser som andra rollfigurer i  berättelsen dukar under för.83 Genom att 
klara testkonflikterna accentueras huvudpersonens hjälteroll och berättelsen 
fortskrider.

Man noterar att tankemodellen i vid utsträckning korresponderar med de 
förut  redovisade  teorierna  om hjältedikt.  Motivet  att  samhället  inte  visar 
uppskattning  för hjältens  kamp för  ett  bättre  samhälle  länkar  sjömännens 
berättelser  till  den klassiska tragedin.  Man kan också lägga märke till  att 
trots att sjömännens levnadsberättelser inte är undersagor kan ändå teorier 
om sagorna vara användbara vid läsningen. Anledningen är att berättelserna 
lånar motiv och struktur från traditionella berättelseformar.84 I de följande 
kapitlen kommer jag på vissa ställen att visa hur Propps funktioner används 
av de berättande  sjömännen,  fast  de  inte  följer  undersagans  övergripande 
struktur. Levnadsberättelserna följer en egen narrativ logik; där sagan är eko-
nomisk i den meningen att motiv (Propps funktioner) används koncentrerat 
så  kan  i  levnadsberättelserna  samma  motiv  eller  funktion  upprepas  och 
uppträda i skilda ordningsföljder.

Eftersom sjömännen berättar om sina huvudpersoners upplevelser runt om 
i världen ligger det nära till hands att jämföra berättelserna med klassisk lit-
teratur om detta ämne. Jag har valt att läsa dem i relation till de homeriska  
sångerna om Odysseus äventyr på världshaven. Jag har funnit vägledning i 
The Singer of Tales där Albert Lord studerar jugoslaviska hjälteepos och de-
ras relation till de homeriska sångerna. Dessa epos är uppbyggda av metriska 
formler  och  återkommande  händelser  och beskrivningar  som utgör  berät-
telsernas ”byggstenar”.  Lord kallar dem för poesins teman (“The themes of 
the poetry”).85 Eftersom jag här använder begreppet ”tema” i en annan bety-
delse översätter jag Lords ”themes” och ”major themes” med motiv respekt-
ive  motivkomplex. Många av de motiv och motivkomplex som  Odyssén är 
uppbyggd  av  och  som  Lord  funnit  även  i  de  jugoslaviska  hjälteeposen 
återfinns i Sjöfolksminnen. Två krafter, berättelsens egen fortskridande logik 
och berättarens vana att låta det ena motivet associera till det andra håller  
ihop dessa motivkomplex i den speciella konstart som Lord kallar ”komposi-
tion under muntligt framförande” (”composition during oral performance”).86

I ett  större motivkomplex ryms flera större och mindre motiv som kan 
leda  berättelsen  åt  olika  håll  efter  berättarens  önskemål.  Ett  underordnat 
motiv kan vara en viktig komponent i en berättelse (i berättelsen) och samti-
83 Jag använder termen ”rollfigurer” på liknande sätt som Palmenfelt (1993a), hellre än till  
exempel som Propp ”dramatis personae”.
84 Detta är säkert vanligt förekommande i självbiografiskt berättande. Gullestad (1994:128) 
noterar till exempel att berättaren Øivind använder sig av motiv ur norsk sagolitteratur för att  
skildra sin egen barndom.
85 Lord (1960:68).
86 Ibid., s. 5 och 96.
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digt signalera upptakten till en efterföljande handling. Ett sådant underordnat 
motiv kan vara mottagandet och besvarandet av ett brev. I de jugoslaviska 
sångerna signalerar  motivet  att  en  armé ska samlas.  Lord påpekar  att  ett  
överordnat motivkomplex (”a major theme”) kan anta flera olika former i en 
sångares repertoar. När en sångare hör ett sådant motiv i en ny sång tenderar  
han  att  reproducera  det  i  enlighet  med  det  material  han  redan  har.87 

Motivkomplexet  med mottagandet  och  besvarandet  av ett  brev kallar  jag 
”Budbäraremotivet”.

Strukturen i eposen är alltså att det ena motivet ger det andra, men denna 
struktur är inte nödvändigtvis enkel och lineär således att motiv a alltid följs 
av motiv b.88 Snarare är det så att sångaren eller berättaren bär med sig ett 
koncept av en berättelse där olika motiv kan kombineras på olika sätt. Om en 
berättelse således innehåller motivet ”hjältens återvändo från fångenskap i 
fiendeland” – även om detta inte är berättelsens huvudtema – är det sannolikt 
att de motiv som Lord kallar ”förklädnad” (”deceptive story”, det vill säga 
där hjälten genom förklädnad eller på annat sätt bedrar sina motståndare) och 
”igenkännandet”  (”recognition”  Propps  tjugosjunde  funktion)  förekommer 
någonstans i  berättelsen. Dessa motiv må vara blott  rudimentärt förekom-
mande eller rikt elaborerade och ornamenterade, men sannolikt finns de där. 
Lord menar att det är ett vitalt och grundläggande drag i traditionell berät -
tarkonst  att  motiv  hålls  ihop  av  en  ”underliggande  spännkraft”  (”a  sub-
merged  […]  tension”).  Där  denna  underliggande  spännkraft  håller  ihop 
motiv i en icke-linjär ordning talar han om en i berättandet strukturerande 
”essentiell spänning” (”a tension of essences”).89

Lord menar alltså att en viss inkonsekvens i berättandet som även kan tol-
kas som att berättaren är ouppmärksam, eller att en text är sammansatt av 
flera berättares versioner (den homeriska frågan), rent faktiskt är ett karak-
teristikum  som  tillhör  muntlig  berättartradition  och  som  känns  igen  och 
uppskattas av den i den muntliga berättartraditionen hemmahörande berättar-
en och hans publik. Lord poängterar vikten av att förstå detta för att  över-
huvudtaget  förstå  traditionen.90 Fenomenet  kommer att  uppmärksammas  i 
kocken Isidor Berndtssons berättelser.

Med denna diskussion har jag presenterat några av de motiv som kommer 
att uppmärksammas i sjömännens berättelser: budbärarmotivet, fångenskap 
och återvändo, bedrägeriet, igenkännandet och krigserfarenheter. Jag kom-
mer också att diskutera många andra motiv som inte återfinns i Lords diskus-

87 Ibid., s.81f.
88 jfr. Stender-Petersen (1952). I detta avseende är Lords iakttagelser i överensstämmelse med 
Propps idé om sagans funktioner som parvis, men inte nödvändigt i enkel succession följer  
varandra.
89 Lord (1960:97).
90 Ibid.
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sion. Jag kommer att behandla berättelsernas testkonflikter, motiv och andra 
stilmedel i analogi med Lords sätt att analysera hjältesångernas motivkom-
plex, det vill säga som motiv relaterade till varandra och till berättelsehelhet-
en på samma sätt.  Om exempelvis en berättare använder motivkomplexet 
”det utsatta barnet” är det mycket möjligt att jag i hans berättelse finner spår 
av funktionella ekvivalenter till andra motiv som ”den frånvarande fadern” 
och  ”omen  –  eller  förvarning  om  barnets  exceptionella  egenskaper  eller 
framtid”, eller ”den havererade familjen”.
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3 Insamlingens bakgrund och sammanhang

Tidskrifter och pristävlingar 

År 1953 kunde svenska sjömän med anledning av en serie mystiska bränder 
och  explosioner  –  bland  annat  ombord  på  världens  största  fartyg  Queen 
Elizabeth  och  på  Queen Mary,  och  senast  det  svenska  fartyget  Antarctic 
Oceans  brand  i  Hamburg  –  i  det  fackliga  organet  Sjömannen läsa  om 
sabotören  Ernst  Wollweber.  Han  var  statssekreterare  i  det  östtyska 
trafikministeriet och ledare av Kominform:s sabotageskola i Ladebow. Vid 
denna skola “lär man upp kommunister från alla länder i konsten att få ett 
fartyg att brinna och sjunka [...]” heter det i facktidskriften. Artikeln, med 
fotografier  av  det  brinnande  svenska  fartyget  och  av  Wollweber,  uppges 
återge ett avsnitt ur en artikel i den tyska tidningen Der Stern. Här beskrivs 
denne “[r]yssarnas store expert på alla slags sabotage” som:

en liten tjock, flintskallig herre med iskalla ögon. 1918 hissade han som eldare 
ombord på den tyska kryssaren ‘Helgoland’ den första röda fanan ombord på 
ett  tyskt  krigsfartyg.  Efter  att  han  genomgått  olika  skolor  på  trettiotalet  i 
Moskva grundade han en sabotagecentral i Köpenhamn. År 1939 kom han till 
Sverige, inställd på sabotage på malmtågen på Kirunabanan och diverse annan 
spionageverksamhet.  Hitler  fordrade  att  han  skulle  utlämnas  till  nazisterna 
men den  svenska  regeringen  nekade  göra  detta,  sedan  Madame Kollontay 
gjort Wollweber till rysk medborgare.

Det meddelas vidare att det nu på order av denna man allt oftare brinner  
på större fartyg runt om i världen och att spåren, enligt västmakternas kon-
traspionage,  alltid  leder  till  statssekreteraren  i  Piecks  regering  i  Berlin.  I 
artikeln heter det också att:

[...] disciplinen är järnhård inom denna Europas största gangsterorganisation. 
Det är otänkbart att sluta jobba åt Wollweber sedan man en gång kommit i  
hans våld, ty en avfälling straffas undantagslöst med döden. Därför kommer 
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inte heller  fartygsbränderna att upphöra förrän Wollweber och hans skola i 
Ladebow försvunnit från jordens yta, [...].91

I den korta artikeln ryms en hel del av 1953 års världspolitiska dramatik 
och politiska debatt och retorik. Läsaren, den svenska sjömannen, kan inte 
tvivla på artikelns budskap. Faran lurar överallt, det gäller att vara vaksam 
även ombord på svenska fartyg varhelst de befinner sig i världen. Och faran 
kommer från Öst, från bakom järnridån. Hotet är kommunismen. Förutom att 
artikeln  tangerar  politiska  frågor  såsom den  svenska  regeringens  mellan-
havanden med såväl Sovjetunionen som Tyskland under andra världskriget 
och den så kallade malmtrafiken i vilken svenskt sjöfolk hade haft del, är 
artikeln intressant också av en annan anledning. Som berättelse betraktad är 
texten retoriskt effektiv: en världsomfattande fara för liv, lem och egendom, 
en fara som kan tyckas abstrakt, kanske till och med osynlig, eftersom den 
ytterst är politisk och ideologisk, blir synlig, begriplig och konkret när den 
har  en  namngiven  skurk  som  beskrivs  som  en  hänsynslös  gangster  med 
iskalla ögon. Fotografiet  av skurken återger en rundlagd medelålders man 
med alldagligt utseende. Alldagligheten och skurkens kroppsliga litenhet kan 
uppfattas som försåtlig; fienden kan, åtminstone vid en första anblick, se ut 
som vem som helst. Skurkens lika lojala som anonyma hantlangare kan fin-
nas överallt. De väjer inte för något. Först när skurken och hans skola förs-
vunnit  från  jordens  yta  kan  sjömän  känna  sig  trygga.  Sjömän  som  till 
äventyrs sympatiserar med kommunisterna ska därför veta vem de är i säll-
skap med och vilka faror de utsätter sig själva och andra för.

Intill sabotageartikeln står att läsa om hamnarna i Port Arthur och Dairen i 
Fjärran Östern.  Året  före  har  Sovjetunionen överlämnat  den manchuriska 
järnvägen till kineserna emedan utrikesminister Chou En-lai å sin regerings 
vägnar  har  bett  ryssarna att  militärt  skydda och  förvalta  Port  Arthur  och 
Dairen  så  länge  Koreakriget  och det  kalla  kriget  pågår.  Av denna artikel 
framgår också att:

Ordningen ombord på de kinesiska fartygen har nu fullständigt organiserats 
upp efter ryskt mönster, med kapten och politruk i spetsen för besättningen, 
som  officiellt  får  sina  order  av  fackföreningsrepresentanten  ombord.  Den 
verkliga basen är emellertid politruken, den politiska ledaren, som ofta kan ha 
en mycket undanskymd roll ombord på fartyget.

Bibliotek  och  ‘Röda  hörn’  (ett  slags  klubblokal)  där  besättningen 
prepareras politiskt på sin fritid har också införts på de kinesiska båtarna.92

En genomgång av Sjömannen för åren 1950-55 ger vid handen att läsarna 
varit  väl  informerade  om politiska  händelser  och  förhållanden runt  om i 

91  “Sabotage” Sjömannen (1953:4:526f). 
92  “Dairen - en viktig rysk-kinesisk hamn” Sjömannen (1953:4:527).
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världen. Ämnen som behandlas är till exempel följderna av det senaste värld-
skriget, det pågående kalla kriget mellan Öst och Väst, det pågående kriget i  
Korea. Återkommande är också diskussioner av USA:s tilltänkta införande 
av den så kallade MacCarran-lagen angående restriktioner för utländskt sjö-
folks  rörelsefrihet  i  USA,  liksom  diverse  faror  och  besvärligheter  som 
svenskt sjöfolk varnas för i olika världsdelar. Nationellt och internationellt 
fackföreningsarbete ägnas en del spaltutrymme. Vit herrefolksmentalitet i In-
dien kritiseras och arbetarrörelsens arbete i Afrika diskuteras. I en serie artik-
lar redogörs av redaktionens egen rysslandskännare Ingvar Larsson för den 
pågående maktkampen i Moskva efter Stalins död: mensjeviker, bolsjeviker, 
Lavrentij  Beria,  Vjateslav  Molotov,  Nikolaj  Bulganin,  Alexej  Kosygin, 
NKVD,  GPU,  Arbetare-  och  Bondeinspektionen,  Tjekan,  MGP  är  alla 
välkända för  Sjömannens läsare. På ledarspalt polemiseras mot den “bols-
jevikiska Arbetartidningen”. Tjeckoslovakien diskuteras, och “Österrike – ett 
socialistiskt föregångsland, som trots två diktaturers struptag alltjämt käm-
par” ägnas ett speciellt reportage. På inbjudan av en broderorganisation har 
Svenska  Sjöfolksförbundets  ordförande  Jerker  Svensson  och  för-
bundssekreteraren Gunnar Carlsson varit på besök i Jugoslavien, också det 
ett  socialistiskt  land  som  balanserar  mellan  en  västlig  och  en  östlig  in-
flytandesfär. Besöket skildras i försiktigt kritiska, men också uppskattande 
artiklar. Kritiska därför att de jugoslaviska ledarna är kommunister, uppskat-
tande därför att religions- och yttrandefrihet tycks råda. Svenska Sjöfolksför-
bundets tidskrift Sjömannen hyllar ett socialistiskt och demokratiskt ideal.93 

Sjömannen innehåller emellertid inte bara dagsaktuellt politiskt och ideo-
logiskt stoff. I tidskriftens speciella redaktionella stil blandas allvar och lätt-
samhet. En före detta kock Harry Magnusson skriver rafflande pojkboksro-
mantiska berättelser om ”den gamla goda tiden”. I insändare och redaktion-
ella artiklar är hygien och mathållning ombord på fartygen återkommande 
ämnen,  liksom  arbetsmiljöfrågor  och  demokrati  och  yttrandefrihet.  Lyrik 
publiceras,  böcker recenseras i  mängder (allt  från Daniel  Defoe till  Artur 
Lundkvist), det kåseras om stort och smått och skrivs om fritidssysslor om-
bord, intressanta utflyktsmål i olika länder och storstäder, skämtteckningar 
och roliga historier  är  ständigt  med,  jubilerande och bortgångna kamrater 
hyllas, en fototävling utlyses och vinnare utses och belönas. I januarinumret 
kan läsaren konstatera att  en av  Sjömannen och  Folket  i  Bild gemensamt 
utlyst  novellpristävling  har  förlängts.  Visserligen  har  ett  hundratal 
manuskript kommit in, men juryn som består av författaren, före detta sjö-
mannen Harry Martinson och de två tidskrifternas redaktörer Gösta Karlsson 
och Ivar Öhman har funnit att: 

93 Om arbetarrörelsens och socialdemokratins besvärliga balansakt mellan antikommunism, 
antifascism, socialism och borgerlighet på ”det ideologiska fältet”, se Johansson (1995:220-
236).
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inga  av  de  insända  manuskripten  var  av  så  god  kvalité,  att  de  kunde 
ifrågakomma till de pris, som ställts till förfogande, nämligen kr. 1.000:- 1:a 
pris,  500:-  2:a pris,   250:-  3:e  pris,  jämte  500 kronor  som hederspris  från 
Sjöfolksförbundet för den novell som bäst skildrade fackliga förhållanden. [...] 
Våra medlemmar har  alltså ännu 6 månader på sig att  vässa pennorna och 
samla sig för att ge Sjömannen och Folket i Bild bevis på att det finns litterära 
talanger bland sjöfolket.94

Var  det  verkligen  så  att  den  svenska  sjömanskåren  var  renons  på 
skrivande talanger? När även förlängningen av novellpristävlingen gått ut är 
resultatet  i  kvalitativt  hänseende  nedslående.  Tävlingen  blev  ett  missly-
ckande. I januarinumret följande år kunde man läsa att inga priser utdelades i  
novellpristävlingen, men tre skribenter: A.R. Axelson för novellen ”Chiefen 
och lämpis”,  Carl Fredrik Garde för ”McLeans sista resa” och Oscar An-
dersson för ”Bror min på böljan” fick dela på en “uppmuntran” om samman-
lagt sjuhundrafemtio kronor med motiveringen att: “[ä]ven om dessa novel-
ler är litterärt oslipade har de dock sitt  värde som underhållning och som 
skildringar av arbetslivet till sjöss. Enkla och okonstlade till formen bär de 
äkthetens prägel”. De ett tusen kronor som utlovats som första pris skänktes 
istället av Folket i Bild till sjöfolkets biblioteksverksamhet.95

Juryn har bedömt att, som det heter redan vid förlängningen: “[d]et finns 
bland de inkomna manuskripten en del med goda ansatser”, men resultatet är 
alltså långt ifrån i nivå med vad man hoppats på. Av prissummorna att döma 
har förväntningarna varit högt ställda.96 Av de högt ställda förväntningarna 
att döma lär det ha funnits en föreställning hos redaktörer och jury om att det 
bland  svenska  sjömän  fanns  en  och  annan  som  både  kunde  berätta  och 
skriva. Och av antalet inkomna bidrag att döma saknades varken vilja eller 
berättarglädje. Tidskrifternas redaktioner kan ha haft goda skäl att betrakta 
läsekretsen som synnerligen reflekterande och kapabel  att  formulera sig i  
skrift, något som bekräftas av flitigt insändarskrivande. Att långa perioder, 
stundtals flera år åt gången, vara borta från nära och kära och utan möjlighet  
att upprätthålla daglig kontakt med de sina har säkert fått en och annan sjö-

94 “Novellpristävlingen förlänges” Sjömannen (1953:1:420).
95 ”Novellpristävlingen avgjord” Sjömannen (1954:1:29). Det har ännu inte gått att spåra upp 
och inventera resultaten av Sjömannens och Folket i Bilds novellpristävling. Det torde vara av 
intresse  att  granska  vad  de  hundratals  manuskripten  innehöll  och  vilka,  förutom  de  tre 
omnämnda, som var författare. 
96 Första priset på 1000 kronor motsvarade år 1953 i runda tal en månadslön för maskinbefäl.  
För  jungmän,  eldare  och  matroser  bör  första  priset  ha  motsvarat  mellan  två  och  tre  
månadslöner. Enligt 1952 års prolongerade avtal var begynnelselönen (särskilda tariffer och  
tillägg oräknade) för en maskinchef 800-1425 kronor, för 1:e maskinister 760-1115 kronor 
och för 2:a maskinister 655-925 kronor i månaden. Enligt 1953 års Storsjöavtal tjänade en 
båtsman 580 kronor i månaden, matroser och motormän 540 kronor, eldare 360 kronor och 
jungmän  235-240  kronor  i  månaden.  Tack  till  redaktör  Benkt  Lundgren  vid 
Sjöbefälsförbundet och Peter Skoglund vid Seko.
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farande att odla brevskrivandets konst. Ovissheten på båda håll om vad som 
hänt där ute och där hemma av stort och smått har givetvis skapat ett behov 
att  meddela sig och en grund för eftertanke. Till en utbredd stereotyp om 
sjömän hör föreställningen om särskilda berättarförmågor, och några vaga-
bonderande år på sjön och mötet med det främmande förlänade flera mod-
erna författare, av vilka Harry Martinson och Axel Sandemose kanske är de 
mest kända bland skandinaver, en romantisk nimbus av proletär världsvana.

Sammantaget bör det stå klart  att  Sjömannens läsare genom läsning av 
tidskriften haft möjlighet att vara väl insatta i ett brett spektrum av aktuella 
frågor. Det bör också noteras att läsekretsen har representerat en yrkeskår,  
förmodligen den enda i Sverige, som upplevt de båda världskrigen vid fron-
ten och som – i annan omfattning och på andra sätt än andra yrkesgrupper – i 
vardagen kunnat erfara internationella relationer och följderna av stormakt-
spolitiska händelser.97 Nog fanns det skäl att tro att det bland  Sjömannens 
läsare fanns några som hade något att berätta.

I  oktobernumret  1953  av  Sjömannen utmanas  läsekretsens  skrivar-
förmågor återigen. Den här gången är det intendenten vid Nordiska museet i 
Stockholm, Mats Rehnberg, som ber sjömännen att vässa pennorna inför en 
pristävling. Nu gäller det emellertid inte noveller, utan enkla och realistiska 
skildringar  av  egna  upplevelser.  Ska  de  skrivande  sjömännen  ha  större 
framgång den här gången? “Det är inte några märkligheter som begäres [...]” 
skriver Rehnberg:

Vår önskan är endast, att varje person lämnar en utförlig beskrivning om sitt 
liv  och  sitt  arbete.  Genom att  forskningen på  detta  sätt  för  framtiden  får 
tillgång till hundratals levnadsskildringar och arbetsbeskrivningar av sjömän 
från  alla  delar  av  landet,  erhålles  en  samlad  dokumentering  som  i  olika 
avseenden blir representativ för dem som haft sitt arbete på sjön.

Åtskilliga kanske anser, att de inte duger till att skriva. Avsikten är inte att  
författa  romaner  eller  stor  litteratur.  Dylikt  ombesörjes  av  konstnärer  eller 
människor  med  särskild  fallenhet.  Vad  som  begäres  är  bara  enkla  och 
okonstlade beskrivningar om hem och uppväxt, om arbete,  kamrater, färder 
m.m.

Det fästes intet avseende varken vid skrivstil  eller formuleringsförmåga. 
Var och en får uttrycka sig precis som han vill. Under de närmast föregående 
åren  har  tusentals  arbetare  från  andra  yrken  utan  någon  förberedelse  eller 
skolning satt sig ned och lämnat liknande rapporter, som varit till  gagn för 
kunskapen om just deras yrke.98

Det är ovisst om Rehnberg kände till fiaskot med den pågående novell-
pristävlingen, men försäkringarna om att det inte är frågan om att skapa “stor 

97 En annan yrkeskår som kom i nära kontakt med krigshändelser – i regeln inte vid fronten,  
men vid rikets gränser – var tullarna. Se Jan Berggren (2005).
98 Se Appendix A.
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litteratur”, att varken “skrivstil eller formuleringsförmåga” har betydelse, att 
det  “bara  [är] enkla  och okonstlade beskrivningar” som efterfrågas,  tycks 
avsedda att föregripa de problem som Sjömannen och Folket i Bild ställts in-
för.

Mats  Rehnberg hade  stor  erfarenhet  av  förfarandet  med  att  i  form av 
pristävlingar insamla svenska arbetares levnadsberättelser. Under hans led-
ning hade sedan 1945 tretton liknande insamlingar genomförts, först med – 
som insamlingarna vetenskapligt benämndes – Statarundersökningen, sedan 
Sågverksundersökningen,  Skogsarbetarundersökningen,  Rallarundersöknin-
gen  och  Träarbetarundersökningen.  Härefter  följde  insamlingar  av  skil-
dringar  från  godtemplare  (en  folkrörelse),  järnvägspersonal,  järnbruksarb-
etare, bokbindare, verkstadsarbetare, poliser och typografer. 1953 togs initi-
ativ  till  insamling  av  stenhuggares  och  sjömäns  minnen.  Sjöfolksunder-
sökningen var således den fjortonde i ordningen, och – skulle det visa sig – 
till omfånget den största framgången bland Nordiska museets insamling av 
yrkesminnen.  Efter  Sjöfolksundersökningen följde  insamlingar  av  minnen 
från  tullare,  handelsanställda,  kommunalarbetare,  gruvarbetare  och  snick-
are.99 I bokserien Svenskt liv och arbete, med titlar som Statarminnen (1947), 
Sågverksminnen (1948),  Statarminnen  Ny  samling  (1949),  Rallarminnen 
(1949), Skogsarbetarminnen (1949), Byggnadsarbetarminnen (1950) och så 
vidare hade Rehnberg publicerat tolv böcker som återgav valda delar ur det 
insamlade materialet, och flera skulle följa. En bok om Sjöfolksminnen var 
också planerad: “För att ge ett prov på sjöfolkets liv, kommer troligen även 
ett antal bidrag att publiceras i bokform [...]” skriver Rehnberg i uppropet. 
Detta  halva  löfte  kom  inte  att  infrias.  Det  blev  ingen  bok  om  Sjö-
folksminnen.

Att Rehnberg var för upptagen av andra åtaganden, som Nilsson hävdar,100 

är kanske inte en helt tillfredsställande eller trolig förklaring till att det inte 
blev någon bok om Sjöfolksminnen. För även om det förhöll sig så att Rehn-
berg hade många andra järn i elden så var det dock en prioriteringsfråga.  
Mats Rehnberg ska ha haft en ofantlig arbetskapacitet och en stor arbets-
börda hindrade honom inte att  genomföra saker han satt  sig  före.101 Des-
99 Insamlingen av yrkesminnen har inte avslutats, men här diskuterar jag enbart insamlingar 
gjorda under Mats Rehnbergs tid som föreståndare för verksamheten. Under en tioårsperiod 
från och med 1959 var Rehnberg chef för televisionens kulturavdelning. Se Löfgren (1997:  
752). Efter övergången till televisionen utkom flera volymer i  Svenskt liv och arbete under 
Rehnbergs redaktion.
100 Nilsson (1996:184). Rehnberg förestod museets undervisningsavdelning och fick både vid 
museet och utanför allt flera uppdrag, bland annat inom Svenska museimannaföreningen och 
vid Radiotjänst. Se Löfgren (1997).
101 Telefonsamtal med Björn Hallerdt 24/2 2005. Löfgren (1997:753) menar å andra sidan att  
Rehnbergs “rastlöshet gjorde det lättare för honom att starta än att slutföra större projekt”,  
men sedda i ljuset av Rehnbergs enorma produktivitet bör en enstaka bokredigering inte ha  
varit någon oöverkomlig börda.

48



sutom var Rehnberg inte  ensam om att  arbeta  med insamlingen av yrke-
sminnena. Vid både tidigare och senare insamlingar och publiceringar as-
sisterades  han  av  andra  av  museets  medarbetare:  Allan  T.  Nilsson,  Ernst 
Folke Lindberg, Björn Hallerdt, Per Gräslund, Roland Hjelte och Skans Tor-
sten Nilsson. Men Mats Rehnberg tycks ha tagit sig an Sjöfolksminnen en-
sam.102 Skans Torsten Nilsson menar att  förklaringen till  att  det  inte  blev 
någon bok om Sjöfolksminnen kan  vara  den  att  fackförbunden inte  ville 
satsa pengar på en publicering; vid de andra insamlingarna hade förbunden 
ställt upp med pengar till tryckning eller åtagit sig att förhandsprenumerera 
på ett visst antal böcker.103 Om så var fallet är det märkligt att detta inte satt 
några spår i  Nordiska museets årsbok  Fataburen  där annars alla  typer av 
ekonomiskt stöd och samarbete redovisas. De olika organisationerna avtack-
as för välvilligt samarbete,  både i  Fataburen  och i  de olika utgåvorna av 
Svenskt liv och arbete, men inte för några ekonomiska åtaganden i samband 
med undersökningarna. Jag hittar ingen entydig och slutgiltig förklaring till 
varför Sjöfolksminnen inte resulterade i någon bok, men en undersökning av 
berättelserna  och  den  situation  i  vilken  de  skrevs  kanske  kan  ge  en 
fingervisning.104 Om man betänker att det av alla nitton yrkesundersökningar 
mellan 1945 och 1959 endast var Sjöfolksundersökningen och den efterföl-
jande Tullundersökningen som undantogs från publicering, kan man peka på 
att dessa två undersökningar – förutom att de genomfördes under samma tid-
speriod – har det gemensamt att de rörde yrkesgrupper vars arbete var relat-
erade till vad som i krigstid fördes in och ut över rikets gränser.105

Att det inte blev någon bok om Sjöfolksminnen och att radioföredraget 
sannolikt inte blev av kan ses som indikationer på att Rehnberg kan ha funnit 
sjömännens berättelser problematiska.

Om insamlingsmetodens historik

Nordiska  museets  insamlingar  av  arbetarminnen  utformades  som 
pristävlingar  där  museet  genom upprop i  berörda  fackförbunds tidskrifter 
102 Telefonsamtal med Ernst Folke Lindberg och Per Gräslund 21/3 2003, med Roland Hjelte, 
Arne Biörnstad, Hans Medelius, Skans Torsten Nilsson och Björn Hallerdt 24/2 2005. Vid 
tiden för insamlingen av Sjöfolksminnen hade Allan T. Nilsson lämnat Nordiska museet för 
andra  arbetsuppgifter;  telefonsamtal  18/3  2005.  Vid  något  tillfälle  har  dock  Ernst  Folke 
Lindberg skrivit brev till kocken Harry Magnusson angående dennes bidrag till insamlingen 
av sjöfolksminnen. Han avslår här Magnussons begäran om att få en egen bok publicerat av  
museet. Nordiska museet, Ämbetsarkivet: Utgående skrivelser, brev nr. 1502, 29 juni 1955.
103 Skans Torsten Nilsson i telefonsamtal 24/2 2005. Argumentet får i alla fall delvis stöd av  
Hans Medelius.
104 De få brev från Mats Rehnberg till sjömännen som finns bevarade vid museet ger inga 
upplysningar om varför det inte blev någon bok.
105 Till mina framtidsplaner hör att jag har för avsikt att underkasta Tullminnen en granskning.
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inbjöd alla arbetare att skriva sina minnen och även bidra med fotografier. 
Insamlingsmetoden  vilade  på  den  tradition  som  utbildats  vid  Nordiska 
museet  att  låta  yngre personer  intervjua  äldre  om deras  erfarenheter  och 
kunskaper  –  om  livsföringen  i  en  förgången  tid.  Föregångare  till 
yrkesminneinsamlingen  var  alltså  den  så  kallade  ”frågelistmetoden”  eller 
”frågeformulärmetoden”  där  museet  per  brev  korresponderade  med 
”ortsmeddelare”  runt  om  i  landet  om  olika  ämnen  av  etnologiskt  och 
folkloristiskt intresse. Museets avdelning Etnologiska Undersökningen, inom 
vilken insamlingen av arbetarminnen organiserades, hade tillkommit år 1928 
som en utvidgad fortsättning på Rehnbergs föregångare och mentor Sigurd 
Erixons byundersökningar. I en karakteristik av etnologin som forsknings- 
och  högskoleämne  slog  Sigurd  Erixon  fast  att:  “Kärnobjektet  för  denna 
forskning  är  det  gamla  folklivet,  särskilt  sådant  det  gestaltade  sig  hos 
allmogen före den stora omläggningen vid slutet av 1800-talet”.106 Avsikten 
var att på ett nationellt plan inventera den folkliga kulturen. Härmed avsågs 
från början allmogekultur även om Erixon alltmer började intressera sig för 
olika specialiserade och urbana yrken varvid även tidsperspektivet kom att 
gälla  “nutidsskedets  äldsta  struktur”.  Denna  tanke  byggde  på  idén  om 
etnologin som en sociologisk och historisk vetenskap som via  traditionen 
sökte kunskap om det kulturella, det kollektiva: ”Etnologen har att söka sig 
fram till det typiska, det som representerar likheten och sammanhållningen 
först och främst inom det skede som den levande traditionen omfattar”.107 

Härvidlag  ansåg  Erixon  att  ”nutidsskedets  äldsta  struktur”  eller 
”nutidsskedets bottenplan” var ”den säkraste utgångspunkten, när det gäller 
syntes och helhetsuppfattning”.108 För att  objektivt  kunna förklara nutiden 
måste  etnologen  alltså  ta  ett  första  steg  sextio  till  sjuttiofem år  tillbaka, 
fastställa  traditionen och sedan nysta sig bakåt ”skede för skede”.109 Med 
uttryck  som  ”den  levande  traditionen”  och  ”nutidsskedets  bottenplan” 
använde sig Erixon alltså av ett ganska snävt traditionsbegrepp. Traditionen 
som folklivsforskarna kunde undersöka stod att finna hos äldre minnesgoda 
personer. Erixons forskningsprogram vilade på utpräglad positivistisk grund. 
Rekonstruktion  på  bakgrund  av  den  levande  traditionen  var  viktig,  men 
syftet  var  inte  främst  att  förklara  det  förgångna,110 utan  tvärtom;  det 
förgångna skulle förklara det närvarande: 

folklivsforskningen har att reda ut hur livet i verkligheten tett sig och ter sig 
för människorna och försöker karaktärisera dem i grupper och typer genom att 
studera deras beteenden, tänkesätt, verktyg och produkter. Det är en nordiskt 

106 Erixon (1943A:267).
107 Erixon (1938:14).
108 Ibid., s. 286.
109 Ibid., s. 286f.
110 jfr. Lilja (1996:86).
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inriktad, historiskt genomförd realsociologi i förening med kulturhistoria och 
folkpsykologi.111

På följande sida utvecklar Erixon tankegången:

Folklivsforskaren  måste  lära  av  nuet  och  först  och  främst  studera  levande 
människor, deras minnen och förhållanden, men sitt djupare syfte vinner han 
genom  att  jämföra  nutidsskedet  med  de  rekonstruktioner  han  med  olika 
material kan göra av äldre skeden och gångna tiders människor för att draga 
slutsatser om samband och förändringar.112

Ett rikstäckande nätverk av så kallade “ortsmeddelare”, det vill säga friv-
illiga medarbetare utan vetenskaplig skolning, gavs i uppgift att sköta insam-
landet  av  en  stor  del  av  det  etnologiska  grundmaterialet.  Dessa  ortsmed-
delare tillställdes frågelistor i en rad ämnen som de sedan skulle söka upplys-
ningar  om hos  minnesgoda  personer.  Svaren  skulle  skickas  till  Nordiska 
museet  där vetenskapligt  skolade forskare hade att  granska det  insamlade 
materialet.113 

Egentligen hade Sigurd Erixon och flera av Nordiska museets ledande et-
nologer,  skriver  Nilsson,  varit  skeptiska  till  användandet  av  oskolade 
medarbetare för insamlandet  av vetenskapligt  material.  Etnologerna borde 
själva  genom  intervjuer  insamla  sitt  material.114 I  en  programförklaring 
skriver Erixon:

Folklivsforskaren  får  ju  ej  förlita  sig  endast  på  lagar,  akter  och  officiell  
statistik och ej heller på uppgifter och tolkningar av utomstående. Han måste 
själv ut och studera den existerande verkligheten, beskriva och förklara vad 
han ser och hör,  intervjua olika slags vittnesgilla personer och särskilt äldre 
minnesgoda sådana för  att  på detta  sätt  skaffa sig objektiva kunskaper om 
nutiden  och  de  närmast  gångna  generationerna  och  bli  istånd  att  jämföra 
dessa. I stor utsträckning måste detta ske genom utfrågning och iakttagelser 
vid  personliga  besök  hos  de  människor  och  lokaliteter  det  gäller,  varvid 
anteckningar  och  beskrivningar  göras  och  avbildningar  ske. 
Undersökningarna av detta slag kompletteras genom korrespondens med fasta 
eller tillfälliga  ortsmeddelare, fördelade i ett nätverk riket runt. Dessa måste 
då påtaga sig det direkta utfrågandet och upptecknandet och till deras ledning 
utsändas frågelistor och handledningar.115

111 Erixon (1944B:2).
112 Ibid., s. 3.
113 Se Nilsson (1996:65),  även Klein (1986),  Nilsson et  al.  (2003).  Frågelistmetoden med 
ortsmeddelare  användes  även  vid  andra  traditionssamlande  institutioner  som  exempelvis 
ULMA i Uppsala, se Lilja 1996.
114 Nilsson “Frågor, svar – och vad mer?” Nilsson et al. (2003:106).
115 Erixon (1944C:10, kursiv i original).
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Otydligheten här om huruvida det är forskarna eller ortsmeddelarna som 
ska intervjua bör nog ses som uttryck för metodisk pragmatism. I samband 
med insamlandet av material till sin hamnarbetarundersökning anlitade Erix-
on ett antal tillfälligt anställda, vetenskapligt utbildade medarbetare för inter-
vjuarbete och excerpering samtidigt som han flitigt använde sig av diverse 
uppteckningar.116 Tillvägagångssättet var emellertid mycket kostsamt och för 
att  insamla ett  material  av den omfattning som Rehnbergs insamlingar av 
yrkesminnen kom att utgöra, skulle dessa insamlingar varit omöjliga att gen-
omföra enligt Erixons koncept. 

I en artikel år 1957 – en apologi för den egna metodiska förnyelsen – 
skriver Rehnberg, först med en kritisk udd riktad mot läromästaren Sigurd 
Erixons forskningsprogram:

Synpunkten att 1800-talet innebär särskilt djupgående förändringar förtjänar 
oreserverat instämmande. Men just detta förhållande borde medföra, att an-
strängningarna inte så odelat sattes in på att utforska relikterna av det äldre sk-
edet  utan  också  själva  omvandlingen.  Man måste  tyvärr  konstatera,  att  de 
vetenskapsgrenar,  som specialiserat  sig på den levande traditionens vittnes-
börd, främst inriktat  sig enbart på det agrara,  förindustriella skedet eller de 
rester  härav som under de senaste mansåldrarna bibehållits  in i  senare tid. 
Däremot har föga intresse från traditionsforskningens sida visats för det indus-
triella genombrottet, som ofta inte kan nås i muntlig tradition.

Sedan:

Eftersom uppgiften inte kunde sägas tillhöra de ämnen som kulturhistorikerna 
och folklivsforskarna vant sig vid att räkna till sina centrala intressen, kunde 
medel  och  personal  knappast  påräknas  i  större  utsträckning. 
Undersökningarna fick därför nödvändigtvis ges en extensiv form, där man 
med minimum av arbetskraft kunde ernå maximum av råmaterial.117

Rehnberg valde alltså att överföra och utveckla den metod som använts – 
och som fortfarande i  modifierad  form används – vid andra  av Nordiska 
museets traditionsinsamlingar. Det material man fick in skulle sedan under-
kastas  kulturhistorisk  vetenskaplig  granskning  och  jämförelser  med andra 
typer av data för att eliminera de “subjektiva och personliga felkällor” (som 
Rehnberg uttryckte det i radioföredraget) som kunde tänkas bli en följd av 
metoden.

Det är i sammanhanget inte oväsentligt att hålla i minnet att både yrkesun-
dersökningar  och  studiet  av  enskilda  arbetares  biografier  ingick  i  den 
förnyelse av den svenska etnologin som Sigurd Erixon hade initierat. Etnolo-
gin skulle bli en verksam faktor i det sociala och politiska reformarbete som 
116 Björklund (1988).
117 Rehnberg (1957:11 och 12).
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representerades av socialdemokratin. Erixon hade vid 1940-talets början, till-
sammans  med  Uno  Åhrén  och  Alva  Myrdal  grundat  diskussionsgruppen 
Plan som  ”samlade  ledande  arkitekter,  utredare,  sociologer  och  na-
tionalekonomer till samtal om aktuell samhällsplanering” skriver Bo G. Nils-
son, och framhäver att Erixons ”försök till nyorientering av etnologin skall  
således ses som en vilja att länka etnologins frågeställningar och perspektiv 
till den moderna, samhällsplanerande maktens problematik”.118 Det tidigare 
dominerande forntidsperspektivet inom etnologin skulle överges till fördel 
för ett mera nutidsorienterat perspektiv; ”folk” skulle inte längre avse allmo-
gen utan befolkningen i sin helhet.119 Anders Björklund skriver:

Undersökningarna av allmogesamhällets kulturella och geografiska variation 
kompletterades  och  perspektiverades  av  mer  nutidsinriktad  och  urban 
forskning. Erixon var således en av dem som vid slutet av 1930-talet ledde in 
etnologin på området ‘arbetarnas kulturella förhållanden och livsföring’.120

När Erixon 1941 fick ekonomiskt stöd av Stockholms stad för en under-
sökning med titeln “Stockholms folkliv” fick yrkesundersökningarna en än 
mera framskjuten plats. Denna undersökning syftade till att:

med utgångspunkt från vad äldre arbetare själva mindes och höll i levande 
tradition söka fånga in  enskilda levnadsöden,  yrken och samhällsgrupper  i 
stadsmiljön under perioden 1875-1900. På basis av det insamlade materialet 
skulle  därefter  en  serie  yrkesskildringar  utges,  med  en  monografi  över 
hamnarbetarna som första nummer.121

År 1944 kom berörda parter på arbetsmarknaden överens om att avskaffa 
lantarbetarnas  avlönings-  och  anställningssystem  baserat  på  nat-
urahushållning, det så kallade statsystemet, vilket, bland annat på incitament 
av författaren Ivar Lo-Johansson, ledde till att man året därpå vid Nordiska 
museet startade en insamling av statares minnen. Statarundersökningen och 
böckerna Statarminnen och Statarminnen Ny samling – båda med förord av 
Lo-Johansson under Rehnbergs redaktörskap – blev framgångsrika och flera 
liknande  undersökningar  och  utgivningar  följde.  Den  första  boken  om 
Statarminnen publicerades 1947. 1949 – samma år som Sigurd Erixons ham-
narbetarundersökning presenterades för allmänheten – följde  Statarminnen 
Ny samling.

Till en början följde Rehnberg i sina yrkesundersökningar traditionen att 
låta yngre och förmodat mera skrivkunniga arbetare intervjua äldre kollegor. 

118 Nilsson (1996:110).
119 Erixon (1948-49:11), Rehnberg (1957:11). Se även Nilsson (1996:109-120).
120 Björklund (1988:168).
121 Ibid.
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Därvid  höll  man  fast  vid  det  erixonska  mottot  om ”nutidsskedets  äldsta 
struktur”, det vill säga att man sökte information om vad ännu levande äldre 
arbetare mindes.122 Vidare dominerade fortfarande motsättningen mellan en 
samhällelig  elit  och  det  förmodat  obildade  folket,  vilket  betraktades  som 
bärare  av  muntliga  berättartraditioner  medan  skrivandet  var  den  bildade 
elitens  prerogativ,  menar  Nilsson.123 Den  kunskap  som  efterfrågades 
lokaliserades alltså huvudsakligen till slutet på 1800-talet. Motivet till dessa 
räddningsaktioner kan sökas i Erixons forskningsprogram. Han kallade ib-
land sin etnologi för ”realsociologi” på jämförande historisk grund, därför att 
han menade att förutsättningarna för välgrundade politiska beslut och sam-
hälleliga omstruktureringar krävde en fördjupad kunskap om sociala och kul-
turella villkor i gångna tider.124

De  första  insamlingarna  av  arbetarminnen  pekade  således  tillbaka  till 
1800-talet,  men  med  Sjöfolksundersökningen  införde  Mats  Rehnberg  en 
förnyelse av metoden. Han hade noterat att flera skribenter vid tidigare un-
dersökningar inte intervjuat äldre kollegor, utan skrev om sina egna minnen. 
Rehnberg tog  konsekvensen  av detta  och slopade  mellanledet  med yngre 
som intervjuade äldre.  Från och med nu skulle de som bidrog till  under-
sökningarna  skildra  sina  egna  liv.  Trots  berättelsernas  subjektiva  prägel 
motiverades detta förfarande som ett källkritiskt framsteg jämfört med den 
etablerade frågelistverksamheten. Rehnberg skriver:

Hela denna insamlingsverksamhet bygger på att rapportörerna skall beskriva 
sitt eget liv [!] [...]. Denna metod har avsiktligt använts för att samtliga upp-
gifter så långt som möjligt skall byggas på självsyn och egna upplevelser.

Den  tidigare  traditionsinsamlingen  har  genomgående  byggt  på  vissa 
intresserade sagesmän, vilka besvarat frågelistor i olika ämnen. Även om en 
myckenhet förträffligt material på detta sätt tillvaratagits, inrymmer metoden 
flera ytterst riskabla felkällor. Vetenskapsmännen har låtit sitt material redan 
från första  början påverkas av den rapportlämnande lekmannen, som givits 
fria  händer  till  vissa  generaliserande  framställningar.  Självsyn  blandas  i 
rapporterna med hörsägner, läskunskaper och ibland felaktiga slutsatser och 
bedömanden. Arbetarminnenas stoff är på ett helt annat sätt daterbart, socialt 
och  miljömässigt  attribuerat  och  inplacerat  i  sitt  naturliga  sammanhang. 
Dessutom  möjliggör  tillgången  till  hela  levnadsskildringen  en  bättre 

122 Se till exempel Rehnbergs (1952) ”Kulturhistoriska kommentarer” till Järnbruksminnen. 
123 Nilsson (1996:199f.).  I sina ”Kulturhistoriska kommentarer” till Verkstadsminnen skriver 
Rehnberg:  ”Liksom  vid  tidigare  liknande  undersökningar  lämnades  vissa  kortfattade 
anvisningar,  vilka  skulle  tjäna  vederbörande  till  stöd  vid  skrivningen.  Erfarenheten  har  
nämligen  visat,  att  en  dylik  mall  är  oundgänglig,  enär  äldre  personer  utan  träning  i 
skrivarbetet eljest icke vågar sig på uppgiften och under skrivarbetets gång tycker sig tappa 
tråden och snart ger upp”. Rehnberg (1953:238).
124 Se till exempel Erixon (1944B:2ff).

54



bedömning  av  uppgifternas  förhållande  till  vederbörande  berättares 
personlighet, härkomst och allmänna karaktär.125

Empirin hade framtvingat en metodisk förskjutning av tidsperspektivet. 
Rehnberg övergav dock inte det hävdvunna tankesättet. I praktiken slog han 
till reträtt. Så heter det i uppropen till sjömännen att: “Det är vidare av vikt 
att gamla sjömän som gått i land också blir påstötta om att deltaga. Lämna 
dem detta tidningsnummer eller skriv efter ett nytt ex. och lämna till dem”. 
Trots att uppmaningen riktas till alla sjömän, därmed även en yngre genera-
tion  som fortfarande  är  verksam till  sjöss,  blir  det  bestående  intrycket  – 
fastän detta inte uttrycks klart, och även till exempel av de brevskrivande 
sjömännen kan uppfattas annorlunda – att Nordiska museet i synnerhet är in-
tresserat av minnen som ligger långt bakåt i tiden. Detta förhållande kommer 
också till uttryck när det gäller fotografier: “särskilt är det därvid gamla foto-
grafier, som det gäller att taga vara på innan de förfars” skriver Rehnberg. 

När materialet väl kommit in till museet har Rehnberg stått inför ett prob-
lem som han i och för sig har mött tidigare, men i och med Sjöfolksminnen 
tycks problematiken ha accentuerats. I viss mån handlade det om att å ena 
sidan vara trogen mot den erixonska etnologins krav på att söka det gener-
ella, det typiska (det var  gruppen som skulle undersökas),126 å andra sidan 
hans fascination av skickliga berättare. Rehnbergs önskan att eliminera hör-
sägner, informanters egna slutsatser och bedömanden och deras eventuella 
läskunskaper och skönlitterära anspråk från materialet pekar mot att han iakt-
tagit att bidrag till museets insamlingar innehåller ett betydande episkt över-
skott av konstfullt berättande som hämtar näring från många olika håll, men 
för detta fann han inget utrymme i sitt forskningsprogram. Det individuellt 
konstfulla var just ett överskott. I både Erixons och Rehnbergs program är 
den metodisk-källkritiska problematiken centrerad kring vad man idag skulle 
kalla tolkningsföreträdet, det vill säga vem – forskarna eller folket – som rätt  
kan berätta historien om det moderna välfärds- och industrisamhället. Det in-
dividuellt episkt konstfulla överskottet utgör en viktig pusselbit i beskrivnin-
gen av den svenska folkloristikens och etnologins problemkomplex.

Rehnberg tycks ha tagit för givet att meddelarna – arbetarna – saknade lit-
terära förmågor och ambitioner, eller i den mån någon hyste sådana ambi-
tioner eller hade sådana talanger så var de oönskade i sammanhanget. I sina 
egna  publikationer  utnyttjade  Rehnberg  själv  litterära  anspelningar  i  vid 
utsträckning,127 men  från  meddelarnas  sida  önskade  man  vid  museet  att 

125 Rehnberg (1957:13f).
126 det  typiska  bekräftades  enligt  Rehnberg  just  genom  arbetarminnens  kvantitativa 
omfattning, Rehnberg (1957:13). Se även Lilja (1996:42).
127 Som exempel kan nämnas att Rehnberg i ”Svenska undersökningar…” med en anspelning 
på  Marcel  Proust  skriver:  ”Man kände  sig  stundom mera  som en  räddningshär  stadd  att 
’forma bilden av  den tid  som flytt’”.  I  ”Soldaterna  rycker  in”  (1946),  är  det  ett  citat  av 
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”läsefrukter”  hölls  utanför  bidragen till  insamlingarna  av  folkminnen.  En 
outtalad premiss i folklivssfären var att litterärt och lärt språkbruk var förbe-
hållet de bildade akademikerna, medan arbetare förväntades använda sig av 
ett enklare språkbruk.

En inte oväsentlig aspekt av arvet från Sigurd Erixon är, som Bengt af 
Klintberg beskriver det,  att  Erixon – som vid festliga tillfällen visade sig 
vara en lysande berättare av folkminnen – fann dessa ”alltför lättviktiga i 
vetenskapliga sammanhang”. Livet ut höll han ”allt vad folkloristik heter på 
armlängds avstånd”.128 Rehnberg å sin sida, i egenskap av ämnesföreträdare, 
var positivt inställd till folkloristiken menar Klintberg och hänvisar till att 
Rehnberg hade publicerat undersökningar rörande folkdans, visor och ramsor 
och soldattraditioner.129 Själv upplyser Rehnberg om att  han år 1939 hade 
avlagt examen för Carl Wilhelm von Sydow i Lund därför att han ”önskade 
kunskaper icke enbart i det då begränsade stockholmsämnet etnologi utan 
även i folkloristik”.130 Han ska dessutom, i likhet med sin läromästare, ha 
varit en skicklig berättare. Helt konfliktfri var dock knappast Rehnbergs rela-
tion  till  folkloristiken.  Rehnberg  markerar  att  läskunskaper  och  hörsägen 
kontaminerade material insamlat enligt den gängse frågelistmetoden och före 
införandet  av den metodiska förnyelsen. Hörsägen hade faktiskt  varit  den 
ledande principen,  det  gällde ju att  nå den ännu levande traditionen.  Här 
framträder en kluven inställning till folkloristiken som gjort traderad berät-
telsestoff till sitt speciella kunskapsområde.

Att folkloristiken i Sverige, till skillnad från många andra länder, aldrig 
varit företrädd av en egen professur utan har varit  underordnad etnologin, 
visar på en viktig aspekt av den svenska etnologins och folkloristikens prob-
lemkomplex.131

Vilhelm Mobergs roman Raskens som får inleda uppsatsen, medan titeln på uppsatsen ”Jag är 
mönstrad inför  kronans bord” (1945),  är  ett  citat  ur  första  strofen i  Karlfeldts  dikt  ”Från 
beväringsåren”, Karlfeldt (2001:120).
128 Klintberg (1993:153 och 169).
129 Ibid., s. 161.
130 Rehnberg (1981).
131 Sigurd  Erixon  fick  1943  av  Kungl.  Maj:t  genom  ecklesiastikminister  Gösta  Bagge 
tillsammans med Martin P:n Nilsson i uppdrag att utreda ett lämpligt sätt att omvandla Carl  
Wilhelm von Sydows personliga professur i nordisk och jämförande folkkulturforskning vid 
Lunds universitet  till  en ordinarie lärostol när Sydow gick i  pension. Sydow innehade sin 
professur från 1940 till 1946, se Bringeús (1976/1981:21f.). Erixons redogörelse visar att det 
var frågan om en maktkamp (som Erixon vann). Det var för Erixon av vikt att inte Sydows 
folkloristiska intressen för ”folkminnesforskning” vann inflytande på bekostnad av den av 
Erixon förordade ämnesbeteckningen ”nordisk och jämförande folklivsforskning”. För Erixon 
var  folkloristiken  endast  en  underordnad  del  av  etnologin/folklivsforskningen  som  hade 
”livsföringen”  till  sitt  huvudsakliga  vetenskapliga  fält,  medan  folkloristiken  eller 
folkminnesforskningen hade starkare band till filologin. Erixon (1944A).
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Mera om facktidskrifter och insamlingen av Sjöfolksminnen

Insamlingen av Sjöfolksminnen 1953 skulle pågå fram till 1 februari följande 
år, vilket gav sjöfolket tre till fyra månader att arbeta med sina “rapporter”  
som Mats Rehnberg kallade breven. Att det rörde sig om en tävling betydde 
inte att enbart vinnarna skulle få betalt. Som Mats Rehnberg skrev i uppro-
pet: “Var och en som skriver en skildring av detta slag kommer att erhålla ett  
visst honorar – visserligen inte av stora mått – som en ringa ersättning för 
arbetet”.132 Tonvikten i tävlingarna låg på det skrivna ordet medan insamlin-
gen  av  fotografier  var  underordnad,  vilket  avspeglades  i  de  priser  som 
utlovades. För brevmanuskript fanns 1-10e pris (från 200 kronor ned till 25 
kronor),  för fotografi  1-5e pris  (50 kronor till  20 kronor).  Egentligen var 
tävlingsmomentet  sekundärt.  Till  skillnad  från  Sjömannens  och  Folket  i  
Bilds novellpristävling var det inte Nordiska museets avsikt att kora litterära 
talanger, alla bidrag var värdefulla, eftersom syftet med insamlingen var ett 
annat.133 Tävlingsmomentet avsåg att vara ett incitament. I uppropet skriver 
Rehnberg: “För att locka och stimulera till flitigt deltagande utbetalas des-
sutom ett stort antal priser [...]. Utom honoraren, som utbetalas allteftersom 
bidragen insändas,  finns det  alltså  förhoppning om ett  extra erkännande i 
form av dessa pris”. Rehnberg visste av erfarenhet att det skulle vara stor 
skillnad på de olika bidragen, det viktiga var att få in så mycket material som 
möjligt.

Omedelbart efter det att Mats Rehnberg hade publicerat uppropet i Sjö-
folksförbundets tidskrift i oktober tycks han ha insett att insamlingen hade 
slagsida med hänsyn till yrkeskategorier, och senare förstod han att tidsra-
men var för snäv, varför han beslöt att förlänga tidsfristen. Svenska Sjöfolks-
förbundet organiserade i huvudsak manskap, det vill säga sjöfolk som inte 

132 Jfr.  Nilsson  (1996)  som  påpekar  att  förutom  honoraren  utgick  inga  särskilda 
författararvoden “till  dem som medverkade i  de tryckta utgåvorna” (1996:208,  2000:230). 
”Inom detta system kunde upphovsmännen inte heller njuta författarens normala ekonomiska 
och  juridiska  rättigheter.  Om  något  författararvode,  förutom  det  honorar  som  utgick  till  
samtliga  deltagare  i  undersökningen,  var  således  inte  tal”  Nilsson  (1996:149).  I  sak  må 
Nilsson ha rätt i att författararvoden inte utbetalades, men han använder detta förhållande som 
argument för tesen om arbetarnas underordning. Härtill måste man dock påpeka att för det 
första så utbetalades ju faktiskt honorar till alla som bidrog med berättelser, för det andra – 
även  om  man  kan  sympatisera  med  tanken  att  informanter  borde  få  del  av  eventuella  
inkomster  som deras  berättelser  kan  bidra  till  att  generera  –  kan  man fråga  sig  om inte 
förhållandet snarare grundar sig i en marknadsmässig publicistisk praxis som intet har med  
berättarnas samhällsställning att göra. Även akademiker som bidrar till samlingsvolymer får  
nog i regeln vara tacksamma att få komma till tals i det offentliga samtalet utan ekonomisk  
ersättning.
133 Sjömannens  fototävling hade inte samma karaktär av talangjakt som novellpristävlingen, 
utan formulerades mera som tävling i en intressant hobby. Materialets kvantitativa omfattning 
var en måttstock på dess vetenskapliga värde, ju flera och tätare belägg för en viss företeelse 
desto större värde kunde forskarna tillägga de relaterade uppgifterna. Se Lilja (1996:42). 
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var  utbildade  för  officers  rang.  Således,  i  det  första  uppropet,  trots  att 
uppmaningen uttryckligen riktades till allt sjöfolk, som det heter i uppropet 
“oberoende av grad och befattning” att  delta i  tävlingen,  så var utbildade 
navigatörer,  det  vill  säga  styrmännen  och  kaptenerna,  liksom  också 
maskinisterna och sjöingenjörerna, om inte uteslutna från att delta, i varje 
fall inte direkt tillfrågade via sina egna fackliga organ. I uppropet togs också 
för givet att allt sjöfolk var män, medan i verkligheten många kvinnor arbet -
ade i svenska fartyg och var organiserade i Svenska Sjöfolksförbundet. I up-
propet riktade man sig till kvinnor uteslutande i deras förmodade roller som 
hustrur och mödrar.134 Sjömanshustrurnas förväntade bidrag utgjorde en sep-
arat tävling.

Den yrkesmässiga slagsidan anade  Rehnberg tidigt.  Redan i  november 
1953 lät han i Svenska Maskinbefälsförbundets tidskrift Maskinbefälet införa 
ett liknande upprop med uppmaning till deltagande i insamlingen: “För att nå 
än  vidare  kretsar  riktas  maningen  även  till  maskinbefälet”  hette  det  i  
artikeln.135 Insamlingen av minnen från maskinbefälet utformades också den 
som två pristävlingar, för manuskript respektive fotografi.

Anledningen till att insamlingen förlängdes förklarade Rehnberg senare i 
det redan omtalade radioföredraget “Sjöfolksminnen”. Insamlingen tycks ha 
gått trögt:

Det är i ett par års tid, som Nordiska museet har hållit på med att försöka 
samla in sjöfolksminnen.  [...] Genom att dessa tidningar först så småningom 
hinner runt hela jordklotet till olika båtar på gång och genom att det tar lika 
långa  tider  för  brev och minnesanteckningar  att  hitta  tillbaka till  Nordiska 
museet i Stockholm, så har vi låtit några halvår passera.

I den andra omgången inkluderades alltså maskinbefälet i insamlingen av 
sjöfolksminnen. Däremot gjordes aldrig något upprop i däcksbefälets (styr-
männens  och  kaptenernas)  tidning  Nautisk  Tidskrift,  vilket  förmodligen 
bidrog till att navigatörerna inte finns representerade bland dem som bidrog 
med egna skildringar. På så vis kom samlingen Sjöfolksminnen att få sin sär-
skilda  karaktär.  Uppropet  i  Sjömannen resulterade  i  endast  femton  brev-
manuskript och 40 fotografier (berättelserna hade författats av tretton per-
soner;  två  skribenter  bidrog  med  två  manuskript  vardera).  Uppropet  i 

134 Sveriges  Sjöfarande  Kvinnors  Förening  omfattade 1200 medlemmar när  föreningen  år 
1932 gick samman med Svenska Eldare-Unionen, Svenska Sjömans-Unionen och Svenska 
Amerikalinjens  Intendenturpersonals  Förening  i  det  samtidigt  bildade  Svenska 
Sjöfolksförbundet.  Vid  andra  världskrigets  utbrott  utgjorde  kvinnorna  hela  tio  procent  av 
Sjöfolksförbundets medlemsskara. Se Hjern (1939).
135 Rehnberg  (1953D:11:  210ff).  I  en  kort  redaktionell  artikel  som  lånade  de  flesta  
formuleringarna  från  Rehnbergs  text  upprepades  uppmaningen  i  decembernumret: 
“Hörsamma  kallelsen  till  Nordiska  museets  insamling  av  yrkesminnen”  Maskinbefälet 
(1953:12:233f).
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Maskinbefälet resulterade i  64 brevmanuskript  och 352 fotografier  (dessa 
bidrag skrevs av 68 personer, sedan fyra hustrur till före detta övermaskinis-
ter bidrog med korta brev som bihang till männens skildringar).136 Inga kvin-
nor bidrog individuellt och inga priser utdelades till kvinnor. Sjöfolksminnen 
utgörs alltså av resultatet av fem tävlingar, två för skrivna berättelser och två 
för  fotografier,  insamlade  bland,  som man skulle  kunna säga ”sjömän på 
däcket” respektive ”sjöbefäl under däck”, med den senare kategorin som den 
klart dominerande, samt en tävling för sjömanshustrur. I sin slutliga form i 
Nordiska museets arkiv omfattar samlingen Sjöfolksminnen 82 accessioner 
skrivna av 85 personer om 4023 sidor (mellan 7000 och 8000 sidor enligt 
museets paginering) och 392 fotografier. Därmed utgör Sjöfolksminnen för-
modligen  den  största  enskilda  samlingen  i  museets  samlingar  av  yrke-
sminnen insamlade under projektets första ett och ett halvt decennium.

Bo G. Nilsson betonar att  maskinbefälets berättelser inte kan betraktas 
“som  renodlade  arbetarundersökningar”.  Nilsson  syftar  härmed  på  att 
maskinister och sjöingenjörer mera är att betrakta som tjänstemän än som 
arbetare.137 Det kan ha varit  en liknande tankegång som låg till grund för 
Rehnbergs beslut att inte inbjuda navigatörerna att delta i insamlingen. Det 
är  möjligt  att  Rehnberg ville uppmärksamma maskinisterna och sjöingen-
jörerna därför att deras yrken på ett tydligt sätt hade undergått stora tekniska, 
och  därmed  också  kunskapsmässiga,  arbetsrutinmässiga  och  sociala 
förändringar under det  sekel  som man lämnat bakom sig,  men detsamma 
borde gälla för navigatörerna. Om officerarna i ett sådant klassperspektiv ut-
gjorde en sorts fartygens medel- eller överklass, så var det gemensamt för 
befäl över och under däck att de var ”klassresenärer”; alla hade de börjat sina 
karriärer med ”skitiga nävar” under långa mödosamma läroår som kolläm-
pare, eldare, skeppspojkar, mässuppassare, jungmän, matroser och andra un-
derordnade befattningar.

Till de områden som inte efterfrågades i uppropet (men som var ”välkom-
met det också”) hör för maskinisternas del utbildningen. Eftersom den utb-
ildningsväg sjömän måste gå för att uppnå behörighet som maskinist är ett 
viktigt inslag i berättelserna men möjligtvis föga känd utanför maritima kret-
sar ska jag i grova drag skissera denna.

Vägen  till  posten  som  maskinbefäl  gick  via  lärlingstid  i  land.  Flera 
skribenter säger sig ha utbildat sig som smeder. När man sedan kom till sjöss 
var  det  att  börja  som kollämpare,  den smutsigaste  och  lägst  rankade  be-
fattningen  ombord.  Karriären  fortsatte  sedan  med  anställning  som eldare 

136 Jfr. Nilsson (1996:183 och 296) som utgår från Nordiska museets statistik. Det faktiska 
antalet bidrag skiljer sig emellertid avsevärt från vad som anges i museets accessionskatalog i 
vilket antalet accessioner felaktigt anges som 80 bidrag inkomna som resultat av uppropet i 
Sjömannen och 65 som resultat av uppropet i Maskinbefälet.
137 Nilsson (1996:259, not 3, och s. 183).
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(detta kunde också vara första anställningen då skyfflandet av kol i mindre 
fartyg ålåg eldarna själva).  Med dessa jobb tjänade man in ”sjötid” vilket 
krävdes för att  få komma in på navigationsskolornas maskinistutbildning. 
Här  krävdes  dessutom att  man först  gjorde praktiktid  som ”filare”  på ett 
skeppsvarv. Från befaren eldare kunde man avancera till smörjare eller till 
donkeyman och ansvara för hjälpmaskineri till vinscher och dylikt. För de 
flesta skribenter vidtog under tiden som verkstadsfilare en behövlig komplet-
tering av skolkunskaper. Sådan undervisning gavs i form av kvällskurser och 
undervisning  på  söndagar.  För  de  som  lyckats  spara  ihop  pengar  under 
sjötiden kunde då möjligheten finnas att upptas på navigationsskolan. Lönen 
för verkstadsfilare (praktikanter) var emellertid så usel att många besparingar 
gick åt och man måste ut på sjön igen och spara ihop på nytt. 

Det kan här vara värt att nämna att en viss animositet präglar relationen 
mellan sjömän över och under däck. Flera av skribenterna i Sjöfolksminnen 
klagar på att andra sjömän använder pejorativa tillmälen till maskinfolket, 
särskilt de längst ner i hierarkin – och längst ner i fartygens innandömen; de 
av  sot,  aska  och  olja  smutsiga  kollämparna  och  eldarna.  De  kallas  för 
”sotare”, ”sotänglar”, ”svarta djävlar”,  ”talgkokare” och liknande. Det var 
med  dessa  proletärers  perspektiv  Harry  Martinson  på  1930-talet  väckte 
uppmärksamhet  med  romanen  Resor  utan  mål och  dess  efterföljare  Kap 
farväl!

*

Ser  man  till  antalet  bidrag  var  alltså  resultatet  av  uppropet  i  Sjömannen 
ganska magert, insamlingen av sjömanshustrurs berättelser ett misslyckande, 
medan ett relativt stort antal maskinister och sjöingenjörer deltog i arbetet.138 

Det  finns  därför  anledning  att  närmare  presentera  maskinisternas 
facktidskrift Maskinbefälet och omnämna hur uppropet där var formulerat.

138 En  del  skribenter  kallar  sig  maskinchef  (chief),  eller  efter  dansk-norsk  förebild  
maskinmäster  eller  bara  mäster.  Under  mäster  eller  chiefen står  förste  maskinisten,  andre  
maskinisten, ibland en tredje och fjärde maskinist. Dessa titlar avser tjänstebeteckningar. Som 
yrkestitlar  används  sjöingenjör  eller  övermaskinist,  maskinist  av  första,  andra  eller  tredje 
klass.  Även  beteckningar  som  maskinassistent  och  maskintekniker  förekommer. 
Maskinbefälets officiella titulatur var genom den tid som skildras i breven i Sjöfolksminnen 
föremål för omfattande diskussioner, utredningar och propositioner. Vid tiden för insamlingen 
av  Sjöfolksminnen  hade  de  officiella  beteckningarna  blivit  som  följer:  Sjöingenjörer  var 
utexaminerade  som sådana  efter  1951.  De  som  tidigare  tagit  Övermaskinistexamen  eller  
Maskinistexamen  av  första  klass  titulerades  nu  också  sjöingenjörer.  De  som  tagit  
Maskinistexamen  av  andra  klass  kallades  härefter  för  Maskintekniker,  och  de  som  tagit  
examen av tredje klass kom att kallas Maskinister. Se Söre (1951, i synnerhet sidorna 583 - 
646,  samt ”Maskinist  av 2:a klass och maskinist  av 3:e klass  har blivit…”  Maskinbefälet 
1953:9:161f).
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Tidskriften Maskinbefälet har en annan redaktionell stil och ett annat till-
tal  till  läsekretsen än  Sjömannen. Artiklar  av allmänbildande karaktär  har 
ofta  anknytning  till  teknik  och  vetenskap  och  språket  bär  prägel  av  att  
läsekretsen, förutom kunskaper om sjölivet, har speciella tekniska kunskaper 
och intressen. Mycket spaltutrymme ägnas åt tekniska uppfinningar: gastur-
biner, dieselmotorer, tjockoljedrift, cylinderfoder. En artikel rapporterar om 
det pågående bygget i USA av världens första atomreaktordrivna undervat-
tensbåt.  Det  senaste  inom modern  teknik  bevakas  av  maskinbefälets  tid-
skrift. I  en serie artiklar  skildras bygget och så småningom sjösättningen, 
provturen och leveransen av Svenska Amerikalinjens M/S Kungsholm. Här 
utreds initierat om fartygets prestanda, teknikaliteter och moderna komfort 
under  rubriker  som:  “Evaporatoranläggningen  [...]”,  ”Luftkonditionering”, 
”Den  elektriska  kraftcentralen”  och  ”Brandskyddsåtgärder”.  Här  redogörs 
för de luxuösa förhållanden som ställs till passagerarnas förfogande i form 
av konst,  skrivrum,  bibliotek,  auditorier,  promenaddäck,  salonger,  tvättin-
rättning,  hytter  med både  badkar,  dusch  och  handfat.  De  tekniska  utred-
ningarna under de olika rubrikerna är omfattande, men här finns också en an-
nan upplysning som är intressant. Alla dessa nymodigheter sätts i perspektiv 
på följande sätt:

Alla har vi väl någon gång läst om, hur de gamla segelfartygen fick angöra 
öde öar för att fylla på sitt färskvattenförråd från någon källa, hur regnvatten 
uppsamlades  med stora segel  ombord  eller  hur befälhavaren i  livbåten  vid 
skeppsbrott  med pistolen i  hand bevakade vattenkaggen.  De flesta  har  väl 
också  läst  om,  hur  strängt  färskvattnet  var  ransonerat  ombord  på  Vilhelm 
Mobergs ‘Charlotta’ i ‘Utvandrarna’ för bara hundra år sedan.139

Av Maskinbefälets läsare hade många själva upplevt drastiska vattenran-
soneringar, för många hade det varit regeln under hela deras liv till sjöss, 
men i tidskriften väljer man alltså att hänvisa till skönlitteraturen. Litteratur 
överhuvudtaget spelade en betydande roll bland 1950-talets sjöfolk. I en not-
is om sjöfolkets biblioteksverksamhet framgår det att tjugotvå fasta bibliotek 
under året har kompletterats med 1 605 så kallade ”vandringsbibliotek” om 
42 880 band, främst skönlitteratur.140

1950-talets  sjömän  var  flitiga  läsare,  inte  bara  av  facktidskrifter.  I 
Maskinbefälet  recenseras också böcker, fast inte i samma omfattning som i 
Sjömannen.  En bok har dock inspirerat till  en något längre anmälan. Den 
handlar om en ung man, Paul: “som gick arbetslös i början på trettitalet och 
som drevs mot det ödets vägskäl, där det står Ungdomsbrottslighet på den 
ena  och  Arbetarrörelsen  på  den  andra  vägvisaren”.  Paul  väljer  arbetar-

139”M/S ’Kungsholm’ snart leveransklar” Maskinbefälet (1953:7:127).
140  “Sjömansbiblioteket” Maskinbefälet (1952:2:22). Denna biblioteksverksamhet hade pågått 
sedan december 1930. Se Carlsson (1955:12:387).
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rörelsen, fast även där ligger faror på lur. Han låter sig förledas till samröre  
med Moskvakommunismen. “Det är alltså ett samvetes historia som skildras 
i ‘Resande i revolution’, och äktheten är dess egentliga ärende”, skriver re-
censenten:

Den gör varken anspråk på att vara litteratur eller djuplodande tidsanalys utan 
en  sannfärdig  redogörelse  för  en  ärlig  svensk  ynglings  kontakt  med 
Komintern,  för  vad han  gjorde,  såg  och  tänkte och för  hans väg  ut  ur  en 
ohållbar situation. Som sådan övertygar den och borde sättas i händerna på 
alla de ynglingar som är frestade att ta det steg som Paul tog.141

Med denna recension leds tanken till det faktum att befälet i fartygen har 
en viss patriarkal relation till manskapet, i synnerhet dess yngre kadrer. Det 
är  också  rimligt  att  tänka  att  maskinbefäl  inte,  som  en  stor  del  av  Sjö-
mannens primära läsekrets, befinner sig längst ner i fartygens klasshierarki 
varför man kan anta att de inte heller ansetts lika benägna att falla offer för 
kommunistisk agitation. Men det kan ju vara bra att veta hur man ska kunna 
vägleda ungdomen.

Det tekniskt, kulturellt och politiskt nära förflutna är föremål för kontin-
uerlig uppmärksamhet i Maskinbefälet. Det rapporteras från den årliga min-
neshögtiden i Göteborg den 6 juni där sjömän som förolyckats under de båda 
världskrigen hyllas och från invigningen i  Stockholm den 5 juni 1953 av 
monumentet utanför Sjöhistoriska museet över sjökrigets offer. Marsnumret 
1953  har  en  längre  artikel  om Suezkanalen.  I  denna  artikel  sammanförs 
teknikhistoria  med  aktuella  politiska  frågor.  Här  utreds  kanalens  historia 
ända  från  faraonernas  tolfte  dynasti  fram  till  1953  års  politiska  debatt.  
Artikeln börjar såhär:

Det förvånar ingen alls, att den eldfängda oljan i Mellersta Östern hotar tända 
en  brand,  som  kan  befaras  att  sprida  sig  i  oroväckande  takt  och  format.  
Däremot kan det synas, som om ett vatten inte skulle ha samma explosiva 
verkan.  Det  är  emellertid  vad  som  i  världspolitiskt  avseende  kan  sägas 
beträffande  Suezkanalen.  Den  står,  för  vilken  gång  i  ordningen,  ånyo  i 
brännpunkten för den politiska debatten.142

I februarinumret 1953 står att läsa om förhandlingarna vid ITF (The Inter-
national Transportworkers’ Federation) vars sjömanssektion med bland annat 
svenskt deltagande haft möte i London. Förhandlingarnas många frågor be-
handlas och redovisas i tidskriften. Bland annat kan man läsa att:

141  “Bokanmälan: Resande i revolution” Maskinbefälet (1953:10:195f).
142 Hellström (1953:3:52).
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En ingående diskussion ägde rum beträffande McCarran-Walter-lagen och ne-
danstående uttalande antogs enhälligt:

‘Sektionskommitén av ITF:s sjöfolkssektion förklarar sig vid sitt samman-
träde i London den 19-20 januari 1953 efter omsorgsfullt studium och behand-
ling av de av McCarran-Walter-lagens föreskrifter, som äger tillämpning på 
sjöfolket, instämma i denna lags allmänna ändamål i den utsträckning den är 
avsedd att skydda den demokratiska livsformen.

ITF har alltid befunnit sig i främsta ledet i kampen mot totalitära regimer 
och femte-kolonn-stämplingar. På grund av sin starka övertygelse om och er-
farenhet av att dylika regimer syftar till att undertrycka arbetarnas fri- och rät -
tigheter och oundvikligen leder till aggression och krig, ger det till ITF anslut-
na sjöfolket uttryck för åsikten, att det är alla frihetsälskande människors plikt 
att välkomna åtgärder, som äro avsedda att avslöja dem som medvetet eller 
omedvetet blivit redskap för diktaturerna, dessa må vara folkdemokratier eller 
andra  totalitära regeringssystem. Sjöfolket  förklarar  sig i  överensstämmelse 
härmed villigt att till fullo samverka med varje regering, som vidtager laga åt-
gärder för att bemöta denna utmaning och detta hot från totalitära regimer av 
vad slag de vara må.

Det  måste  klart  inses,  att  ITF är  angeläget  om de  verkliga  sjömännens 
välfärd och välbefinnande’.143 

Transportarbetarfederationens  uttalande,  som  Maskinbefälet  ställer  sig 
bakom, vetter både mot fascism och nazism och mot kommunismen. Man 
pekar alltså dels bakåt mot relativt färska erfarenheter från det senaste värld-
skriget, dels mot aktuella problem. McCarran-Walter-lagen diskuterades ock-
så i  Sjömannen (som MacCarran-lagen). Fast i  Maskinbefälets redovisning 
från ITF-mötet får  Sjömannens artikel om infiltratören och sabotören Ernst 
Wollweber  tydligare  konturer,  och  tvärtom;  sabotageartikeln  konkretiserar 
uttalandet från ITF-mötet. Den tilltänkta lagen som föreskriver restriktioner 
för utländskt sjöfolks rörelsefrihet i USA syftar till att skydda den demokrat-
iska livsformen. Lagen tycks ha kommit till med anledning av oron för att 
politiska opportunister som till exempel kommunistiska femtekolonner söker 
infiltrera den fria världen. Politiska och ideologiska agitatorer anses inte vara 
“verkliga  sjömän”,  deras  syften  med  att  ta  hyra  i  utländsk  hamn  är  att  
bedriva undergrävande verksamhet.144 I artikeln redogörs också för organisa-
tionens protester med anledning av: 

de  kränkningar,  orättvisor  och  våldsdåd,  som  utövats  mot  sjömän  som 
anländer  till  av  kommunistregeringar  behärskade  hamnar.  I  dessa  hamnar 
förvägras sjömännen icke endast sin elementära rörelsefrihet till lands utom 

143 “ITF – Sjöfolkets sektionskommittés sammanträde” Maskinbefälet (1953:2:30).
144 Möjligtvis kan man även se uttalandet om ”verkliga sjömän” som ett avståndstagande från 
”djuphavsvagabonder” och som en markering  om att  moderna sjömän vill  uppfattas  som 
ansvarskännande yrkesmän, inte som individualistiska lycksökare. 
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t.o.m. tillstånd att gå i land, och har i många fall blivit godtyckligt arresterade 
och ibland sända till koncentrationsläger utan någon form av rannsakning.145

Tidskrifterna  Sjömannen och Maskinbefälet  tycks dela politisk och ideo-
logisk hemvist i det socialdemokratiska lägret. Huvudfienden är kommunis-
men. Liksom Sjömannen är för övrigt också Maskinbefälet angelägen att up-
plysa  läsekretsen  om  det  förkastliga  och  även  det  numera  vetenskapligt 
felaktiga  i  rasistiska  tankegångar.  Den  bild  av  världen  som  tar  form  i 
sjömännens  facktidskrifter  är  efterkrigstidens  och  det  kalla  krigets;  den 
präglades i västvärlden av tidens oro för kommunismen, för atomkrig mellan 
supermakterna och färska minnen av vad rasism kan leda till. 

När Mats Rehnberg i november 1953 publicerar sitt upprop i Maskinbefä-
let  utformar han texten med hänsyn till att denna tidskrifts läsekrets har en 
annan sammansättning än  Sjömannens.  I de flesta avseenden är det samma 
text, men avgörande ändringar har också införts. Språkligt är tonen lite mera 
formell, mindre präglad av talspråk. Det kan också noteras att där det i up-
propet i  Sjömannen  heter att tusentals arbetare från andra yrken redan har 
lämnat liknande rapporter uttrycks det samma i Maskinbefälet med tillägget: 
“och yrkesmän”. I  Sjömannen  hänvisas till skogsarbetarna som i hundratal 
deltagit  i  insamlingen av arbetarminnen, trots för skrivandet ogynnsamma 
miljöer, medan Rehnberg gentemot maskinbefälet hänvisar till järnvägsmän 
och poliser som förebilder. Där det i Sjömannen sägs att man inte behöver:

vara lastgammal för att kunna berätta för yngre kamrater om vad man själv 
upplevat tidigare. Varje människa bär med sig en mängd personliga kunskaper, 
som – använda på rätt sätt – kan bidraga till att belysa den epok under vilken 
han har levat,

så heter det i maskinisternas tidskrift i en något mindre faderlig ton att:

Redan en medelålders person kan från sin uppväxt berätta åtskilligt som för de 
yngsta ter sig märkligt avlägset. Och då de äldsta tar till orda och förtäljer om 
vad de sett redan under förra seklet, ja, då känner man verkligen att ett ganska 
gott stycke av historien ryms bara i ett människoliv.

Ett radikalt avsteg från den tidigare formen gör Rehnberg när han hos det  
äldre maskinbefälet som nu uppnått pensionsåldern efterlyser koloniala er-
farenheter:  “Många togo i  slutet  av förra seklet och i  början av detta an-
ställning i  Belgiska Kongo.  Allt  detta äro intressanta uppgifter,  som böra 
bevaras åt eftervärlden.” Det är oklart om Rehnberg här syftar på den omfat-
tande svenska kristna missionen i Belgiska Kongo eller om han syftar på att 
svenska  maskinister  möjligtvis  ska  ha  varit  verksamma  i  den  gigantiska 

145 “ITF – Sjöfolkets sektionskommittés sammanträde” (1953:2:30f).
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gummiproduktionen  med  dess  notoriska  grymheter  mot  den  lokala  be-
folkningen.146 Mest troligt är att Rehnberg kände till skriften  Skandinaver i  
Congo: Svenske, norske og danske mœnds og kvinders virksomhed i den uaf-
hœngige Congostat ur vilken det framgår att skandinaviska sjömän tjänstg-
jorde på Kongofloden.147

*

Analysen av Rehnbergs upprop om insamlingen av Sjöfolksminnen visar att 
med den metodiska förnyelsen följde en trevande ambivalens. Dels finns här 
inslaget  av  räddningsaktion  för  att  bevara  minnen som annars  snart  med 
generationsskiften kommer att gå förlorade, vilket på sätt och vis strider mot 
den metodiska förnyelsen. I den mån Rehnbergs upprop appellerade till att 
bidra  med  minnen  av  livet  före  industrialismens  genombrott  står  detta  i 
kontrast både till hans egna ambitioner att insamla dokumentation rörande 
industrialismen och till  facktidskrifternas tonvikt  på aktuella tekniska och 
politiska spörsmål. Här finns en tvehågsenhet avseende sjömännens litterära 
kapacitet  (vilken  Rehnberg  i  någon  mån  delar  med  redaktionerna  för 
Sjömannen och Folket i Bild). Här finns tvehågsenhet i synen på sjömännen: 
ska de betraktas som ”arbetare” som utan någon förberedelse eller skolning 
plitar  ner  sina minnen eller  ska  de betraktas  som förmodat  mera bildade 
tjänstemän? Ett sådant antagande om sjömännen som obildade står i kontrast 
till bildningsnivån i facktidskrifterna. Med frågan om koloniala erfarenheter 
närmar sig Rehnberg ett  problemkomplex som inte tidigare aktualiserats i 
insamlingen av yrkesminnen. I det rådande kulturhistoriska perspektivet,  i 
den  svenska  folklivssfären,  lokaliserades  sådana  erfarenheter  bortom  det 
svenska  riket,  och  sjömännen  representerade  en  jämförelsevis  världsvan, 
kanske rentav kosmopolitisk yrkesgrupp.148 I denna ambivalens anar man att 
Rehnberg  insett  att  den  metodiska  förnyelsen  hade  potential  att  generera 
berättelser som skulle skilja sig från tidigare insamlade berättelser.

146 Övergreppen mot befolkningen ledde till en internationellt uppmärksammad skandal i vars 
följd Leopold II år 1908 måste överlämna kolonin till den belgiska staten. Holmberg (1996).
147 Tack  till  Lotten  Gustafsson  Reinius  för  att  rikta  min  uppmärksamhet  mot  denna  i 
Köpenhamn  under  1902  –  1905  periodiskt  utkommande  skrift  utgiven  av  Harald  Jessen 
Tusch. Se Gustafsson Reinius (2005).
148 På 1930-talet skriver Harry Martinson (1999/1933/1932) om sjömän som ”världsnomader” 
i en föränderlig värld där de fysiska avstånden krymper, där politiska och sociala orättvisor  
förtigs  men pockar  på – åtminstone sjömannens – uppmärksamhet  och eftertanke.  Denna 
tanke formulerar han i poetisk-filosofiska termer som ”geosofi”, en tidig diskussion således av 
det som ett halvsekel senare kallas globalisering.
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Den flertydiga folklivssfären

När  sjömännen  under  hösten  och  vintern  1953-54  skriver  sina 
levnadsberättelser träder de fram i det offentliga rum som Barbro Klein – 
inspirerad  av  Jürgen  Habermas  tankar  om  borgerlig  offentlighet  –  kallar 
folklivssfären. Klein avser härmed “en samlingsterm för alla de discipliner 
och intresseområden som, på olika sätt, har som syfte att studera och bevara 
folkliga, expressiva livsformer samt att lyfta fram dem på offentliga arenor 
som museer”.149 Jag väljer att använda tanken om folklivssfären hellre än det 
av  Bo  G.  Nilsson  i  Folkhemmets  arbetarminnen myntade  begreppet 
“folklivsdiskursen”  därför  att  folklivssfären  som  teoretisk  tankefigur  är 
rymligare än folklivsdiskursen. Ett genealogiskt-diskursanalytiskt perspektiv 
skulle inte tillåta brevskrivarna att framträda som individuella subjekt på det 
sätt som här eftersträvas.150 

Det  kan vara  svårt  att  avgränsa denna  folklivssfär  –  man skulle  också 
kunna  använda  en  formulering  som  ”det  ständigt  pågående  offentliga 
samtalet  om folklivet  eller  folkkulturen”  –  jag  tror  inte  heller  att  det  är 
Kleins avsikt att skapa ett klart definierat begrepp, utan snarare att peka ut 
några möjliga relevanta sammanhang för att knyta ihop olika teoretiska och 
empiriska fält bortom snäva akademiska disciplingränser. Jag tänker mig ter-
men folklivssfären mera som en kalejdoskopisk tankefigur, en ”optik” som 
tillåter olika aspekter att mötas i nya konstellationer, än som ett inneslutande 
begrepp. Jag vill dels betona den intentionella aspekten i Kleins resonemang: 
centralt i tanken om folklivssfären är att olika intressen syftar till att studera, 
bevara och lyfta fram en skapande folklig estetik i offentligheten. Folklivss-
fären är det offentliga samtalsrum i vilket jag närmar mig betraktandet av en 
lång rad mer eller mindre disparata fenomen så som sjömännens brev, och 
överhuvudtaget  människors  bidrag  eller  meddelanden  till  folklivsmuseer, 
likaväl  som museers och akademikers studier  och utställningar,  arkiv och 
samlingar. Jag vill också betona, vilket i någon mening underminerar tanken 
om en sluten sfär, att folklivssfären är en del av det offentliga rummet och 
därmed också på flera olika sätt står i dialogisk relation till andra offentliga 
samtal. 
149 Klein  (2003a:48,  även  2000)  där  Klein  också  pekar  på  sådana  fenomen  som 
hemslöjdsrörelsen, folkmusik och folkdans.
150 Det diskursanalytiska perspektivet lämnar föga utrymme för individuella subjekt, snarare 
tilldelas individer (av diskursen) subjektpositioner. Se Lindqvist (2004:1:23). Man kan notera 
att Nilssons avhandling teoretiskt och metodiskt spaltas upp i två delar. Diskursanalysen bär 
fram utredningen om förutsättningarna för insamlingen av arbetarminnen, men när det gäller  
analysen av utgivningen och redigeringarna av Svenskt liv och arbete når det diskurteoretiska 
perspektivet  sin  yttersta  gräns.  Det  är  således  paradoxalt  att  Nilsson  lamenterar  att  de 
skrivande arbetarna av Nordiska museet  inte  behandlades  som fullvärdiga författare,  utan 
endast  som  meddelare  och  representanter  för  ett  kollektiv.  Detta  borde  ju  vara  helt  i  
överensstämmelse med det diskursteoretiska perspektivet.
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Klein betonar i sina diskussioner om den svenska folklivssfären – eller 
folkkultursfären – att den karaktäriseras av en särskild sorts ambivalens och 
hemmablindhet. Denna sfär har länge betraktats som sammanhängande och 
enhetlig, ett betraktande som blundar för att människor i Sverige har – och 
har haft – förankringar i många olika kulturella, religiösa, etniska och andra 
sammanhang. Bland Kleins exempel finner vi inte bara samer och romer, 
eller  dagens  invandrare  från  andra  länder  vars  traditioner  och  kulturarv 
ganska sent uppmärksammats som svenska realiteter, utan hon pekar också 
på att judar spelat en betydelsefull roll i den svenska folklivssfären, men att 
det judiska därvidlag har gjorts osynligt. Det är som om den svenska folk-
livssfären  har  framtrollat  en  stereotyp  nationell  idyll  iscensatt  med  en 
uppsättning exkluderande symboler.151 Jag skulle vilja peka på att denna idyll 
inte bara präglats av frånvaron av interna konflikter. Lika ofta som det sägs 
att Sverige tills helt nyligen varit ett homogent land (fast man lika gärna kan 
hävda motsatsen), lika ofta sägs det att svenskar inte erfarit krig på flera hun-
dra år. Den svenska folklivssfären tycks ha existerat som en drömvärld bor-
tom övriga  Europas  och  världens  politiska  realiteter,  vilket  egentligen  är 
överraskande med tanke på att 1900-talet var ett mycket blodigt århundrade.

Krig och den svenska folklivssfären

Med få och övervägande sena undantag har erfarenheter av krig lyst med sin 
frånvaro  i  den  svenska  folklivssfären.  I  artikeln  ”The  Testimony  of  the 
Button” (från 1971) pekar Barbro Klein på att den bästsäljande boken Carl  
XII:s död utkom just 1940. I diskussionen om den berömda ”kulknappen” 
aktualiserar hon andra världskriget som tolkningsram.152 Bland undantagen 
kan vidare  nämnas till  exempel  Ebbe  Schöns studie  ”Folklore  i  frihetens 
tjänst.  En  studie  i  Vilhelm  Mobergs  beredskapsroman  Rid  i  natt!”,153 

Beredskapsmuseet  i  Hälsingborg  (öppnades  1997),  Nordiska  museets 
utställning  år  1999  om  spioneri  och  säkerhetstjänst,154 samma  museums 
etablering under 1990-talet av en särskild avdelning för judiska minnen och 
publikationer  i  anknytning  härtill,155 samt  Armémuseums utställning  2006 
om spioneri. Nils-Arvid Bringéus har diskuterat Carl Wilhelm von Sydows 
engagemang  för  det  nationalsocialistiska  Tyskland.156 Frågan  specificeras 
naturligtvis av hur man väljer att använda tankefiguren folklivssfären. I en 
151 Skapandet av ”svensk identitet” med hjälp av utvalda symboler har exempelvis studerats av 
Gradén (2003), Klein (1997).
152 Klein (1971).
153 Schön (1987).
154 Jonter (1999).
155 Lomfors (1996), och Johansson red. (2000).
156 Bringéus (1991, 2006).

67



mening tycks det mig relevant att hävda att det inom folklivssfären i Sverige 
länge  har  rått  en  överraskande,  om än  inte  total  tystnad  om människors 
upplevelser av krig.  När Bengt af  Klintberg skriver om hur befolkningen 
berörts av krigiska handlingar och hur dessa satt spår i berättartraditionerna, 
då  handlar  det  om den svenska stormaktstiden,  om härjande danskar  och 
ryssar, eller om Karl XII eller – som i artikeln ”Folksägner idag” från 1976 
där Klintberg faktiskt har ett avsnitt om sägner från andra världskriget – om 
exempel från Danmark, Norge och Finland, men inga från Sverige.157 Jag 
kan inte påminna mig att någon av 1900-talets krigiska konflikter, inte ens 
något  av världskrigen eller  det  kalla  kriget  i  någon större omfattning har 
figurerat  som  relevanta  analytiska  eller  empiriska  kategorier  i  den 
folkloristiska eller etnologiska litteraturen i Sverige mellan 1945 och 1990.158 

Tystnaden kan inte bero på att Sverige inte var skådeplats för krigshand-
lingar, eller att det inte skrivits och forskats om svenska förhållanden under 
krigstid. Historiker, statsvetare och massmedieforskare, även etnologer, har 
ur många olika synvinklar studerat krigets realiteter i Sverige.159 Under hela 
1900-talet har svenskar tagit aktiv del i väpnade konflikter på olika håll i  
världen:  i  boerkriget,  som frivilliga  i  Spanien  och  Finland och  som FN-
soldater för att bara nämna några exempel. Under de båda världskrigen var 
Stockholm centrum för internationell underrättelseverksamhet, det svenska 
järnvägsnätet stod till förfogande för krigförande makts trupp- och vapen-
transporter,  handels-  släkt-  och  vänskapsband  sammanknöt  Sverige  med 

157 Klintberg  (1977,  1976).  Se  även  Gustafsson  (2002)  som  behandlar  iscensättandet  av 
medeltidsveckan i Visby där danskarnas härjningar spelar en betydelsefull roll.
158 Lilja  (1996:84f.)  påpekar  att  den  nationella aspekten  av  svenskt  traditionssamlande 
uppvärderades  under  andra  världskriget;  kriget  blev  ett  problem  för  den  etnologiska 
forskningen. Hon påpekar även att andra världskriget fick till följd att traditionsforskningen i  
Uppsala  drabbades  av  ekonomiska  nedskärningar  vilket  inverkade  på  val  av 
forskningsuppgifter (1996:139ff.). Lilja påpekar också att kriget som problem i relation till de 
nationella aspekterna av traditionsforskningen föranledde Åke Campbell att reflektera över 
vikten av att hålla isär vetenskap och politik just därför att traditionsforskningens upprättande  
av  språk-  och  kulturgränser  användes  som politiska  argument,  till  exempel  efter  freden  i 
Versailles.  I Schön (2005), finns en ansats till att föra in andra världskriget i sammanhanget,  
fast  endast  i  form  av  ett  barndomsminne  med  vilket  författaren  försöker  närma  sig  en  
psykologisk förståelse  av den rädsla  som ofta  avspeglas  i  äldre  sägentraditioner  om krig. 
Betecknande nog finns inte krig eller krigsminnen som samlingsrubrik i Kjellströms (1995) 
översikt  över frågelistverksamhet i  Norden.  Fast givetvis  innehåller  nordiska museers  och 
arkivs  samlingar  rikhaltiga  krigsminnen  inbäddade  i  berättelser  under  andra  rubriker.  I  
Danmark och Norge, liksom i många andra länder, är andra världskriget tema för en mängd 
arkiv, museer, publikationer och andra offentliga gestaltningar. Se till exempel Eriksen (1997, 
1995), Bryld & Warring (1999).  
159 Se till exempel Svanberg & Tydén (1997). Som presshistorisk studie menar jag att detta 
arbete inte pekar mot folklivssfären annat än i den meningen att det visar vad tidningsläsare 
kunde ta del av under den aktuella perioden. En intressant studie av nazistisk propaganda och 
inflytande inom svenskt  utbildningsväsende och kulturliv  är  Almgren (2005).  Det  senaste 
tillskottet utgör Petra Garberdings avhandling (2007).
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krigförande länder, politiska övertygelser och ibland även politiska ambition-
er lika väl som äventyrslystnad motiverade svenskar att ta värvning för främ-
mande  makt,  flyktingar  gavs  asyl  eller  avvisades,  svenska  medborgare  i 
tusental berördes i sina vardagliga liv av krigen, och inte minst sjöfolket fick, 
under två världskrig, utstå direkta krigshandlingar i form av torpederingar, 
bombningar och krigsfångenskap.160 Inget av detta är nytt, det märkliga är att 
dessa erfarenheter i så ringa utsträckning varit  relevanta kategorier i folk-
livssfären.

Bidragande härtill  har givetvis varit  att  det vid 1950-talet  rådande kul-
turhistoriska  perspektivet  pekade  tillbaka  mot  1800-talet.  Erixons  etnolo-
giska program hade varit tongivande. I hamnarbetarundersökningen var det 
till exempel perioden 1875-1900 som stod i fokus. Om det stort upplagda 
samlingsverket Den svenska arbetarklassens historia från 1943, gemensamt 
författad av ”Nordiska museets stab av vetenskapsmän” skriver Rehnberg att 
det var ”främst på förindustriella förhållanden man inriktade sig. Endast un-
dantagsvis fann man anledning att markera den betydelsefulla skillnad som 
onekligen föreligger i förhållandena före och under industrialismen”.161 Trots 
att Rehnbergs metodiska förnyelse just på denna punkt markerade en upp-
görelse med Erixons etnologi upprätthölls detta perspektiv i Rehnbergs yrke-
sundersökningar.  Det  industrialiserade  välfärdssamhället  –  folkhemmet  – 
skulle legitimeras på bakgrund av kontrasten till perioden före arbetarrörel-
sens genombrott.162 Men i och med den metodiska förnyelsen hade Rehnberg 
–  om än  tvekande  –  ändå  bjudit  in  berättare  på  offentlighetens  scen  att 
artikulera minnen av en senare tid då de båda världskrigen grep in i män-
niskors livsföring.

160Se  till  exempel  Carlsson  (1964/1961).  Om  svenska  sjömäns  krigsupplevelser  har  den 
bohuslänska hembygdsforskaren, reportern och författaren Terje Fredh (1981, 1978, 1975) på 
eget förlag publicerat ett  fyrtiotal  uppsatser,  häften och böcker. Materialet  utgörs till  stora  
delar av intervjuer med ortsbor. Fredh har även medverkat i Krigsseglare (1997). Enligt egen 
utsago har Fredhs läsekrets varit begränsad till speciellt sjöfartsintresserade, från annat håll  
har intresset för hans arbete varit svalt (personlig korrespondens 19/1 2005). För övrigt har  
inte  mycket  skrivits  om  svenska  sjöfolks  krigsupplevelser,  nämnas  bör  dock Westerberg 
(1950),  och  Rinman  (1956).  På  senare  år  har  det  uppmärksammats  att  några  hundratal 
svenskar  deltog som frivilliga under  andra världskriget.  Dessa tillhörde emellertid  inte en 
enhetlig yrkeskår. Se till exempel Schön (1999).
161 Rehnberg (1957:12).
162 Nilsson (1996).
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4. Fem kortare berättelser

Inledning

I detta kapitel ska jag introducera fem brevskrivare: matrosen Axel Bernhard 
Henriksson och övermaskinisterna Karl Oscar Westerberg, N.S. Wallin, C.A. 
Widing och Johan Stuhre. Kapitlet syftar dels till att demonstrera bredden i 
materialet, dels till att visa hur mina analyser och tolkningar går till. 

Jag citerar ur breven med enstaka inflätade analytiska kommentarer. I det  
sista kapitlet  ska jag sammanfatta hur berättelserna förhåller  sig till  mina 
teoretiska modeller.

Axel Bernhard Henrikssons berättelser

Henrikssons 22 sidor långa brev är handskrivet med kulspetspenna på A4-
papper och med få styckesindelningar. Henriksson skriver på papprets ena 
sida, brevet omfattar sidorna 45 – 84 i museets paginering. Museets avskrift  
har paginering 28 – 36.

Henriksson titulerar sig matros,  han saknar teoretisk skolning men gör 
karriär från däckspojke till segelmakare och båtsman. Han reser över hela  
världen, säger sig vara borta från Sverige i 32 år, uppträder som kanalgrävare 
och plantagearbetare i Sydamerika, lär sig engelska, spanska och franska. År 
1925 bildar han familj i Le Havre.

Ett iögonfallande drag i Henrikssons brev är att han är sparsam med att  
sätta punkt och att börja ny mening med versal. Detta tillsammans med de 
långa textsjoken gör texten svårläst i löpande rader. Jag har försökt att under-
lätta läsningen genom att bryta upp texten i stycken och transkribera etnopo-
etiskt. Den analytiska vinst jag hoppas på är att i den skrivna texten få syn på 
berättelsens ”hörbarhet”, att tydliggöra berättarrösten.

Angående uppmaningen i Sjömannen nr. 10 att nedskriva sina minnen 
så varför inte, 
jag har kanske litet mera än de flesta nu för tiden att komma med, 
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namnet är Axel B. Henriksson och mitt medlemsnummer i förbundet är
 10434.

Om barndomen är ej stort att säga.
 jag miste tidigt mina föräldrar och blev sedan uppfostrad av min mormor i

 Visby tills mitt adertonde år,
 fast jag är gottlänning både till avstammning och uppväxt var jag född i

 Stockholm den 21/1 1888,
 det var en sträng isvinter det året så de båtar de hade kunde inte ta sig fram i

 isen
 så det tog fram till maj månad förr än min mor kunde resa hem med mig till

 Visby.

min mor dog redan året efter,

nå efter slutad skolgång år 1901 var jag först några år i plåtslagarlära
men jag hade ingen lust för det.
jag hade 7 morbröder och 6 av dem hade varit sjömän och dit stod också min

 håg
och på hösten 1906 bar det av första gången med en liten båt som hette Tua 

från vilken jag blev avmönstrad efter nyåret 1907 i Göteborg. (s. 28)

Berättaren utlovar att vi ska få höra något utöver det vanliga vilket åtföljs 
av ett dramaturgiskt medvetet avstamp: ”Om barndomen är ej stort att säga. 
jag  miste  tidigt  mina  föräldrar…”.  I  detta  korthuggna  yttrande  ligger  en 
ödesmättad dramatik. Samtidigt kan det uppfattas så att om denna tragik inte 
är något att berätta om då måste något ännu mera dramatiskt följa – och nog 
blir  det  dramatiskt vartefter när han berättar  om sina krigsminnen.  Varför 
Henriksson inte vill berätta om sin barndom kan man bara spekulera i. Av 
hans lapidariska redogörelse är det uppenbart att den inte var avundsvärd. 
Henrikssons  ordknappa  idiom är  vad  Auerbach  kallar  ”bakgrundsdigert”; 
berättaren  låter  läsaren  ana  att  huvudrollsinnehavaren  i  likhet  med 
gammaltestamentliga hjältar  är  utvald för något  särskilt.163 Denna antydan 
om  något extraordinärt  kan  ha  samma  funktion  som  ett  omen,  som 
förutsägelser om kommande storhet.

Om första världskriget skriver Henriksson:

…före jul 1916 mönstrade jag segelmakare men en norsk bark ’Sarfsfoss’
en av rederi Stray Kristiansand
till Savannah 

163 Auerbach (2002) “Odysseus ärr”.
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och skulle tillbaka till Odense Danmark med last av oljekakor
men i april 1917 blev vi sänkta i nordsjön av en tysk U båt
upptagna av en engelsk jagare och landsatta i scottland och avmönstrad i

Glascow,

nu kunde jag inte ta mig till Le Havre igen
det hade blivit strängare 
men jag hade lov att resa över till Leith och där kom jag med en liten norsk

båt som gick med kol på franska hamnar
däriblan Le Havre 
och jag lyckades värkligen ta mig i land där igen

Presser
redaren på de nämnda Havrebarkarne hjälpte mig hos myndigheterna, 
hans andra skuta ’John’ skulle segla därifrån innan kort och han hade svårt

att få folk till den, 
där kom jag så med 
vi gick till jamaica igen 
lastade färgträ för Le Havre som vanligt 
men utanför engelska kanalen blev vi sänkta av en tyska U båt, 
upptagna av en fisketraulen och satta i land i Swansea, 
därifrån sända till Cardiff och avmönstrade,

nu hade vi nått februari 1918 och i början av mars gick jag ombord i en stor
amerikanare 

en transportare 
vi skulle till Bordeaux men ned mot Brest blev vi torpederade utan varning

vid de sänkningar jag förut varit med om hade vi ej mistat några folk men nu
mistade vi 22 man, 

den sjönk som en sten och vi blevo alla dragna ned i suget och över halva
manskapet försvann 

vi överlevande tog oss in till Brest 
en Konvoy båt fick fatt i oss, 
vi fick stanna några dagar i Brest 
några av oss voro sårade 
och sedan för att sändas tillbaka till Cardiff 
måste över Le Havre igen och vänta där 4 dagar på lägenhet, 
det var omöjligt att kunna få stanna där då, 
kriget stod på sinn brännpunkt Mars 1918, 
vi kom så tillbaka till Cardiff och blev avmönstrade,
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någon hyra för Le Havre stod ej till att få så jag mönstrad med en dansk båt,  
Smut från Köpenhamn och var med den tills efter krigsslutet, 
fast vi såg många andra sänkningar klarade vi oss, 
och vi låg i Bordeaux dagen som kriget slöt den 11 november 1918, (s. 33f.)

Henriksson berättar i raskt tempo om tre sänkningar i följd, förlusten av 
tjugotvå arbetskamrater och sårade bland de överlevande. Men han säger inte 
ett ord om skräcken, smärtan och sorgen. Jag har påpekat att detta ordkarga 
idiom  är  en  särskilt  kulturell  kompetens  som  kan  länkas  till 
loggboksskrivandets  konventioner.  Henriksson  berättar  om  det  som  han 
anser relevant  i  sammanhanget  och  utelämnar  sådant  som  han  anser 
självklart som just skräcken, smärtan och sorgen. Frågan blir då inte vad han 
utelämnar,  utan  vad  han  anser  relevant  och  vad  det  är  relevant  för.  Det 
relevanta för berättelsen tycks vara att just huvudpersonen överlevde, liksom 
Odysseus överlevde medan hans män slukades av havet. Han framstår som 
en  hjälte  därför  att  de  andra  dukar  under.  Just  den  osentimentala  och 
ordknappa  kortformen –  eller  loggboksformen –  lämpar  sig  väl  för  detta 
syfte. Henriksson framstår utan skrytsamhet som en man av få ord och starka 
handlingar.  Det är  på detta sätt  han skapar sin personliga hjälteberättelse. 
Huvudpersonen far ut, återvänder, far ut igen, återvänder, och slutligen kan 
hans  levnadslopp  berättas.  Han  har  förflyttats  från  Ödeshjälte via 
Handlingshjälte till Traditionshjälte. 

Om andra världskriget skriver Henriksson:

…efter krigsutbrottet 1939 annullerades chartringen och vi fick lasta för 
Sverige

och anlände till Göteborg i januari 1940 
kort innan spärren kom till 
vi skulle nog varit ute igen men därav blev så intet,
vi fick i stället gå till olika platser i Sverige med oljan 
det var ju mycket is det året som de två nästa, 
i maj månad 1940 gick vi på en mina vid Marstrand, 
vi lågo nästan stilla när minan slog förut i den s.k. torrlasten och vi undgick

att fatta eld, 
vi togo oss tillbaka till Göteborg på varvet och där mönstrade jag av,

resten av detta narrativ kan sammanfattas kort, 
jag började fara med båtarna från Sverige
mest på Rotterdam så länge den traden räckte med olika båtar 
senare på Emden, Bremen, Hamburg och andra platser, 
jag var under kriget med Mathilda från Norrköping, 
Marianne Bratt Göteborg, 
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Gunborg Segrell Stockholm, 
Barana Stockholm 
och efter kriget har jag mest seglat ut från Hälsingborg med olika båtar 
senast med s/s Mercia av jonotorp som vi gjorde en långresa med 
och nu är jag klar att ta ut igen över vintern och nästa år sedan blir det väl

slut med sjöfarten

naturligtvis far jag över till Le Havre av och till, 
jag har 2 döttrar där men min hustru är död, 
jag har även en gång mönstrat ut där efter kriget, 
Le Havre blev till 2 tredjedelar sönderbombat av amerikanare den 5 

september 1944,
civilisationen går ju framåt får vi lära oss, 
en stuga jag hade försvann spårlöst liksom länsmannen i Delsbo.

 Detta är så slutet på mitt narrativ, 
  jag gör ej anspråk på något författarskap,
jag söker ej något pris därför,
det har varit mig ett tidsfördriv att skriva ned det.
jag har ej varit mycket ute de sista veckorna på grund av förkylning,
varje ord jag har skrivit är sant,
så har min sjömansbana varit,
kan det vara av något intresse gläder det mig.
Med högaktning
Matros Axel Bernhard Henriksson
Medlem i förbundet 10434
Sjömanshemmet Hälsingborg (s. 35f.)

Det tycks inte utan betydelse att Henriksson så fåordigt berättar om andra 
världskriget, han nöjer sig med en sarkastisk kommentar om amerikanernas 
bombningar av Le Havre och att upplysa om att han efter Skagerackspärrens 
införande farit på trafiken på Tyskland. Denna återhållsamhet är helt i en-
lighet med grundberättelsen om folkhemmet och vi ska se att flera skribenter 
förhåller sig på liknande sätt till det senaste världskriget. 

Med hänvisningen till den försvunna länsmannen anspelar berättaren på 
en hälsingländsk berättartradition med rötter i 1800-talet; Delsbo ansågs vara 
laglöst  land  där  bland  annat  massmördaren  Kniven  huserade.  Vid  något 
tillfälle när en länsman rest bort spreds ryktet att någon av ligorna i socknens 
östra del hade mördat honom.164

164 Jag  tackar  författaren  Kjell  E.  Genberg  för  berättelsen  om länsmannen som försvann.  
Personlig korrespondens 18 maj 2007.
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Jag har här försökt lyfta fram en särskild episk kvalité i Henrikssons brev; 
där det handskrivna originalet framträder som löpande rader i långa textsjok 
med  få  punkter  och  efterföljande  versaler,  en  text  som ter  sig  tung och 
svårläst och som därför skymmer sin upphovsman, kan den av etnopoetiken 
inspirerade transkriberingen bidra till att lyfta fram berättaren och hans spe-
ciella idiom. Genom transkriberingen tycker jag mig höra en individuell ber-
ättarröst som i högt tempo framför en dramatiskt korthuggen berättelse.

Karl Oscar Westerbergs berättelser

Westerbergs elva sidor långa brev är handskrivet på papprets ena sida med 
bläck på folioblad, sidorna 477 – 497 i museets paginering. Åtta fartygsfoto-
grafier medföljer brevet. Museets avskrift har paginering 218 – 225 samt 226 
– 231 för fotografier.

Karl Oscar Westerberg född i Norra Degerfors församling i Vesterbottens län 
den 11 januari 1882. Min fars namn var Anders Hansson.

Föräldrarna ägde ett litet hemman, kallat Torberget beläget c:a en mil öster om 
Tvärålunds järnvägsstation. Stugan bestod av ett rum med en öppen eldstad 
och bakugn, samt en liten kammare. Dessutom lagård för två kor och en häst.

Det var fattigt och trångt i föräldrarhemmet; vi blev med tiden 10 syskon. Det 
blev därför beslutat att jag skulle komma till min fars kusin, som hette Wester-
berg. De hade endast en dotter. Jag var då 2½ år gammal. Mina fosterföräldrar 
arrenderade ett litet jordbruk c:a. tre mil norr om Umeå i en by kallad Varm-
vattnet. Det blev några hårda år för dem och oss barn. Hemmanet gav en yt-
terst knapp bärgning. Om vintrarna, då min fosterfar inte kunde arbeta på den 
magra jorden brukade han köra några lass mjöl och andra varor från grosshan-
delslager i Umeå till Lycksele. […]

Någon skolgång för mig kom inte i fråga då någon skola väl inte fanns i dessa 
byar  den  tiden.  Jag  fick  lära  mig  läsa  nödtorftigt  innantill  av  de  äldre,  i 
katekesen.

Då jag var 9 år gammal fick mina fosterföräldrar gå ifrån gård och grund då 
de ej  kunde betala arrendet.  Genom min faders  ingripande kom jag till  en 
bondgård, Söderbäck, nära föräldrarhemmet.

Efter c:a 1 ½ år hade mina fosterföräldrar skaffat sig en nödtorftig utkomst i 
byn Teg vid Umeå. Jag ville tillbaka till fosterföräldrarna och vid 11 års ålder 
kom jag också till dem. Jag fick nu gå en termin i småskolan på Teg, och en 
termin i folkskolans 2 a klass.
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Detta var all min skolgång. (s. 218)

Fjorton år gammal får pojken jobb som smedhantlangare,  han grips av 
Runebergs  Fänrik  Ståls  sägner,  engagerar  sig  i  Frälsningsarmén  och 
drömmer  om  att  utbilda  sig  till  maskinist.  År  1900  kommer  han  till 
Stockholm och får jobba som smedhantlangare. Det blir långa dagar; han 
arbetar på verkstaden från 6:30 på morgonen till 18:00 på kvällen, därefter  
går han på borgarskolans aftonkurser till klockan 22. År 1906 går han till 
sjöss första gången som eldare.

Westerberg upplevde första världskriget till  sjöss. År 1912 tog han sin 
övermaskinistexamen. Han for som maskinist i ett fartyg som hette Albert 
Edward, sedan i ett som hette Bror Oscar om vilket han berättar att det efter 
att han avmönstrat sänktes av tyskarna. Westerberg skriver mycket kortfattat 
om kriget:

Vi befann oss i Stettin då första världskriget utbröt den 2 dra aug. 1914. Vi 
fortsatte trafiken till den 10 Febr. 1915, då jag gick i land i Stockholm.

Redan den 17 febr. tog jag befattning som 2 dre maskinist i ångf. Waldemar av 
Stockholm. det var ett relativt stort lastfartyg Månadshyran var 140 kr.

Vi gick några resor på England med trä, och kol på återesan till Sverge.

Nu hade Kramfors Sågverks ab. börjat  rederirörelse och köpt en båt  av ett  
Norskt rederi. Ångaren låg i Oslo och skulle bemanas för att omedelbart sättas 
i trafik

Förste styrmannen på ’Waldemar’ skulle bli fartygets befälhavare och jag blev 
ombedd att gå med som maskinchef. Fartyget hade som Norskt kallats Dagny; 
nu fick det namnet Wilhelmina. Resterande besättning anskaffades alltså: 1 st. 
2 dre maskinist, 2 styrmen 4 eldare 5 matroser och 2 kvinnor för mathållnin-
gen.

Mönstring ägde rum i Stockholm den 26 april 1915 och resan anträddes till 
Oslo.

Det var ett illa underhållet fartyg vi fick mottaga.

Särskillt beträffande maskineri och pannor, vilket jag skulle ta ansvaret för. 
Givetvis borde en grundlig översyn och reparation ha företagits innan det gick 
till sjöss. Men, rederi, inspektör och befälhavare hade en feberaktig brådska 
att få iväg fartyget till England för lastning.

De få dagar vi låg i Oslo togs i anspråk för att avlägsna den värsta smutsen i 
maskin, och i hytterna där min kamrat och jag skulle bo.
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Fartyget lastade 1450 ton. Det blev arbetsamma år ombord i denna båt. Mån-
adshyran var 215 kr. desutom utgick gratifikation och krigsriskersättning till-
sammans c:a 350 kr. när fartyget var till sjöss.

I början av 1917 gick vi till  South Shields för klassning. Styrmannen,  min 
kamrat och jag fick bo i land några veckor medan reparationen pågick. Befäl-
havaren ensam bodde kvar ombord, i korthytten. Han hade synnerligen små 
anspråk.

På grund av Tyskarnas skärpning av ubåtskriget kring England – vilket in-
nebar att allt tonage skulle sänkas – blev vi kvarhållna i Methil från mars 1917  
till mars 1918.

Sedan  gick  vi  med  krigsförnödenheter  för  västfronten  från  Engelska  till 
Franska hamnar i c:a fyra mån.

Vi gick i konvojer av, många fartyg. Trotts skydd av Engelska och Franska 
jagare blev en del av fartygen i konvojen sänkta av Tyska ubåtar som låg i En-
gelska kanalen. I juli 1918 gick vi hemåt, och den 31 i samma månad mön-
strade jag av Vilhelmina i Stockholm.

Trivseln ombord i detta, det sista fartyg som jag var anställd i, var inte den 
bästa. Till detta bidrog väl flera orsaker. Ett av orsakerna var nog att första 
styrman, som var en gammal man, endast farit på segelfartyg. Här ombord 
kunde  han  inte  hävda  befälets  rätt.  Befälhavaren  tog  gärna  råd  av  den 
kvinnliga föreståndarinnan. Denna flirt var till skada för, både diciplinen och 
trevnaden ombord.

Nu hade jag fått nog av att fara till sjöss; jag hade haft oturen att komma på 
gamla, förslitna ångbåtar där arbetet  var både hårt och bekymmersamt. För 
övrigt ville jag söka min utkomt i land och bilda familj.

Att fara på sjön är inte det liv, fyllt av romantik, som mången föreställer sig.  
Men, så länge man är ung leker äventyret i hågen.

För en yngling som – i likhet med undertecknad – helt skall lita till sig själv  
från tidiga år, och utan folkskoleunderbyggnad, kräves mycken försakelse och 
målmedveten strävan, för att nå ekonomisk trygghet på äldre dagar.

Trollbäcken den 16/1 1954

K. O. Westerberg (s. 223f.)

Ett motivkomplex som ofta förekommer i sjömännens berättelser är av- 
och påmönstringar på olika fartyg tillsammans med en kortfattad redogörelse 
för last, destination och kanske någon särskild händelse under resan. På så 
vis bildas en logisk och kronologisk struktur i berättelsen. Men man kan ana 
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ännu ett betydelseskikt i dessa ideliga mönstringar. I de av Parry och Lord 
studerade jugoslaviska eposen, likaväl som hos Homeros, är det uppenbart 
att förekomsten av vissa motiv, som till exempel att samla en armé, har en 
mening bortom blotta beskrivningen. En sådan mening kan vara att initiera 
hjälten, han ska offra sig för att rädda sitt folk. Motivet signalerar att hjälten 
ska  ut  på  en  betydelsefull  mission  och,  skriver  Lord,  det  markerar  både 
rituellt och artistiskt hjältens roll.165 En liknande innebörd tycks sjömännens 
ofta korthuggna beskrivningar av på- och avmönstringar ha, särskilt då det 
rör sig om att i krigstider fara iväg för att säkra tillförseln av nödvändigheter 
till fosterlandet. 

Som flera andra maskinister i denna manuskriptsamling har Westerberg 
föga positivt att säga om fartygets navigatörer. Här är det en representant för 
en svunnen epok, en gammal man som endast seglat på segelskutor och som 
därför i berättarens ögon är inkompetent som styrman, samt en kapten som 
tar  råd av den kvinnliga ekonomipersonalen. Animositeten mellan sjömän 
över och under däck är ett  genomgående drag i  Sjöfolksminnen. Förutom 
kritiken  av  befälhavaren  är  Westerberg  även  kritisk  till  rederiet  och 
inspektören som inte fort nog kan få iväg det illa underhållna fartyget, här 
skulle det tjänas pengar, besättningen fick hålla till godo med vad som bjöds 
i fråga om arbetsförhållanden.

När Westerberg från folkhemmets utkikspunkt värderar sin trygghet så är 
det inte samhällsomvandlingen han tackar. Att han har det bra på äldre dagar 
är resultatet av hans egen försakelse och målmedvetenhet.

N.S. Wallins berättelser 

Wallins med bläck handskrivna brev omfattar 22 folioblad, sidorna 415 – 
459  i  museets  paginering.  Wallin  skriver  på  papprets  ena  sida.  Två 
fotografier  och  fyra  tidningsklipp  medföljer  brevet.  Museets  avskrift  har 
paginering 184 – 208 samt 209 – 216 för bilagor. 

Levnadsminnen

upptecknade av Sjöingenjör

N.S. Wallin

I  febr.  månad  1880  föddes  jag  i  Hästveda  församling  (Kristianstads  län). 
Föräldrarna voro Sven o Anna Persson, far var då 42 år och mor två år ungre.  
De var födda av torparefamiljer i Broby socken och innehade vid min födelse 

165 Lord (1960:91).
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sjelva ett litet torp i Göingebyggdens kargaste trakt. De tillhörde en frireligiös 
församling och deras inbördes förhållande var godt.

Vi var fyra syskon i familjen, sjelv var ja den ungsta. De två äldsta hade läm-
nat hemmet innan ja sjelv har något riktigt minne deraf. En bror som var äldst 
kom i smedlära vid tidig ålder och äldsta systern var på en gård och passade  
småttingar, yngsta systern som var fyra år äldre än jag var hemma och gick i  
skola och på sin ferietid skulle hon se efter o passa mig då föräldrana voro ute 
på arbete vilket var jordbruksarbete då tid och väder var lämpliga […]

Våren 1890 dog min far och ja kom då i början av maj till en landtbrukare för  
att hjälpa till med förekommande arbeten så långt min förmåga räckte. Lön 
betalades ingen men ja fick födan fast min husbonde påstod att ja ej gjorde 
skäl för den – sjelv har ja senare övertänkt saken och kommit till helt annan 
åsikt. (s. 184ff.) 

Den ironisk-sarkastiska tonen som avslutar detta citat är ett genomgående 
drag i  Wallins berättelser.  Wallin berättar  sedan hur han inackorderas  hos 
först  en  snäll  bonde  och  snickare  hos  vilken  han  önskar  sig  att  lära  sig 
snickerihantverket,  vilket  inte  är  möjligt  eftersom  han  inte  kan  betala 
läropengen, sedan hos en elak toffelmakare där han får mycket stryk:

När jag varit på platsen ungefär tio månader gick ja hem en kväll, efter en sär-
skillt svår dag och omtalade för mor att nu vill ja ej vara hos den husbonden 
mer. Mor försökte då tvinga mig att gå tillbaka, men för första och så vidt ja  
kan erinra mig enda gången, trotsade jag henne. (s. 187)

Efter flera jobb i jordbruket får pojken småningom lärlingsplats vid en 
mekanisk verkstad. Under tiden som smedlärling måste han utstå mycket: 
fattigdom, dålig mat, dåligt logi och stryk varje dag av gesällen. Som filare 
på  en  mekanisk  verkstad  i  Sölvesborg  kommer  han  i  kontakt  med 
sjömaskinister:

Kom ju ganska snart underfund med hur stor inkomst en övermaskinist ha pr. 
mån. tyckte det var fint och önskade arbeta mig upp till dylik ställning. Men 
som ja ej hade ens vanlig folkskoleutbildning vågade ja knappast tänka derpå. 
(s. 188)

År 1902 går Wallin till sjöss såsom eldare. 1907 tar han övermaskinistexa-
men.  Om världskrigen berättar  Wallin korthugget.  År  1915 tillträdde han 
som övermaskinist i s/s Tuwa där trivseln ombord var bedrövlig. Orsaken är 
– man frestas säga naturligtvis – att finna hos navigatörerna, däcksbefälet: 

Befälhavaren var en sådan person som man helst ville ha så långt bort som 
möjligt. Första året hade vi tre 2e maskinister vilka lämnade fartyget så snart 
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vi kom i svensk hamn. Den fjerde fick stanna så länge Tuwa seglade för efter 
vi avgått från Sverige i dec. 1915 kom den alldrig hem. Att ja sjelv stannade 
ombord så länge berodde på att ja ville stanna i rederiet.

Förste styrman präktig och skötsam person. 2 e styrmän var der flera olika, 
som med ett undantag, alla intresserade sig betydligt mera för alkohol än för 
sin  tjenst:  Dervidlag  följande  befälhavarens  exempel.  År  1916  den  7  okt. 
omkr. kl. 23 blev Tuwa torpederad i Norra Ishavet – 53 sjömil rätt nord om 
nordkap. Före torpederingen blev vi av Tyska ubåtsbefälhavaren varskodda att 
medtaga våra kläder och gå i livbåtarna, men som der uppstod panik ombord 
var det ej mycket vi fick bärjat. Blev sedan upptagna av Tyskarna och satta 
ombord i en Rysk ångare, Southean, som de tidigare uppbringat. Resan gick 
till Wilhelmshafen der vi blev internerade till medio av dec. då vi under pol-
isuppsikt reste till Bremen och överlämna till Svensk konsuln.

Efter att vi genom konsulns försorg blivit försedda med pass fortsattes resan 
hemåt över Hamburg – Sassnitz till  Trelleborg. Kom så hem strax före jul. 
(s.191)

Meningen:  ”Den fjerde fick stanna så länge Tuwa seglade för efter  vi 
avgått från Sverige i dec. 1915 kom den alldrig hem” signalerar att nu följer 
en dramatisk episod.  Även Wallin använder den ordknappa rapporterande 
loggboksformen.  Tidpunkt  och  position  anges,  själva  händelsen, 
torpederingen och att det uppstod panik ombord, räddningen och hemresan. 
Loggboksformen  är  en  lapidarisk  epik  som  gärna  rapporterar  händelser, 
sätter in dem i ett sammanhang av geografisk position, väder och sikt. Även 
krigsfångenskapen avhandlas i samma ordknappa idiom.

Om andra världskriget skriver Wallin med få ord:

Som jag seglade under första världskriget och då blev utsatt för torpedring och 
fångenskap ville jag ej vidare vara med om dylikt, varför jag lämnade Orvar 
den 18/11 1939. Senare t.o.m. 1946 har jag vikarierat i olika av Sackebolagets 
båtar under kortare perioder. (s. 195)

Det är anmärkningsvärt att Wallin inte vill berätta om andra världskriget, 
han har det i färskt minne, han har uppenbarligen varit till sjöss mellan 1939 
och 1946, förmodligen i  trafik innanför Skagerrakspärren (”Sackebolaget” 
kan vara Sockerbolaget). Kan det bero på att han, om så är fallet, kan beslås 
med att ha varit tyska sidan behjälplig? Möjligtvis finns en ledtråd i kollegan 
övermaskinist C. A Widings berättelse.
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C.A. Widings berättelser

Widings  63  sidor  långa  maskinskrivna  brev  omfattar  sidorna  521 –  645, 
formatet är A4, Widing skriver på papprets ena sida. Museets avskrift har pa-
ginering 237 – 287.

Jag föddes den 26 juni 1882, såsom ende son i en familj, bestående av Far, 
Mor och fem flickor samt pojken, som alltså var jag. Mina 2 äldsta systrar  
dogo i späd ålder, vilket nog inte var något särdeles ovanligt på den tiden. (s. 
237)

Widing berättar utförligt om fadern som var indelt soldat i Westgöta-Dals 
regemente  och byggnadstimmerman. Familjen bodde i  Tösse.  Skribentens 
första minne är vid ett tillfälle när fadern kom hem från ett exercismöte: 

Då var jag nätt och jämt fyllda två år.

På hösten samma år dog min Far, endast 36 år gammal, och jag kommer ihåg 
honom såsom han låg i sin bädd efter döden och huset var fullt av gråtande 
kvinnor.

Han dog i nervfeber, som han hade fått för andra gången och där stod min 
Mor med fyra små oförsörjda barn. Strax därefter (det var i oktober) kom jag 
till en granngård, vars ägare var min mors morbror. […] (s. 238)

När Widing var tolv år dog fosterfadern, pojken arbetade i jordbruket och 
efter konfirmationen på ett  pappersbruk. Arbetstiden var tolv timmar med 
både dag- och nattskift och pojken insåg att han måste bryta upp. Han be-
stämde sig för att gå till sjöss.

Jag blev till slut tvungen tala om min idé för Mamma och det blev ingen rolig 
nyhet för henne. Hon grät och förklarade, att om det funnes några människor, 
som hon bett Gud bevara henne från så var det knektar och sjömän och så 
skulle jag ändå bli gift med en knekt och till råga på allt, min ende son bli sjö-
man. Nähej, det kan inte vara din mening, förklarade hon. (s. 239f)

Trettiosex  år  gammal  tar  skribenten  sin  övermaskinistexamen,  året  är 
1916 och första världskriget rasar. Om kriget skriver Widing bland annat:

Tyskland förklarade det totala kriget och i.o.m. det lades alla fartyg fast i de 
hamnar där de befunno sig,[…].

Rätt som det var, frampå vårkanten gick England med på att kosta på kon-
vojskydd för fartyg, som ville börja trafiken på England och det dröjde inte 
länge, förrän Svenska Lloyd nappade på kroken och skulle skicka iväg några 
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av de mindre och minst värdefulla fartygen och däribland min gamla båt Ad-
olph Meijer. (s. 272)

Liksom kollegan Westerberg är  Widing kritisk till näringslivets iver att 
tjäna pengar på kriget – det är de minst värdefulla fartygen som riskeras i 
krigstrafiken.

Widing undgår med list att bli påmönstrad Adolph Meijer, han får vänta 
tills fram på sensommaren då han tillträder som andra maskinist i Liguria:

som sedan skulle sysselsättas med att frakta bränsle från norrlandshamnar till 
Stockholm. Det var svårt kolbrist i Sverige då, så vi fick elda med trä. Vi fick  
bra träbränsle för fartygets eget bruk men vi tyckte verkligt synd om stockhol-
marna, som skulle försöka hålla värmen med det s.k. trä, som vi släpade dit 
ned den hösten. Detta höllo vi på med tills i julveckan och då avgick vi till 
Göteborg, dit vi anlände tidigt på julafton.

Hela besättningen på 24 man avmönstrades och största delen hörde hemma i 
Oskarshamnstrakten stodo där  utan mat och husrum och utan möjlighet  att 
skaffa sig sådant, ty vid den tiden rådde stor matbrist i Sverige, emedan allt 
som fanns i matväg exporterades till Tyskland och förvandlades till miljoner i 
gulaschfurstarnas plånböcker. Det vore överdrift att påstå att det uttalades nå-
gra välgångsönskningar över rederiet, den julkvällen, men rederiet var i sin 
fulla lagliga rätt.

Fartyget låg fast för vintern och befälet behölls ombord men fingo bo och 
söka sin mat, var de kunde.

Jag sökte inackordering på sjömanshemmet, då jag räknade med att där var 
rent och snyggt åtminstone på befälsavdelningen och att där skulle finnas mat 
tog jag för givet men däri bedrog jag mig grundligt. Föreståndarinnan på hem-
met var en proper och präktig dam, men hon stod fullständigt maktlös. Första 
och enda gången som jag ätit sågspånsbröd var nu. Maken till bröd hade jag 
aldrig smakat och vi sade sinsemellan, att det måtte vara bakat av sågspån. 
Några dagar senare fick vi läsa i tidningarna, att den bagare, som levererat  
vårt bröd blivit arresterad för att han blandat sågspån i mjölet. (s. 273)

Mat  –  eller  bristen  på  mat  –  spelar  en  viktig  roll  i  berättelserna.166 

Westerberg och Widing var kritiska till rederiernas cyniska utnyttjanden av 
undermåliga fartyg varmed man riskerade besättningarnas liv. Widing vidgar 
kritiken till att även gälla andra samhällsinstitutioner. Svenska folket lider av 
mat- och bränslebrist medan näringslivet skor sig på kristiden.

Berättaren fortsätter med en anekdot om hur föreståndarinnan av polisen 
hindras  att  inhandla  potatis  i  Halland.  Sedan  berättar  han  om  den 
löneförändring  som  infördes  på  grund  av  kriget.  Sjömän  tilldelades 
166 Holbek (1987) finner att mat är en viktig faktor i de danska proletärernas berättarrepertoar.  
Se även Nilsson (2000).
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krigsriskersättning  beroende  på  vilka  farvatten  som  trafikerades  och  hur 
stora riskerna var. Uttrycket i följande stycke ”en guvernementstrålare, som 
höll  sig  på  låringen”  betyder  att  nämnda  fartyg  låg  snett  akter  om 
huvudpersonens skepp:

Då de första båtarna kommo tillbaka kände besättningarnas glädje inga grän-
ser, då de blevo medvetna om, att de förtjänat ettusen kronor extra pr. månad.  
Det var ju ofattbart på den tiden. När därtill kom den svamlande kampanj, till 
sjöfolkets  oförvanskliga  ära,  som  igångsattes  i  tidningspressen,  då  var 
framgången säkrad för  den hungrande svenska allmänheten.  – trodde man. 
Sjöfolket drog hem välbehövliga varor, som om svenska folket fått hand om 
dem skulle skulle hjälpt dem gott och väl över kristiden, men som av sam-
vetslösa, svartabörshajar samvetsgrant uppslukades för  export till  Tyskland. 
Under  tiden unnades  inte  sjöfolket  ens  en gång lite  mat under  tider då  de 
nödgades gå i land.

Nu var  också tiden för de större rederierna att köpa de mindre rederiernas 
gamla båtar och sätta dem i trafik, ty vilken väg det gick så förtjänade rederiet  
pengar och de många människoliv, som gingo förlorade kostade ingenting. I 
Methil Docks, i Skottland, hade engelsmännen låst fast  en svensk båt, vars 
redare de inte litade på och denna båt köptes nu av Svenska Lloyd och kom in 
till  Göteborg.  Denna  båt  hade  nu  döpts  om och  hette  nu  Fylgia.  Jag  be-
fordrades nu till övermaskinist i denna båt, som skulle lasta viktig krigsmater-
iel till Roan. Det var just inget nöje att gå till sjöss med en dylik last, helst  
som man visste, att stan vimlade av tyska spioner.

Färden gick bra upp till Bergen, där vi fingo vänta ett dygn på konvoj, som 
kom dagen därpå och så bar det iväg över Nordsjön. Den dagen gick utan mis-
söde och följande natt, men då jag var på min förmiddagsvakt tyckte jag att 
det vore intressant att gå upp och titta på omgivningarna, så jag klev upp på 
den stege,  som sattes  ned genom den ena skylightluckan,  såsom extramöj-
lighet att ta sig upp och fick då se, att vi voro alldeles ensamma sånär som på 
en guvernementstrålare, som höll sig på låringen. Orsaken var att det varit  
tjocka på natten och befälhavaren varit ängslig för att vi skulle kolidera med 
något av de andra fartygen, varför han låtit Fylgia dra sig efter och nu syntes 
inte ens röken av den övriga konvojen, men två stora slagskepp med åtföl-
jande jagare kommo akterifrån om styrbord och gingo majestätiskt förbi oss. 
Längre bort såg jag en hög fyr avteckna sig mot den nu klara himlen. Vilket 
kap detta skulle varit för en tysk U-båt tänkte jag.

Jaha,  nu  voro  vi  alltså  inpå  skotska  kusten.  Tänkte  och  begav  mig  ned  i  
maskinrummet igen. Som jag stod och gav akt på maskinen kom en skräll så 
jag var nära att ramla omkull och maskinen for iväg, så jag kunde inte se de 
olika maskindelarna.

Jag fick brott att stänga av ångan och donkeymannen ropade något i mitt öra, 
som jag inte kunde höra, men jag tecknade åt honom att bege sig eldrumsvä-
gen  upp  och  få  med  sig  eldrumspersonalen.  När  jag  fått  ångan  avstängd 
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sprang jag själv upp på däck, men fann allt märkvärdigt lugnt vid livbåtarna,  
och tänkte, att det måtte inte vara så värst farligt, varvid jag vände mig akter-
över och akterskeppet jäms efter poopdäcket var totalt borta. Då förstod jag att  
ingen tid var att förlora, varför jag sprang ned till hytterna, på vägen ned mötte 
jag andremaskinisten, som frågade vad som hänt. Kom (dig) till din livbåt så 
kvickt du kan, sa jag och rusade ned och fick med mig mina tjocka ytter-
kläder, som jag alltid hade färdiga att hoppa i och sprang upp igen. Nu började 
folket  rusa till  och vi fick ut båtarna och äntrade ned i dem. Vi blev inte 
många i min livbåt. Fyra man fattades. Andrestyrman, timmerman, stewarden 
och mässpojken saknades. (s. 274f.)

Den bittra och sarkastiska tonen går inte att ta miste på. Människoliv kost-
ade inget, näringslivet skodde sig på mat- och bränslebristen, tidningspressen 
drev svamlande kampanj om sjömännens ärofulla uppgift att försörja landets 
invånare som i sin tur blev lurade eftersom de förnödenheter som sjöfolk 
med livet som insats drog hem såldes vidare till det krigförande Tyskland. 
Sjömännen fick inte ens mat och husrum. Berättaren fortsätter några sidor 
med  att  rekapitulera  hur  det  sedan gick  för  den  ängsliga  skepparen  vars 
inkompetens orsakat kamraternas död och stora materiella förluster för re-
deriet.

Berättelsen  följer  den klassiska  strukturen;  först  komplikationen delvis 
uttryckt  med  ovannämnda  sarkasmer,  dels  med  att  de  ska  transportera 
krigsmateriell.  Trots  detta  går  resan  bra  upp  till  Bergen.  Sedan  följer 
stegringen, den ängsliga skepparen har lämnat konvojen. Vändpunkten: när 
allt  verkar  lugnt  hörs  en mäktig skräll  och lyckan förbytts  i  sin  motsats. 
Upplösningen  är  dramatiskt  bakgrundsdiger  och  uttrycks  korthugget:  ”Vi 
blev inte många i min livbåt. Fyra man fattades. Andrestyrman, timmerman, 
stewarden och mässpojken saknades”. 

Man lägger i denna berättelse märke till att olycksorsaken tillskrivs den 
ängsliga skepparen medan huvudpersonen bevarar fattningen; han stänger av 
ångan, han ser till att hans underlydande räddas. Han är en handlingshjälte 
som handlar redigt och ansvarsfullt medan befälhavaren visar sig inkompet-
ent.

Widing återgår som andramaskinist i Liguria som, visar det sig, även den 
förs av en inkompetent befälhavare, ”förb. kålhuvudedet till skeppare” låter 
han en rollfigur säga. Skepparen orsaker stor ekonomisk förlust åt rederiet  
och  besvär  för  maskinfolket  som  får  vara  utan  reservdelar.  Första 
världskriget tar slut och Liguria går i trafik till Congo där Widing inblandas i 
vapensmuggling  åt  en  lokal  ”kung”  som  planerar  uppror  mot  de  vita 
imperialisterna.  Han drabbas  av malaria  och  är  nära  döden eftersom den 
inkompetenta kaptenen försöker övertala honom att kurera sig med whiskey 
och  inför  hamnmyndigheterna  förnekar  att  de  har  sjuka  ombord.  Han 
överlever med en hårsmån men plågas sedan under många år av sjukdomen. 
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Det  blir  maskiniststrejk,  Widing  sympatiserar  med  kampen  för  bättre 
anställningsförhållanden,  men  tidpunkten  anser  han  illa  vald.  Det  var 
lågkonjunktur  så  rederierna  tjänade  på  att  slippa  betala  ut  löner  och  när 
strejken avblåsts var anställnings- och löneförhållanden ännu sämre än innan 
strejken:

Således fick exempelvis jag min lön reducerad med över en tredjedel. Det var 
alltså på det viset vårt älskade fosterland infriade sina svulstiga, svamlande 
löften till sitt ’dödsföraktande och tappra’ sjöfolk, som hjälpt sina svältande 
och frysande landsmän igenom nödåren. –  

För  min  del  erhöll  jag  dock  någon  kompensation,  därigenom  att  jag  be-
fordrades till övermaskinist i ett nybyggt fartyg, som levererades från Oskar-
shamns Varv under namnet ’Ivernia’,  där jag nu fick ungefär samma löne-
förmåner, som jag förr haft såsom andremaskinist. Nu började en ny trafik, 
som vi aldrig hade tänkt oss, nämligen mellan England och Nigeria. Denna 
sortens båtar voro ju inte byggda eller utrustade för tropikfart i  något hän-
seende, men därtill togs ingen hänsyn. Vår direktör Herbert Methcalve, såsom 
varande engelskfödd och uppfostrad, tog ju lika liten hänsyn till det ’tappra 
självuppoffrande’ sjöfolket, som sina svenska kollegor och nöden har ingen 
lag. Svenska Lloyd stod på knä, och här var pengar att förtjäna, fast sjöfolk 
stupade massvis. Vad vi fingo genomgå finns ingen möjlighet att beskriva, det 
måste upplevas!

Men Svenska Lloyd reste sig ur ruinerna, tack vare denna trade. Sverige fick 
för varje resa som båtarna kom tillbaka, ta emot hela besättningar av män-
niskovrak, som förr eller senare dogo i sviterna, till stor del beroende på, att 
ingen här förstod sig på vad de ledo av. (s. 280)

Återigen är kritiken frän mot arbetsgivarna, deras representanter och sam-
hället i stort. Det var sjömännens förtjänst att rederiet reste sig ur ruinen, de 
utnyttjades hänsynslöst men folkhemmet visade ingen uppskattning av hjäl-
tarnas insatser för ett  bättre samhälle. Brevskrivaren har själv drabbats av 
malarian, Sverige får ta emot hela besättningar av människovrak – ingen för-
står vad de fått utstå och näringslivet tjänar goda pengar. Brevskrivarens bit-
terhet riktar sig också mot krigets aktörer:

Under de senaste åren har jag alltså genomlevat spanska inbördeskriget med 
alla dess besvärligheter samt slutligen det sista världskriget, då jag inte hann 
längre på utresan än till Bergen, då tyskarna kom och intog staden kl. 5. en  
morgon. Kl. 6 var staden intagen och tyska trupper marscherade i alla rikt-
ningar.  Denna  hjältedat  förtjänar  några  ord.  Kommendanten  på  fästnings-
verken hade i sitt militära nit skickat slutstyckena till de stackars kanonerna 
från unionstiden till slipning, varför pjäserna voro obrukbara och de elektriska 
kablarna till de tre torpedtuberna, som voro insprängda i berget vid det trånga 
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södra inloppet voro kapade. Samma var förhållandet med kablarna till minfäl-
tet strax söder därom, så vägen var så bekvämt jämnad som helst.

När vi kommo dit i full snöstorm, dagen förut och ankrade i väntan på konvoj, 
så låg där en stor tysk ångare vid den enda stackars kajstumpen där fanns. 
Denna ångare hade legat där en vecka, sedan den haft tullklarering ombord,  
men den hade hemliga destinationsorder, så att ingen visste vart den skulle gå 
och fortfarande låg den kvar. När första salvan dånade från de makligt inglid-
ande tyska slagskeppen slogs luckorna upp på den tyska ångaren vid kajen 
och ut marscherade soldater och stridsvagnar i bästa paradstil och besatte alla 
administrativa byggnader och större kontor. När Bergensarna vaknat och titt-
ade ut  fingo de en schock, då de såg främmande soldater paraderande i gator-
na.  Med detta  förräderi  hade  kostat  Norge  etthundrafemtio  man,  som dött 
bakom sina odugliga kanoner. De begrovs i all stillhet dagen därpå. ’Gallia’ 
hette den båt jag då var med och den var lastad med kontraband, hela svink-
roppar och beslagtogs naturligtvis av tyskarna.

Inte förrän i början av juni fick jag, efter mycket parlamenterande, resa hem 
och överlämna båten i tyskarnas vård, men jag gratulerar de tyskar, som skulle 
äta  det  fläsk  den  innehöll  då.  Sedan  blev  det  till  att,  med  en  annan  båt, 
trafikera Tyskland – Holland – Sverige, med järnmalm och koks, men det är 
en senare epok, som återstår för en senare, yngre generation att beskriva.

Tills jag fyllt sextiofem år seglade jag och fick då pension från mitt bolag och 
vistas nu i mitt hem till skrivande dag.

Fritsla den 22 Februari 1954.

(C.A. Widing)

Övermaskinist.  (s. 286f.)

Här  riktar  berättaren  sarkastiskt  sin  ilska  mot  det  norska  försvaret. 
Kommendantens ”militära nit” är ett förräderi. Widing solidariserar sig med 
civilbefolkningen, med ”vanligt folk”, som alltså i vanlig ordning sviks av 
överheten. 

Berättelsen bär med sitt korta episka förlopp och realistiska förankring i 
historisk verklighet flera tecken på att vara en vandringssägen.167 Berättaren 
gör anspråk på självsyn, ingen tvekan om att han vill bli trodd. Berättelsen 
innehåller inga ovidkommande detaljer, allt som omnämns har en funktion i 
berättelsen.  Berättelsen  följer  även  den  klassiska  strukturen  med 
komplikation:  kommendanten  har  skickat  kanonernas  slutstycken  till 
slipning,  de  elektriska  kablarna  till  torpedtuber  och  minfält  är  kapade. 

167 Om sägner och genreanalys se exempelvis Alver (1962), Fine (1992), Klein (1980/1970,  
1971), Klintberg (1981, 1977) Palmenfelt (1993b), Oring 2008).
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Stegringen kommer när Gallia med Widing ombord anländer i full snöstorm 
och  en  hemlighetsfull  ångare  ligger  vid  kajen.  Vändpunkten  utgörs  av 
sekvensen med de makligt inglidande tyska slagskeppen som låter en salva 
dåna,  vilket  är  signalen  till  att  luckorna  på  ångaren  öppnas  och 
ockupationsmaktens soldater och stridsvagnar myllrar fram och bergensarna 
får en chock när de vaknar. Intrigen och motivkomplexet känns igen från 
Odysséns åttonde sång där sångaren Demodokos berättar om Odysseus list 
med trähästen vilken i sitt inre hyser de akajiska krigarna som vid den givna 
signalen intar  Troja.  Upplösningen är  motivet  med de 150 man som dog 
bakom de odugliga kanonerna och dagen därpå begrovs i stillhet.

Berättelsen utspelar sig alltså den 9 april 1940. Att det här rör sig om en 
sägen utesluter inte att enstaka detaljer kan vara mera eller mindre korrekta; 
berättaren vill  ju bli  trodd.  Fast  det finns mig veterligen inget belägg för 
påståendet  om  att  ett  hemlighetsfullt  fartyg  lastat  med  personell  och 
stridsvagnar  skulle  ha  legat  en  hel  vecka  vid  kaj  i  Bergen  och  inväntat 
Operation Weserübung.  Krigslisten med den ”trojanska hästen” i  Bergens 
hamn kan förmodligen länkas till den tyska operationens moderskepp Karl 
Peters  som härbärgerade  en landgångsstyrka på omkring  1900 man.  Karl 
Peters anlände tillsammans med de övriga tyska örlogsfartygen om natten 
mellan  den  8  och  9  april.  Träffad  av  en  odetonerat  granat  från 
haubitserbatteriet på Kvarven sökte Karl Peters skydd under land och blev 
liggande där till kampen avslutats för att sedan gå in till Bergen. En hel del  
fallerade i det gammalmodiga och underdimensionerade norska försvaret av 
Bergen denna morgon, men Widings förklaring är förenklat.168 Att de tyska 
krigsfartygen makligt och ohindrat skulle ha tagit sig in till Bergen är inte 
riktigt.  Trots  bristen  på  kompetent  manskap  och  dugligt  materiell  mötte 
angriparna relativt hårt motstånd under flera timmar. De 150 norska soldater 
som  begrovs  i  stillhet  dagen  efter  är  en  eftergift  åt  sägnens  krav  på 
konkretisering  och berättarens  önskan att  ställa  försvarets  ledning  i  dålig 
dager. De faktiska norska förlusterna uppgick till något knappt tiotal medan 
de tyska förlusterna är okända då man inte vet hur många som gick till botten 
med sjunkna fartyg, det kan röra sig om flera hundra döda på tysk sida. På 
Solheim Kirkegård i Bergen hölls den 13 april en gemensam begravningsakt 
för sju norska och nitton tyska soldater.169 Jag ska i kapitlet om Axelsons 
brev återkomma till berättelser om den 9 april 1940.

Det kan verka överraskande att Widing säger att det tillkommer en yngre 
generation att berätta om malm- och kokstrafiken på Tyskland, han har ju 
detta i färskt minne. Men att han inte vill berätta om sitt deltagande i denna 
hårt kritiserade trafik är helt i enlighet med grundberättelsen om folkhem-

168 Netsiten  http://www.9april.org redovisar  på  bakgrund  av  norska  och  tyska  källor  inte 
mindre än 25 samverkande orsaker till det Bergensiska försvarets sammanbrott.
169 Jag utgår här från samma källa som i föregående not.

87

http://www.9april.org/


met. Att berättaren skadeglatt ser fram emot att tyskarna ska få de fördärvade 
svinkropparna tycks vara ett sätt att kompensera för medverkan på tysk sida.

Johan Stuhres berättelser

Stuhres brev omfattar nio sidor folioblad: 251 – 267 i museets paginering 
skrivet på papprets ena sida. Museets avskrift har paginering 101 – 114 samt 
115 – 127 för fotografier. Sjutton fotografier och en passersedel till det under 
andra världskriget avspärrade hamnområdet i Trelleborg medföljer brevet.

Som  nämnts  skriver  Johan  Stuhre  sitt  bidrag  på  skrivmaskin. 
Teckensättning, satsbyggnad och styckesindelning överraskar på så många 
ställen att jag vid första genomläsningen ständigt fick stanna upp och läsa 
om för att  förstå  innehållet.   Brevskrivarens  malmöitiska dialekt  kommer 
tydligt fram i  berättelserna. Han skriver till exempel ”en lås” istället för ett 
lås, ”henna” istället för henne, ”bakefter” istället för bakom. Stuhre använder 
även dialekt mera strategiskt när han i  dramatiserade episoder låter andra 
rollfigurer  tala  sina  dialekter.  Det  var  till  viss  del  denna  skribents 
användande av dialekt som ledde mig till att experimentera med etnopoetisk 
transkription.  När  jag  läste  svårbegripliga  passager  högt  för  mig  själv 
framstod den tillsynes taffliga texten tvärtom som skicklig ordkonst.

Johan Stuhre är en humoristisk berättare med sinne för både det dramat-
iska och det  burleska.  Humorn kommer fram redan i  de  två  första  men-
ingarnas muntra ton:

Mitt liv och leverne 1884 – 1954
Jag föddes till världen helt plötsligt en gång i Norra Långgatan i Malmö 

den 6 maj 1884.
Min fader var varvsarbetaren Jöns Jönsson
född den 14 nov 1850 i Gerdslöv församling Malmöhus län av 

hovgårdsbonden Jöns Jönsson 
arrendator under Näsbyholm i Skåne.

Min farfar som var född 1817? var son till hemmansägaren ??? Jönsson. 
Vid arvskiftet blev min farfar bördad från sin arvsrätt på så sätt att äldste 

sonen övertog hemmanet
och de yngre barnen erhöllo en i det närmaste däremot svarande penning, 

så var visst den tidens sed.
Allt nog arrenderade min farfar ett mindre hemman under Näsbyholm i 

Allarp. 
Hur länge han satt som hovgårdsbonde känner jag inte till 
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men omkring 1857 är han ägare av ett hemman i Västra Ingelstad socken
och omkring 1862 – 1863 var han bryggare i Malmö.
Bryggeriet hade när nog gjort honom utfattig enär han måste på grund av

rättigheternas indragning tvångsförsälja bryggeriet 
Härefter inköpte han ett mindre hemman i Hököpinge som han innehade 

till sin död 1883.

han var gift två gånger,
sista gången med Anna Larsdotter
vars fader var (spinn) rockadrejare
med henna hade han tre barn
två söner och en dotter,
den äldste sonen dog som litet barn 1849.

Min moder var dotter till drängen Anders Samuelsson
bördig från Halland
och hans hustru Gunilla (Gundla) född ???.
Min morfar var från en socken som slutade på ---hult,
han lär ha gjort något fuffens i unga dagar så han måste bege sig hemifrån 
(jag har hört att han skulle ha varit väl hårdhänt vid ett slagsmål).
Min mormors härstamning känner jag inte till. 
Mina morföräldrar hade ett litet koställe strax söder om Malmö och det 

tycktes gå dem väl i händer, 
de hade sex barn
min moder var enda dotter,
det var ett fattigt hem som inte tillät några extra vaganser.
Min mormor
som i unga dagar såg rätt så fager ut råkade ut för en större hemmansägare 

i socken som gjorde henne skamliga förslag
vilka av min mormor bemöttes med att hon spottade honom i ansiktet, 
detta bemötande av tölpen skapade ett hämndbegär,
han hämnades på så sätt att han på något ofint vis inköpte alla inteckningar 

i morfars koställe för att säga upp dem til omedelbar betalning. 
Detta gjorde att mina morföräldrar måste gå från sitt hus och hem, 
de repade sig aldrig mera 
utan deras lott på gamla dagar blev fattighuset. 
Så var de värnlösas lott då för tiden.

Mina tidigaste minnen äro från år 1887
jag var då tre år 
Vi bodde då på Storgatan och det året byggdes Malmö första spårvägar 
och det var den första gången jag såg en spårvagn som etsat sig in i mitt
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minne. 
Samma år brann Yllefabriken,
den största eldsvåda som timat i Malmö?
Min mormor kom in på morgonen för att se på eldsvådan som pågått hela

natten 
och då fick jag följa med henne bort till kanalhörnan där vi hade en fin sikt 
det var ett helt kvarter som var ett eldhav och jag kan ännu för min inre 

blick framkalla panoramat.
År 1888 i sept flyttade mina föräldrar till Pildamsvägen
(nuvarande Rådmansgatan)
och där föddes min yngste bror den 3 oktober.
Här upplevde jag mitt livs sorglösaste dagar,
stadens tätbebyggelse slutade här och landet i miniatyr tog vid.
Endast ett hundratal meter från mitt hem låg trädgårdsmästeri, slaktare och

jordbrukare
här sprungo vi barn fritt överallt,
om sommaren så snart mor fått ett minimal med kläder på oss och en 

flottmat i handen bar det iväg till landet
och sedan såg hon oss inte förrän vi trötta och hungriga återvände i

kvällningen.
Det var bums i tvättbaljan och så en mat som mången gång inte åts upp
utan vi somnade med den i handen,
på dagarna fingo vi oftast mat på det ställe där vi voro vid matdags,
annars höllo vi tillgodo med råa morötter och liknande. 
Ett härligt friskt liv.

Lägenheten som inte var stor bestod av två rum
det stora 
(vardagsrummet) 
kan jag taxera till ungefär 2,5 x 3 met 
och det lilla 
(Ytterrummet 
till 2 x 3 met. 
I innerrummet bodde hela familjen som bestod av fem personer,

 
möblerna bestodo av en dubbelsäng,
en utdragssoffa 
ett bord 
några stolar och en byrå. 
Ytterrummets möbler bestodo av en soffa 
ett bord,
en tvättkommod 
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två stolar och en pidestal med nedfällbar klaff. 

Jag har nåmnt att det var lyckliga tider för oss barn, 
men för far och mor var det allt annat lyckliga, 
tiderna voro hårda 
inkomsterna minimala 
så det gällde för mor att mer än en gång vända på slanten innan den gavs 

ut. 
Vad jag inte begrep då
– lyckligtvis –
var att vi,
mina syskon och jag
betraktades av andra barn och deras föräldrar för pauver honteux. 

Genom olyckliga affärer 
(Min far hade börjat som affärsman 1889-90)
hade min far förlorat nästan allt sitt sparade kapital 
(på en oärlig kompanjon som också åkte in på tre månader för bedrägeri).
Min far måste ånyo börja nerifrån med följd att vår levnadsstandard 

avsevärt försämrades, 
men som jag nämnt begrepo vi ungar inte detta. 
Av denna anledning måste vi hyra ut ytterrummet till en godsägare från

Nerike
(Närke) 
som kommit på kant med sina anhöriga och av denna anledning dolde sig 

för dessa under antaget namn. 
Denne verkligt fine och bildade gentleman var en mycket stor tröst för min

mor 
efter vad hon berättat för mig när jag blev äldre, 
han köpte mången gång med sig hem matvaror till hela familjen och då 

blev det kalas. 
Jag fick många gånger komma in till honom på kvällarna då han berättade

om sina upplevelser
jag minnes dem ännu 
och hans föredrag 
om jag får kalla dem så
har mången gång varit mig till stor hjälp när jag kom ut i livet.
År 1890 började jag i pildamsskolan
– Malmö stads då m modernaste skola 
och denna skola blev jag trogen tills jag flyttade över till Borgarskolan.
Min fader hade nu gått in i stadsbudskåren n:r 2 varess han avanserade till

förman. 
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Det var inte mindre än fyra st. i kåren som hette Jönsson varför far blev 
anmodad taga ett annat efternamn 

och han valde då namnet Stuhre efter en långt avlägsen släkting på
spinnsidan.

År 1892 flyttade mina föräldrar till Torpgatan, 
även den i dåvarande stadens utkant. 
Jag var nu på mitt nionde år samt började intressera mig för livet omkring

mig,
detta år byggdes Folkets Hus och där var det många arbetare som på 

kvällar och söndagar arbetade gratis för det ideella. 
Även vi småpojkar drogo vårt strå till stacken
vi bar och stretade allt vad vi förmådde och för detta fingo vi en massa

beröm av arbetarna 
vilket gjorde oss ännu ivrigare i arbetet, 
att vi sedan fördärvade våra kläder det tänkte vi inte på förrän vi kommo 

hem och fingo skam av mor.
Det var mycket primitiva och mången gång livsfarliga ställningar vi 

sprungo på 
men lyckan var oss huld, 
jag hörde aldrig av någon pojke som kom till skada. 
Vid samma tid skedde socialdemokratiens genombrott 
det var många stormiga scener som utspelades i och omkring det nya 

Folkets Hus sedan det blev färdigt
liksom vid demonstrationstågen till och från Folkets Park. 
Jag minnes när Axel Danielsson stående på gesimsen till andra våningen 

och hållande sig i fönsterkarm med ena armen höll ett flammande tal 
till de nere i Skolgatan tät packade folkmassorna, 

det var den gången inte långt till revolution, 
som väl var höll sig polisen lugn den dagen, 
så var icke förhållandena alla dagar,
utan då gjorde polisen chock in i folkmassan, 
vid ett sådant tillfälle då en polis red i i folksamlingen såg jag en snickare

som jag kände,
springa upp vid sidan om hästen och med en kniv kapa bukgjorden
med följd att ryttaren vinglade betydligt hit och dit
samt måste snopet draga sig ur spelet åtföljd av massan gapskratt. 
Men det hade nära gått illa för snickare
ty en annan polis fick syn på honom och försökte i trängseln få tag i 

honom,
men då var vi småpojkar snickarens räddning
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i det vi visade honom ned i en källare som medelst ett par lösa spjälar stod 
i förbindelse med en annan uppgång 

snickaren klarade sig och polisen fick återvända med oförättat ärende.

När jag gick i en av de sista klasserna i folkskolan ville min fader att jag
skulle gå över till latinläroverket, 

men därtill svarade jag tvärt nej,
det var för sparven att komma in i tranedansen,
jag kände mig för enkel för att komma tillsammans med 

grosshandlarepojkar och liknande. 
Jag hade börjat förstå klass-skillnaden som var rätt så skarpt markerat den

tiden. 
I stället gick jag i borgareskolan, där även Gustaf Möller kom in samtidigt,

och den fortsatte jag ut. 

År 1898 slutade jag skolan för gott samt började förtjäna mitt uppehälle 
med fyra kronor i veckan som springpojke,

detta fortsatte jag med tills jag blev konfirmerad då jag sattes i smedlära 
och fick fem kronor i veckan

 vilket inte räckte till maten. 
Hos min läromästare arbetade jag tills jag blev utlärd och fick gjort mitt

gesällprov
för vilket jag blev tillerkänd diplom för yrkesskicklighet. 
Efter fullgjord lärotid skulle jag börja min gesällvandring,
med Gud i hågen cyklade jag u utåt landet och fick min första gesällplats i 

aug 1902, 
här stannade jag tills mars 1903 då jag fick plats som svarvare vid Malmö

Spårvägar. 
Detta var i mitt tycke för enformigt varför jag började fundera på att begiva

  mig till utlandet för vidare praktik. (s. 101ff.)

Vid första påseende finns det i Johan Stuhres skildring av sin huvudper-
sons födsel,  barndom och uppväxt  inte  mycket  som påminner  om Hahns 
formel. Barndomen skildras som en lycklig tid, men under den oskuldfulla 
barndomslyckan lurar fattigdomen. Sedd ur den retrospektiva utgångspunk-
ten från vilken berättaren skriver är det klart att skildringen av barndomens 
fattigdom är en viktig del av en berättelseintrig, och att motsättningen mellan 
barnets obekymrade lycka och föräldrarnas fattigdom och vedermödor är en 
del av komplikationen. Eftersom berättaren har övervunnit fattigdomen och 
uppnått titel av övermaskinist (sjöingenjör) föreligger en komplikation följd 
av peripeti.  I  Holbeks anda skulle  man kunna tala  om en biografisk för-
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flyttning från barn/yngling med låg social status till vuxen man med högre 
social status.

Denna  personligt  biografiska  intrig  är  parallell  till  den  kollektiva 
folkhemsberättelsen. Berättaren länkar tydligt sin berättelse till folkhemmet 
som han bokstavligen redan i barndomen varit med att bygga och där hjälten 
kommer nära några av folkhemmets legendariska personligheter: Danielsson, 
Hansson och Möller. Reflexionen: ”Så var de värnlösas lott då för tiden” vis-
ar att Stuhre berättar från folkhemmets utkikspunkt. Tidigare generationers 
kamp mot fattigdom och orättvisor är testkonflikter som dessa släktingar fått 
utstå. Även hjälten får uthärda, först i barnslig okunnighet om förhållandena, 
men sedan blir  han varse  att  han lever i  ett  klassamhälle.  Klassamhällets 
svårforcerade klyftor illustreras konkret av det otänkbara för arbetarpojken 
att inträda i latinläroverket och symboliskt av arbetarpojkens möte med god-
sägaren som uppträder inkognito. Förutsättningen för mötet är ju att  god-
sägaren är i konflikt med sin egen sfär och endast under förklädnad tillfälligt 
kan ha vistats i arbetarmiljön.

Redan i barndomen visar hjälten potential som handlingshjälte när han vä-
grar att följa faderns önskan om att han ska gå in vid latinskolan, och när han 
blir en gatans aktör som under närapå revolutionsliknande omständigheter 
räddar en upprorsmakare från polisen. Dessa motivkomplex motsvarar funk-
tionellt Propps ”Förbud” och ”Överträdelse” och Hahns ”Fosterbarnets över-
mod”. Han blir emellertid satt i smedlära, vilket visar att han fortfarande är i 
beroendeställning till de vuxna. När han väl fått sitt gesällbrev och ger sig ut 
på vandring tar han steget fullt ut och tar ansvar för sitt liv. Berättaren har då 
låtit sin huvudperson helt gå in i rollen som handlingshjälte.

Med skildringar av härkomst, födelse, uppväxt, skolgång, fritidsintressen, 
levnadsomständigheter,  familjens ekonomi, bostäder,  möblering och första 
arbetet  utom hemmet  är  det  uppenbart  att  Stuhre  noggrant  följer  anvis-
ningarna i Rehnbergs minneslista punkterna 1-5 (se Appendix A). 

Hur det kom sig att Stuhre blev sjöman skildras såhär:

En kväll då jag var och hälsade på min gamle läromästare kom det en fru 
och ville ha öppnat en lås, 

mästaren bad mig gå med henne och öppna låsen 
vilket jag också (jag) gjorde 
Då jag var färdig och skulle avlägsna mig inträdde fruns man som var

maskinist till sjöss, 
vi kommo då att tala om utlandet 
och jag nämnde då att jag funderade på att resa utrikes för att praktisera,

 
då skall ni ge er till sjöss
så får ni på billigaste vis se världen och då får ni tillfälle att bese de stora
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varven utomlands. 

Detta var fröet som började gro inom mig 
och en vacker dag var jag till sjöss såsom eldare. 
Att börja med var det mest hemmaomkring jag kom. (s. 104)

Härefter följer en katalogartad uppräkning över fartyg som berättaren se-
glat med:

Fartygen jag for med voro Najaden av Halmstad,
s/s Malmö från Malmö, 
s/s Flintrännan från Malmö,
s/s Gylfe från Malmö,
s/s Nora från Fredriksstad 
(några varv
endast kortare vikariat)
s/s Alli från Skien, 
s/s Florida från Köpenhamn.
Resp. tider kan jag inte erinra mig. (s. 104)

Uttrycket ”för om masten” i följande stycke syftar på tiden innan huvud-
personen  uppnådde  befälsställning.  Man  lägger  märke  till  att  berättaren 
dramatiserar och låter andra rollfigurer tala dialekt:

Miljön i de fartyg jag seglat i för om masten har genomgående varit lika.
Utrustningen enklast tänkbara, 
svårigheter att hålla sig fri från ohyra, i några av skansarna, 
jag vill minnas särskilt s/s Westkustens skans den gång jag kom där 

ombord.
Ovanligt nog för den tiden höll rederiet madrasser till folket
och när jag varit där ombord några dagar sade mina kamrater till mig

 
’Du får la tetta efter i din koj om du har några panker’

 
Jag visste inte vad panker var men blev upplyst om att det var vägglöss, 
jag hade märkt att dessa trampade mig i ansikten vid sina nattliga

promenader, 
men de bet mig inte 
konstigt nog. 

Alltnog lyfte vi på min madrass och där var panker i 
jag tror tusental, 
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det var ruskigt och alla kojerna voro lika infekterade av odjuren.
 

I nästa hamn rymde vi ut skansen, 
madrasserna åkte överbord, varefter vi tog vatten från pannan i 

spolledningen 
och detta var skållhett, 
med detta spolade vi i alla vinklar och vrår, 
sedan gjorde vi lut av kaustik soda och sprutade in av denna lut i alla

springor 
sedan såg vi inga panker så länge jag var ombord,

detta med ohyra hade aldrig gått för sig i nuvarande tid. (s. 105)

Sista  meningen  i  ovanstående  är  ännu  en  reflexion  ur  folkhemmets 
utkikspunkt, ett tydligt kontrasterande mellan då och nu, och det finns ingen 
tvekan om hur berättaren bedömer samhällsförändringarna.

Han fortsätter med att relatera till Rehnbergs punkt 8 i uppropet: ”Berätta 
om  fritiden  […]  ombord  samt  i  hamnar  som  båtarna  angjort.  Sys-
selsättningar, nöjen,  alkoholens roll,  sedligheten i  verkligheten och såsom 
ryktena beskriver den etc.”:

Beträffande spriten har jag inte haft vidare obehag av den 
dels har jag varit försiktig vid användandet, 
har inte funnit något nöje i att berusa mig, 
undantaget som bekräfta regeln hände nere på Azorerna där jag första 

gången smakade riktigt starkvin, 
i min oskuld tog jag mer än jag tålte av detta innerligt goda och söta vin, 
jag blev så berusad att jag hade stor svårighet att taga mig ombord 
och vilka eftervärkar hade jag i nära fjorton dagar 
det kan inte beskrivas,

efter den betan har jag inte tyckt om sötsaker i spritväg.

Härefter signalerar Stuhre att nu följer en dramatisk berättelse – som i sin 
tur leder till ytterligare två berättelser:

En gång i Grimsby var det nära jag råkat komma med i en tragedi,
min kamrat
– en finne –
och jag
kommo vandrande gatan fram på väg ombord då jag
–  troligen av misstag –
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blev nerslagen av en kille som kom bakefter oss,
jag gick i däck för räkning och när jag kvickna till såg jag finnen med en

kniv i högsta hugg gå på den som slagit ned mig,
jag rusade upp så fort jag kunde samt tog finnen tvärs om livet och hyvade

upp honom i en tomm kolkärra som stod vid sidan om,
men sedan vankades det stryk för engelsmannen eller vad det nu var för en,
när jag var färdig med honom låg han i gatan och beundrade himlavalvets

stjärnor,

sedan måste jag lugna ner finnen varefter vi fortsatte ombord.

Att jag varit med om flera liknande valser är helt naturligt,
det kunde helt enkelt inte undvikas.
Sjömanslivet i en dåtida skans var sådant att nävrätten var den gällande

lagen,
och det var inget nöje att stanna ombord när tillfälle gavs att komma iland,
man sökte upp ställen där det fanns ljus och musik och vackra kvinnor
att det då även någon gång kom en bordell i vägen var helt naturligt.

Jag for i en norrman 
s/s Nora 
där kosten var den mest ensidiga man kan tänka, 
fiskbullar, stockfisk, konservkött av sämsta slag var hela omväxlingen, 
en gång i denna båt tog maten slut under en svår storm i Nordsjön, 
vi voro nästa halvdöda av svält när vi kommo fram till Boness i 

Skottlande.
Det var en rysk matros och en tysk eldare som höllo på att äta sig ihjäl när 

vi väl fick mat,
de måste iväg till läkare strax efter det de voro mätta.

Ett annat matäventyr hände samma båt då den låg i Ostende.

Kocken ombord 
– som jag i egenskap av donkeyman delade hytt med –
hade varit ute och slarvat på natten och hade lagt sig att sova efter 

frukosten,

samma var förhållandet med stewarten.
 

När jag kom upp i hytten vid 10-tiden låg kocken i sin djupaste slummer,
som vi skulle ha ärter till middag förstod jag att han måste upp varför jag

purrade honom och fick honom ut i kabyssen. 
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Sedan tänkte jag inte mera på saken förrän till middagen,

under middagsrasten måste jag packa om en vinsch och när jag kom för att 
få min mat fanns det inget mera ärter, 

de som blivit över hade kocken skänkt till stuveriarbetarna, 
jag fick lite kallskuret och så fick det gå för denna gång. 
men nu började ett äventyr som jag har skrattat åt mången gång. (105f.)

Den första av dessa tre berättelser, överfallet i Grimsby, påminner om de 
personliga  erfarenhetsberättelser  bland  gatans  unga  slagskämpar  som 
William  Labov  intervjuade.170 Sista  meningen  i  ovanstående  är  en 
suspension,  ett  avbrott  i  berättelsen  där  berättaren  kommenterar  sin 
berättelse.  Berättelsen är  tillfälligt  suspenderad medan berättaren tillsynes 
genar mot intrigens upplösning genom att  införa  en kontext  som i  själva 
verket är en fördröjning. Inkongruensen mellan fördröjningen och genvägen 
ökar  spänningen  i  berättelsen  genom att  reta  läsarens  otålighet.171 Stuhre 
fortsätter:

När jag kom på mellandäck för att gå ner till mitt arbete i maskinrummet
sprang andre maskinisten omkull mig på väg till W.C. midskepps

men o ve och fasa 
där satt chiefen,

efter en ringadans på en minut eller så fick han tag i en askpyts som stod på
eldrumstoppen och så var situationen räddad för maskinistbefälet. 

När jag stod nere vid donkeypannan hörde jag några svavelosande eder 
från mer än en stämma, 

det var styrmännen som i vild jakt efter pytsar svoro så det osade svavel.
Chiefen hade a abbonerat befäls-W.C, för dagen. 
askpytsen 
den enda lediga

170 Labov (1972).
171 Många känner igen denna berättarteknik från Alfred Hitchcocks Tv-filmer. Young (1987) 
pekar på att en berättelse är en egen meningsprovins som ingår i och utgår från en annan  
meningsprovins. Young skiljer på ”the realm of conversation” vilken här motsvaras av den 
scen  och  den  situation  i  vilken  berättarna  framför  sina  berättelser,  ”the  storyrealm”  och 
”taleworld” – av Skog (2002),  översatt  till  ”berättelsevärlden” respektive ”historieramen”: 
”Historieramen  riktar  uppmärksamheten  på  berättartillfället  som  en  performans,  medan 
berättelsevärlden  fokuserar  händelserna  som  återges”  Skog  (2002:18).  Jfr.  Prince  (1987) 
uppslagsorden ”suspense” och ”foreshadowing”.   Med sitt  konstfärdiga  knep leder Stuhre 
alltså läsaren från berättelsens interna meningsprovins till berättarsituationens meningsprovins 
och tillbaka in i berättelsen.
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hade andre maskinisten lagt beslag på och han vågade inte l lämna den då
han inte hade råd att köpa nya manufakturer,

mest synd var det om styrmännen,
ty att få tag i lämpliga kärl i en handvändning var synnerligen svårt 
ty dels så hade de sin plats förut och dels så voro de upptagna av 

matroserna,
de lyckligast lottade voro eldarna ty de hade bildat en samfällighet nere på 

en kolhög i eldrummet.

All lastning hade avstannat och från aktern kom skepparen med bister min
för att efterhöra orsaken,

han hade inte hunnit mer än halvvägs förrän han med meterlånga skutt 
vände åter mot akter och W.C, där

Oj oj 
där satt stewarten, 
men han åkte huvudstupa ut på däck i rätt så djup negligé 
han fick i stället fast i en pappkartong som låg och drev på akterdäck. 
Allt var kaos i ett par timmar 
jag var den ende av besättningen 
och stuvarna i förrummet 
voro de enda som kunde skratta åt tillställningen.
Så snart krafterna började återkomma hos resp. konvalesenter började de

fråga efter kocken, 
honom hade jag låst in i vår gemensamma hytt med tillsägelse att hålla sig

tyst. 
Men efterhand som tiden led blev sökande mera intensivt 
och tillslut bröto de sig in och halade ut kocken på däck där jag hade all

möjlig möda att förhindra mord. 
Han fick så mycket stryk att vi måste 
–  sedan stuveriarbetarna försvunnit – 
köra honom till sjukhus för reparation och där låg han då vi lämnade

Ostende. 
Han kokar säkerligen inte ärtsoppa mer på en timme med användande av

soda som hjälpmedel. (s. 106f.)

Handlingshjälten Stuhre övervinner testkonflikter i form av ohygieniska 
förhållanden ombord på fartygen: köld, ensidig kost, svält, råttor, ohyra. Han 
övervinner testkonflikter i form av spritens frestelser (han tar lärdom av ett 
enkelt misstag). Där två kamrater håller på att äta ihjäl sig vet han att hålla 
måttet, där nävrätten gäller förstår han att klara sig. Med hjältens rådiga in-
gripanden räddar han den finske kamraten från att bli mördare, kocken från 
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att bli mördad. Han straffar obarmhärtigt den fege, bakifrån angripande en-
gelsmannen. Stuhre berättar också att han har varit klok och förutseende och 
sparat pengar till en utbildning.

Även i detta avsnitt har Stuhre noggrant följt Rehnbergs anvisningar, här 
punkterna 6-9: hur det kom sig att  han blev sjöman; berättaren radar upp 
namnen  på  fartygen  han  seglat  med,  kosthåll,  förhållanden  i  skansarna, 
fritiden med kamrater och ”nöjen, alkoholens roll, sedligheten i verkligheten 
och såsom ryktena beskriver den” som det heter i minneslistan.

De tre korta berättelserna a: överfallet i Grimsby, b: svälten i s/s Nora och 
c:  den  burleska  historien  om  kocken  och  ärtsoppan  följer  den  klassiska 
aristoteliska  uppbyggnaden.  De  börjar  med  Komplikation:  a:  överfallet  i 
gatan, b: dålig, ensidig mat, c: kocken försover sig. Stegring: a: Stuhre går i 
däck för räkning, finnen drar kniv, Stuhre avväpnar honom, b: svår storm i 
Nordsjön,  svältdöden  nära,  c:  kocken  tycks  ha  lyckats  med  att  ordna 
middagsmat, hjälten anar inget ont förrän han springs omkull av maskinisten. 
Peripeti: a: engelsmannen får stryk, b: en rysk och en tysk håller på att äta  
ihjäl sig, c: den med hjälp av soda kokade ärtsoppan har en kraftigt laxerande 
verkan,  allt  blir  kaos.  Och  slutligen  Upplösningen där  a:  hjälten  lugnar 
kamraten  och  de  fortsätter  ombord,  b:  rysken  och  tysken  måste  under 
läkarvård,  c:  hjälten  räddar  kocken  från  att  bli  ihjälslagen.  De  enskilda 
anekdoternas huvudtema (idé-ram, inte att förväxla med levnadsberättelsens 
huvudteman) är inte engelsmän, mat, ärtsoppa eller avföringsbesvär, utan de 
handlar  om  att  Stuhre  såsom  berättelsernas  huvudperson  är  en 
handlingshjälte  vars  rådiga  ingripanden  tyvärr  inte  kan  hindra  att 
människornas dårskap får olyckliga konsekvenser. Därför är handlingshjälten 
här också en tragisk hjälte.

Stuhre mellan Sassnitz och Trelleborg

Omkring år 1911 tar Stuhre övermaskinistexamen:

Efter min examen gick jag till sjöss med s/s Falka från Malmö som andre
maskinist för en hyra på 160 kronor pr månad, 

här stannade jag endast en resa 
London – Archangelsk – Grimsby.
(Jag tror di var omvänt Grimsby – Ack – London)
när jag kom till Grimsby fick jag ett telegram att far hade i mitt namn sökt 

en befattning å en av Trelleborgsfärgorna,
och att jag bland 32 sökande hade fått befattningen ifråga. 
För att nu på billigaste vis komma hem måste jag skaffa en ersättare 
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och en sådan fick jag genom att å s/s Niord från Helsingborg var mönstrad 
en donkeyman som hade erforderlig examen,

genom tillmötesgående av resp kaptener fingo vi byta befattningar
och jag fick följa med till Oxelösund där jag mönstrade utav och reste till

Malmö 
och där anmälde mig hos distriktschefen vid III distr. 
Två dagar efter befann jag mig ombord i tågfärjan Konung Gustaf V.

Så hade jag börjat mitt livs till synes bästa anställning och den varade 
också i 38 år.

Här var någonting nytt
så olikt tidigare anställningar 
rent och propert över allt. 
Städerskor som städade hytten och bäddade kojen, 
fria kojkläder,
fick ligga mellan lakan som skiftades en gång i veckan,
elektriskt ljus alltid i hytten, 
rent och fint i maskinrummet.
Stora och kraftiga maskiner, hjälpmaskiner av alla de slag,
kort sagt det var nästa som att komma till himmeln mot vad som tidigare

man varit vand vid.
I början reagerade jag mest över det nästan militäriska,
allt däcksbefäl voro reservofficerare av typen Strix, 
sedan jag blivit lite varm i kläderna retade det mig mycket, att de 

betraktade sig som någon slags övermänniskor,
var man inte reservofficer så var man ingenting,
deras enda samtal rörde sig om amiral den och den och kommendör den

och den,
precis som om dessa hade betraktat herrar reservunderlöjtnanter som sina

likställda, 
när man så,
när man låg inne vid flottan 
och såg huru dessa små underlöjtnanter blevo behandlade av de verkliga 

stamofficerarna
kunde jag inte låta bli att till börja med göra dem löjliga
för att till sist angripa dem för deras tillgjorda högfärd
i såväl tal som skrift.
Numera har dessa herrar kommit ned till jorden igen och nu anses de som 

vanliga människor, 
att märka är att 1911 hade preusseriet sin blomstringsperiod och detta 

smittade ifrån sig långt utom kaiserns land.
Jag kan inte låta bli att taga ett exempel på deras tokiga infall,
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i en skrivelse till järnvägsstyrelsen hade de lagt in om rättighet att till
uniformen få bära sabel. 

De fingo ett svar som avskylde dem för en längre tid, 
det var på Granholms tid.

I 26 år fick jag tjäna för Rakel i egenskap av 3:e maskinist. 
Hade inte första världskriget kommit emellan hade jag säkert slutat och 

gått ut i l linjetonnaget,
hade flera erbjudande,
men på min hustrus böner att stanna i land lät jag mig nöjas med denna 

lägsta befattning som befäl.
År 1930 fick jag resa till Kiel för att biträda med övervakandet av starke 
tågfärjan Starke 
som byggdes där och när den blev färdig fick jag hand om tillsynen av 

denna under stillaliggandet,
att få något slags uppmuntran för denna betydligt mer krävande tjänst än

vad som rimligen kunde krävas av en tredje maskinist  i  form av 
förordnande i högre tjänst kunde aldrig komma ifråga

förrän konstruktören
ingeniör von Sydow
i en skrivelse påpekade det oriktiga i att det inte utgick någon som helt

ersättning till mig 
då det till stor del berodde på mitt intresse och ingående kännedom om

maskineriet att allting fungerade så bra.. 
Resultatet av Sydows skrivelse blev en gratifikation på 200 kr,
Det väckte ett stort uppseende att en tredje maskinist fick gratifikation och

ingen reservofficer hade fått något liknande 
så beroende av dessa som färjetrafiken var? 
Efter detta hade jag 2:e maskinists förordnande varje gång Starke var ute i

trafik.
Den 1 december 1937 blev jag befordrad till 2:e maskinist på ordinarie stat
och den 10 december blev jag beordrad som tillfällig övermaskinist i 

Starke 
för att den 1 januari övertaga Drottning Victoria som då låg i Stockholm 

utrustad till hjälpkryssare. 
Den 1 maj 1940 blev jag befordrad till övermaskinist på ordinarie stat 
och här stannade jag till dess jag den 31 maj 1949 avgick med pension. (s. 

109ff.)

Stuhre började ovanstående berättelse med ankomsten av ett telegram. Al-
bert Lord påpekar att  ankomsten av ett  brev är ett  vanligt förekommande 
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motiv i homerisk berättarkonst; en budbärare anländer på scenen och hjältens 
liv tar en ny vändning.

Här är berättelsen återigen uppbyggd efter klassiskt mönster. I det him-
melrike dit huvudpersonen har kommit finns det snart smolk i bägaren, för 
hjälten drar inte jämt med de av preusseriet infekterade navigatörerna. Här 
får alltså den vid detta lag välkända konflikten mellan befäl över och under 
däck  en  ny  dimension  där  kritik  övergår  i  förlöjligande.  Komplikationen 
stegras med att hjälten – trots att han gjort insatser som överskrider vad man 
kan förvänta sig av honom – får lov att uthärda utan avancemang i tjugosex 
år och med att hans hustru böner om att han ska stanna i denna förnedrande 
ställning.

Med  meningen:  ”I  26  år  fick  jag  tjäna  för  Rakel  i  egenskap  av  3:e 
maskinist” anspelar brevskrivaren på Bibelns berättelse om patriarken Jakob 
och hans andra hustru. Jakob tjänade Laban i sju år under förespegling att 
han  skulle  få  gifta  sig  med Rakel,  medan när  vigseln  var  fullbordad det 
visade sig att han fått Lea. I ytterligare sju år fick han nu tjäna Laban för att  
få  Rakel.172 I  Stuhres  berättelse  är  Rakel  den  åtråvärda  titeln  som 
maskinchef.

Ännu är Stuhre inte klar med att kritisera dessa däcksbefäl som han liknar 
vid en skämtteckningsfigur i  den av Albert  Engström grundade  tidningen 
Strix. Fortsättningen på berättelsen utspelar sig under andra världskriget där 
själva kriget  emellertid nedtonas  medan animositeten  mellan maskin- och 
däcksbefäl får ta det mesta utrymmet: 

En episod rinner mig i minnet och som visar reservofficerarnas mentalitet.
Vid tiden för denna episod åto befälhavaren
som då var tjänsteförrättande och av 1:e styrmans grad, 
1:e styrmannen som även var tjänsteförrättande av en i 2:e styrmans grad
samt jag 
ordinarie övermaskinist av samma grad som tjänsteförrättande 

befälhavaren. 
Vi hade ett bord på babord sida och sutto då så att jag satt på den aktra 

stolen och hade befälhavaren till höger
d.v.s. jag satt till vänster om denna.
Fick så befälhavaren för sig att det var finare att att sitta på styrbords sida
varför vi flyttade över till motsvarande bord på styrbords sida, 
jag behöll min plats på akter kant och kom därvid att sitta på 

tjänsteförrättande befälhavarens högra sida, 
detta skulle jag ju inte gjort
ty jag blev av denne upplyst om att det var 1:e styrmans plats,

172 Första Mosebok 29:16-30.

103



jag blev inte strax klar om varför, 
att det skulle vara någon sorts hedersplats att få sitta till höger om 

befälhavaren hade jag aldrig reflekterat på,
när jag blev upplyst om att jag satt på den plats som var avsedd för 1:e 

styrman svarade jag att 

jag sitter bra här jag sitter 
och för övrigt så har jag högre grad än tjänsteförrättande styrman,

jag hade ju lika många galoner på ärmarna som skepparen och en mer än
styrmannen. 

Så en vacker dag, när matsalen var full av passagerare, 
sutto vi vid vårt bord och väntade på servering av varmrättan,
vaktmästaren serverade nu först befälhavaren, 
gick sedan förbi mig och bort till 2:e styrmannen
(reservofficeren) 
och serverade honom och kom till sist tillbaka till mig.
Efter måltiden kallade jag till mig servitören och frågade vad han menade

med serveringen till lunchen,
det hade han fått order av kaptenen att servera i den ordningen. 

Då är allting gott sade jag
men från och med i morgon äter jag och 1:e maskinisten vid ett annat bord
som från och med i morgon heter övermaskinistens bord och som

skall stå reserverat för min räkning. 

Att jag sedan dagen efter hade en uppgörelse med herrar 
reservunderlöjtnanter är som det heter
en annan historia. (s. 111)

Det är iögonfallande att  intrigerandet och räknandet av galoner på uni-
formsjackan mellan dessa sjöbefäl får ett  sådant utrymme i Stuhres berät-
telser.  Iögonfallande därför  att  det  samtidigt  pågår ett  riktigt  krig som de 
också  är  indragna  i  men  som inte  omnämns  med  ett  ord.  Brevskrivaren 
fortsätter:

En annan mera tragisk episod inträffade den 10 maj 1944 
jag och min 1:e maskinist sutto vid mitt bord och tärde vår lunch,

då jag snett förut om babord såg en ångare som skar vår kurs, 
den närmade sig allt mera och ständigt hade jag den i samma fönster, 
men då vi hade den om babord tänkte jag inte vidare på den då den ju 

enligt styrningsreglerna var väjningsskyldig,
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till sist kunde jag inte underlåta att fråga kaptenen som satt vid sitt bord
jämte 1:e styrman, 

om inte det mötande fartyget var väjningsskyldig,
vid det kaptenen flög upp och sprang ut sade han

 jo det är den och det är hög tid.

Innan han hann till bryggan körde ångaren in i vårt förliga eldrum med ett
stort hål som följd.

Alla vattentäta dörrar stängdes i samma ögonblick som törnen tog 
varvid båda eldrummen vattenfylldes och pannorna sattes ur funktion. 
Jag sprang omedelbart ned i maskinrummet där varje man stod på sina resp 

poster.
Jag beordrade alla man på däck 
samt stoppade de elektriska generatorerna 
varefter jag gick upp i min expedition och samlade ihopa dagböcker och 

handlingar som rörde fartyget 
och med dessa under armen gick jag upp på däck där jag mötte kaptenen 

som hade sina skeppshandlingar under armen. 
Vi stoppade samtliga skeppspapper i ett vattentät fodral och lade dem så att

de voro lätt att få med sig i händelse fartyget skulle sjunka. 

Hur länge tror du hon flyter 

var kaptenens fråga,

det tänker jag se efter 

svarade jag och bad om tre man som frivilligt ville följa med mig ned i 
underskeppet för att kontrollera att alla klosettventiler blevo stängda 

och att alla skott höllo. 
De tre männen och jag begåvo oss ned i det nu mörka hålskeppet,
en man placerades på vagndäck med order att ropa om hon skulle visa 

tendenser att vilja gå ner,
nästa man stod i trappan för att förmedla varningen om så skulle ske,
den tredje mannen och jag vadade in i alla klosetter och stängde alla 

ventiler som kunde tänkas komma att ligga under vattenytan om hon
 skulle sjunka ytterligare. 

Efter väl förrättat värv gick jag upp till kaptenen som uner tiden låtit 
sjösätta två livbåtar och bemannat dem samt skickat ombord all 

kvinnlig personal i livbåtarna,
och meddelade att om vi kunde få den i närheten liggande tyska färjan att
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bogsera oss till Sassnitz så garanterade jag

att hon flyter tills vi får henne i hamn och kanske hon flyter längre. 

Tyska färjan tog oss på släp och långt om länge kommo vi till Sassnitz där 
vi fingo i land medhavda järnvägsvagnar.

Omedelbart efter ankomsten gick jag upp till därvarande lokmästare och 
bad få låna ett uppeldat lokomotiv, 

en halv timma c:a efter min anhållan kom ett av tyskarnas större godslok
ombord. 

Medelst provisoriska anordningar och förbikopplingar av ventillådor fick 
jag ånga från loket till såväl dynamomaskiner som länspumpar och 

till värmeledningen, 
vi fingo nu ljus och värme i fartyget samt möjlighet att hålla läns. 
Den värsta oron var nu stillad, 
återstod att få hålet tätat och det utförde ett i Sassnitz liggande

bärgningsfartyg som tätade hålet med ett störr träflak, 
sedan detta var gjort länsade vi själv eldrummen 
vilket gick mycket snabbt då vi hade bl.a. en pump som deplacerade 1000

ton i timmen,

efter det vi länsat eldrummen stack vi fyr i ångpannorna för att se efter hur
pass läck de blivit av den hastiga avkylning de varit utsatta för,

vi funno att det var mest tuberna som voro läck
dock inte värre än att vi kunde hålla ånga,
dock av försiktighetsskäl höllo vi endast 9 kg/cm2.
När vi nu lågo i Sassnitz och väntade på förhållningsorder om vart vi 

skulle gå och om vi i så fall skulle ha eskort av bogserbåt inträffade
flyglarm ett par tre gånger varvid allt folket i land försvann i 

skyddsrum,
något sådant var icke oss anvisat 
varför kaptenen sammankallade till skeppsråd varvid det blev beslutat att 

vi skulle försöka taga oss över hem till Trelleborg
På middagen samma dag det längsta flyglarmet gått begav vi oss med sex 

till sju knops fart mot Trelleborg.
Vid en snäv babordgir utanför Stubbenkammer började flaket att röra på 

sig och ett formligt vattenfall började, 
eldarna gjorde sig beredda att springa upp, 
som väl var så stod jag själv i eldrummet vid tillfället och min närvaro

lugnade dem då de sågo jag stod kvar och såg på vattenkaskaderna,

det är ingen fara pojkar
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sade jag 

vi har pumpar som tager tio gånger så mycket vatten som här forsar in, 

de märkte dock inte hur det kröp i kroppen på mig
ty jag förstod vad som stod på spel för den händelse flaket skulle lossna 

helt, 
vi hade ju gett oss iväg utan att fråga höga vederbörande, 
anmärkas bör att vi inte fingo använda den trådlösa telegrafen. 
Alltnog så kommo vi omsider till Trelleborg och förtöjde vid kaj. 
Här infann sig förste maskiningeniören med order att vi omedelbart skulle

avgå till Karlskrona varv för reperation.

Till Malmö vill jag gå men aldrig till Karlskrona med den tätningen,

jag talade om händelsen utanför Stubbenkammer, 

den allra minsta sjö i Hanöbukten gör att flaket ger sig iväg och då blir det
bärgningskostnader som blir dryga. 

Till Malmö går det längs land med endast någon meter vatten under kölen 
och det går snabbt att sätta henne på grund om så skulle behövas, 
och för övrigt håller inte mina nerver till en sådan resa till.

Fartyget kom till Malmö och blev reparerat och kom åter i trafik.
Något litet erkännande såg eller hörde jag inte till och väntade det knappt

häller
Mohren hade gjort sin plikt… (s. 111ff.)

Man lägger märke till att det är huvudpersonen i berättelsen som kaptenen 
vänder  sig  till,  det  är  huvudpersonen  som vågar  sig  ned  i  det  förmodat 
sjunkande  skeppet,  det  är  huvudpersonen  som förhandlar  med  den  tyska 
lokmästaren,  det  är  huvudpersonen  som  lugnar  besättningen  när  vattnet 
forsar in i kaskader, det är huvudpersonen som avgör om man kan gå till  
Malmö eller Karlskrona. Hur farligt det hela är understryks av att  hjälten 
själv är rädd medan han bevarar lugnet för att inte panik ska uppstå ombord. 
Kontentan av berättelsen är att navigatörerna är inkompetenta – det är Stuhre 
som räddar fartyget.
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Politik och intressen

Det hände flera episoder som kunde varit nöjsamt att berätta 
men det får som man säger vara till någon annan gång.
Beträffande ideella intressen så har jag inte haft tillfälle att ägna mig åt

något, 
har alltid respekterat andra människors åsikter i såväl religion som politik,
har så vitt möjligt undvikit diskutera dessa ämnen då i regel lidelserna så 

lätt bli uppjagade vid sådana tillfällen. 
Min åsikt härvidlag har varit att ’Var och en blir salig i sin tro’. 
Min största hobby har varit läsning av i huvudsak teknisk facklitteratur 

samt något lite politisk litteratur. 
Utan att vara ansluten till något politiskt parti har min politiska åsikt städse

stått det socialdemokratiska närmast, 
hade jag inte kommit till sjöss i unga dagar är det möjligt att jag gett mig 

politiken i våld
jag är jämnårig med Per Albin, 
är skolkamrat med Gustaf Möller 
samt var med lite i svängen när dessa började sin politiska bana.

År 1949 den 31 maj avgick jag ur S.J. tjänst med pension efter 38 års 
tjänst,

år 1940 erhöll jag guldmedaljen i 8:e storleken för nit och redlighet i rikets
tjänst.

Efter mitt avsked har jag antagit anställning som maskin inspektör i 
Hillerströms koncernen och med detta håller jag på ännu.

Ja här är min levnadshistorie i stora drag 
antecknad direkt ur minnet utan koncept
precis som det frammanats under tiden jag fingrat på 

skrivmaskinstangenterna,
tiderna äro tillnärmelsevis,
det är omöjligt att exakt angiva dessa när man endast har minnet att lita på.

 
Jag ber om överseende för formuleringen
jag är ingen stilist, 
även att det har blivit för mycket jag-betonat
men det har inte kunnat undvikas, 
å min skrivmaskins vägnar ber jag om överseende med den ofullständiga

kommateringen
den kommaterar i allmänhet så dåligt.
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Närsluter några fotografier som gåva,
har nog flera som jag kan
– om så önskas –
låna bort men som jag vill ha igen.
Kan detta vara till någonlite nytta så gläder sig gamlingen och tecknar

namnet.
Johan Stuhre (s. 113f.)

Det  är  värt  att  lägga  märke till  att  Stuhre  säger  sig  vara  politiskt  int-
resserad, men det uppenbart politiska i hans berättelser har nedtonats till att  
gälla barndomens entusiasm för demonstrationståg och byggandet av Folkets 
hus, avståndstagandet från ”preusseriet” vid Statens Järnvägar och antydan 
om att  de svenska sjömännen vid luftlarm inte erbjudits  skyddsrum. Som 
maskinchef på färjorna mellan Trelleborg och Sassnitz har han under flera år 
varit i daglig kontakt med – möjligtvis även delaktig i – transporterna av 
tyskt krigsmateriell och soldater i tusental. Han omtalar det inte med ett ord. 
De  fotografier  och  tidningsklipp  han  bidrog  med  talar  däremot  ett  annat 
språk.

Stuhres  okonventionella  interpunktion  och  syntax  gör  brevet  svårläst. 
Med  hjälp  av  den  etnopoetiska  transkriberingen  framträder  emellertid  en 
driven berättare av dramatisk prosadikt. Genom att läsa hans text högt, och i 
versrader istället för löpande text, hör jag hur han använder dialekt, rytm, 
konstpauser och tonfall som retoriska resurser.  Passager som vid första an-
blicken ger intryck av oskicklighet kan i själva verket vara väl inövad or-
dkonst. 

Johan Stures fotografier

Johan Stuhre  bifogar  sjutton fotografier  och en passersedel  till  det  under 
andra  världskriget  avspärrade  hamnområdet  i  Trelleborg.  Några  av 
fotografierna  är  exempel  på  en  fotografisk  genre  som  man  kan  kalla 
”besättningsporträtt” där befäl och manskap är uppställda i  arbetskläderna 
för fotografering. De korthuggna bildtexterna meddelar: ”Maskinpersonal på 
s/s  Flintrännan  1903”,  ”Maskinpersonal  på  s/s  Falka  från  Malmö  1911”, 
”Däckspersonal  s/s  Falka”  och  ”Maskinstopp s/s  Falka”.  Ett  fotografi  av 
deformerade  maskindetaljer  heter:  ”Ett  svårartad  maskinhaveri  1930”.  Ett 
fotografi visar den bärgade tågfärjan Starke som legat sjunken i ett år. Två 
fotografier visar Johan Stuhre (och på den ena bilden även en kollega) vid ett 
fartyg, bilderna har texten: ”Efter kollision med en finsk båt. Johan Stuhre 
står vid det uppkomna hålet på bordsidan”. Två fotografier uppges härröra 
från Trelleborgs Tidningen, de återger enligt bildtexten: ”Minnesgudstjänst i 
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Trelleborgs kyrka för s/s  Sten Stures besättning. 16.3.” Något årtal anges 
inte. Ett  fotografi heter:  ”s/s  Africa sjunken i  inloppet till Neyfahrwasser, 
Tyskland.  2000 döda  människor  ombord”,  ett  annat:  ”Den senare  förlista 
’Nedjan’”, ett tredje: ”’Scharnhorst’ ligger i Gdynias hamn, Tyskland”, och 
ett fjärde: ”Hungrande barn i staden Danzig, Tyskland”. Ett fotografi av den 
havererade tyska färjan Deutschland vid kaj i Trelleborg saknar anteckning 
om proveniens, men en snarlik bild finns återgiven i  Trelleborgs Tidningen 
den 21 oktober 1942. Förutom besättningsporträtten är dessa bilder med sina 
knapphändiga upplysningar fyllda med dramatik: haverier, minnesgudstjänst, 
omkomna  och  ett  uppenbart  illegalt  fotografi  av  det  berömda  tyska 
slagskeppet Scharnhorst. Liksom fallet är med övriga fotografiska bidrag går 
det inte heller att utan vidare förstå vad Stuhre vill säga med sitt.

Bland Stuhres bilder finns ett fotoreportage om två bilder av en begravn-
ing. Bilderna tycks vara spegelvända och har förlorat i ursprunglig skärpa, 
förmodligen till följd av upprepade kopieringar.  Bildtexten som är på tyska 
säger  i  fri  översättning:  ”Gravsättning  av  de  döda  den  24  oktober  1942. 
Matroser från den svenska marinen bär kistorna till graven, och under salut 
av  den  svenska  försvarsmakten  sänker  de  kistorna  i  graven”,  respektive: 
”Krigsflaggan på jordhögen vid gravsättningen av de döda den 24.10.1942”. 
Det framgår vidare att fotografen är Fredrik W. Nilsson.

Att svenska marinsoldater deltar i en begravning under hakkorsflagga kan 
idag verka uppseendeväckande,  och man frågar sig var denna begravning 
äger rum, varför, och vilken relation Stuhre har till detta. Vad vill han säga 
med dessa bilder? Och vem var Fredrik W. Nilsson – en fotograf vid Trelle-
borgs Tidningen? Uppenbarligen tar Stuhre för givet att man vid Nordiska 
museet eller inom fackföreningen är väl bekanta med de händelser som foto-
grafierna refererar till, som om bilderna talar för sig själva. Men det gör de 
inte.173 Den borgerliga Trelleborgs Tidningen var antinazistisk och kritisk till 
den svenska regeringens samarbetspolitik. Kanske här finns en ledtråd till 
vad Stuhre kan ha menat med sitt fotografiska bidrag – som han vann femte 
pris för.

Det visar sig att begravningen avser tyskar som omkommit när tågfärjan 
Deutschland måndagen den 19 oktober 1942 på väg från Sassnitz till Trelle-
borg torpederats i Östersjön tio sjömil från Trelleborg. Färjan transporterade 
omkring ett tusen tyska soldater på väg till Norge i den kontroversiella trans-
iteringen av tyska soldater och krigsmateriel. 

173 För att  få svar på dessa frågor har jag granskat  Trelleborgs Tidningen för den aktuella 
perioden,  jag  har  sökt  upp  hembygdsföreningen  Det  Gamla  Trelleborg  och  Trelleborgs 
museum. Tack till Ylwa Moritz, Ingrid Wall, Jan Mårtensson och Åke Ryland, Föreningen Det 
Gamle Trelleborg och Trelleborgs museum, och till Staffan Teste och Rolf Zieger som hjälpte  
mig att komma i kontakt med dessa.
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Endast  en  torped  träffade,  och  det  så  högt  att  de  materiella  skadorna 
begränsades  till  färjans  akterskepp  ovan  vattenlinjen.  Sjutton  personer 
omkom. En bättre träff och katastrofen hade fått en helt annan omfattning. 
Med nöd och näppe undgick den svenska färjan Konung Gustav V som gick 
i följe med Deutschland att träffas av torpederna. 
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Deutschland kom till kaj i Trelleborg. Vem som helst fick inte fotografera 
i hamnen, och de som fick bevakades noga så de inte fick med detaljer som 
ansågs kontroversiella. Man kan erinra sig att den svenska regeringen givit  
Statens Informationsstyrelse i uppdrag att  hindra spridning av information 
som  kunde  gynna  någondera  krigförande  parten.  Informationsstyrelsens 
uppgift var att ”förebygga skildringar till allmänheten som med hänsyn till 
det politiska eller militära läget icke böra få förekomma”.174 
Trelleborgs Tidningen skriver:

På  måndagens  torpedering  följde  tisdagens  fotografering.  Ett  otal 
pressfotografer riktade under middagstimmarna – med vederbörligt tillstånd 
av  diverse  myndigheter  –  sina  kameror  mot  ’Deutschlands’  spolierade 
akterskepp. Skada blott att allmän fotografering av hamnen icke var tillåten. 
En totalbild av gamla hamnen med alla färjorna, örlogsfartygen och det tyska 
permittentfartyget  ’Marsk  Stig’ skulle  ha  haft  sitt  värde  för  ett  framtida 
bildarkiv!175  

Uttalandet  är  en  provokation  mot  den  svenska  regeringens  politik. 
Hamnen var avspärrat av militär. ”[D]iverse myndigheter” är en eufemism 
för ordningsmakten, den svenska militären och den tyska militära bevaknin-
gen av Deutschland. Eftervärlden ska inte med fotografisk dokumentation 
minnas att Trelleborgs hamn härbärgerade tysk krigsmakt.

Den reguljära trafiken mellan Sassnitz och Trelleborg hade tidvis varit 
inställd  som  en  följd  av  krigshändelser.  Den  7  februari  1942  hade  den 
isbrytande tågfärjan Starke gått på en mina i isen och sjunkit.  Trelleborgs 
Tidningen rapporterar den 20 oktober att fem tyska transportfartyg nyligen 
sänkts under ryska ubåtsanfall i Östersjön. Redaktören anser det oförsvarligt 
att upprätthålla trafiken:

Så kom då i går den i sjöfartskretsar länge väntade olyckan på färjeleden Trel-
leborg-Sassnitz […]Efter de senaste torpederingarna i våra farvatten lågo våra 
färjor  stilla  under lördagen och söndagen. Det väckte i  sjöfartskretsar  icke 
ringa förvåning, då färjorna på måndagsmorgonen åter stucko till sjöss. Man 
visste dock att för helt få dagar sedan en stor tysk malmångare torpederats i 
farvattnet mellan Bornholm och Sandhammaren. Man visste – ehuru det inte 
framkommit i pressen – att ett kokslastat fartyg torpederades någon gång un-
der  torsdagsdygnet  inte  långt  från  den  punkt  där  ’Deutschland’ i  går  tor-
pederades.176

 

174 Se Wijk (1990). 
175 ”Dödsoffren från DEUTSCHLAND inalles sjutton” Trelleborgs Tidningen, 21/10, 1942, s. 
7.
176 ”Sjökriget och färjetrafiken” Trelleborgs Tidningen 20/10, 1942.
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Ett trettiotal skadade från Deutschland har tagits in på Trelleborgs lasarett. 
Tidningen följer händelserna under den kommande veckan. Onsdag den 21 
oktober läser man:

Katastrofens  omfattning  vad  förlusten  i  människoliv  angår  vid  ångfärjan 
’Deutschlands’ torpedering  låter  sig  nu  fastställas.  Vid  torpedexplosionen 
slungades elva man i havet och omkommo. Ombord i färjan voro vid ankom-
sten till Trelleborg fyra döda, och på Trelleborgs lasarett ha två av de svårast 
skadade avlidit. Dessa sistnämnda sex  komma att jordas på den nya tyska 
krigskyrkogården i Trelleborg om lördag.177

Begravningen äger alltså rum på en kyrkogård i Trelleborg.178 Det sker 
enligt tidningen under stort polisuppbåd, folk ”vallfärdade […] upp till Norra 
kyrkogården”.

Aldrig sedan invalidbegravningarnas dagar 1915 har det i Trelleborg skådats 
någon motsvarighet till den stora militärbegravning, som i går ägde rum på 
stadens Norra kyrkogård, där början redan tidigare är gjord till  en ny tysk 
krigskyrkogård.

skriver  Trelleborgs  Tidningen ”[…]  Uniformerna,  tyska  och  svenska, 
dominerade  helt”.179 Bland  deltagande notabiliteter  märktes  representanter 
för  axelmakterna  Tysklands  och  Italiens  regeringar  och  krigsmakt.  Från 
svensk  sida  representanter  för  försvarsmakten:  generalmajor  af  Klercker, 
överste  af  Sillén,  major  Lokrantz,  kommendörkapten  Svedelius  och 
civilsamhället:  landshövding  Sverne,  den  lokala  borgmästaren,  flera 
representanter för Statens Järnvägar, för tull, post och färjebefäl. Å kronprins 
Gustaf Adolfs vägnar nedlade af Klercker en krans. 

I sin egenskap av tyska rikets ställföreträdare i Sverige nedlade prinsen av 
Wied därefter en jättekrans med band i de tyska färgerna. Och sedan följde en 
jämn ström. Kransar nedlades sålunda bl. a. från Kamrater i den tyska hären, 
den tyska överbefälhavaren i Norge, Kamrater i den tyska marinen, Kamrater i 
tyska luftvapnet, av den italienska militärattachén i Stockholm, från de tyska 
riksjärnvägarna genom kapten Tesenfitz,  de tyska konsulaten samt ett antal 
tyska sammansluttningar i Malmö.180

Svenska  marinsoldater  paraderade  i  tre  led  vid  kistorna  medan 
musikkåren från I 7 spelade pilgrimskören ur Wagners Tannhäuser, Largo av 
177 ”Dödsoffren från DEUTSCHLAND inalles sjutton” Trelleborgs Tidningen 21/10, 1942.
178 Denna  kyrkogård har  sedan första  världskriget  särskilda avdelningar  för  tyskar.  En ny 
avdelning ställdes i ordning vid andra världskriget. Varje år i oktober kommer tyska militärer  
hit för en officiell minneshögtid. Telefonsamtal med Ingrid Wall 4 december 2006.
179 ”’Deutschland’-katastrofens  offer  jordade  under  militär  honnör”  Trelleborgs  Tidningen 
26/10, 1942.
180 Ibid.
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Händel och psalm 331 i psalmboken. Under Karl XV:s sorgemarsch bar de 
svenska  marinsoldaterna  kistorna  från  kapellet  till  graven.  En  svensk 
honnörspluton  följde  och  sköt  salut  vid  varje  kistas  nedsänkande. 
Högtidligheten avslutades med de tyska och svenska nationalhymnerna.

Vid Trelleborgs museum tvivlar man på att Nilsson faktiskt är den som 
fotograferat begravningen.181 Hur Stuhre kommit över fotografierna går inte 
heller att fastställa. Att bilderna är försedda med tyska texter kan tyda på att 
avsikten har varit att förmedla dem till Tyskland. För privata ändamål till 
anhöriga – eller  till  någon tysk tidning? Den havererade Deutschland har 
förevigats  i  Trelleborgs  Tidningen,  men  de  här  diskuterade  bilderna 
förekommer inte där och inte i stadens arkiv. Åke Ryland som minns denna 
tid och Fredrik Nilsson – om vilken han har skrivit i hembygdsföreningens 
årsbok – berättar att tyskarna och nazisterna var illa sedda i staden: ”Man 
brydde sig inte om det där” säger han, den allmänna hållningen var en sorts 
passivt avståndstagande, man vände ryggen till.182 

Så  vad  kan  Stuhre  ha  menat  med att  bifoga dessa  bilder?  Trelleborgs 
Tidningen omnämner att den tyskägda Deutschland – sedan Starke satts ur 
spelet i februari – var en av fyra färjor som trafikerade Sassnitz-Trelleborg. 
De tre andra var den tyska Preussen och svenska Statens Järnvägars Konung 
Gustav  V och  Drottning  Victoria.  Preussen  låg  för  reparation  vid  varv  i 
Stettin.  Efter  ubåtsjakten  togs  Konung  Gustav  V  in  för  pannrensning. 
Drottning Victoria – på vilken Stuhre var maskinchef – var således ensam 
om  att  upprätthålla  trafiken  när  den  väl  kom  igång  igen.  Trelleborgs 
Tidningen kallade  trafiken  för  ”dumdristiga  försök  att  trotsa  sjökriget  i 
Östersjön” och uppmanade överheten att inställa färjetrafiken.183 

Man får kanske gissa sig till att Stuhre med dessa bilder vill visa vad han 
fått  utstå  i  form av  risker  för  att  upprätthålla  Sveriges  försörjning under 
kriget. Han undgår att uttryckligen omnämna huruvida han varit delaktig i 
den hårt kritiserade transitotrafiken. Det tycks vara ett strategiskt val. Å ena 
sidan kan han med bilderna antyda sin egen hjälteroll, å andra sidan var det 
under 1950-talet i det närmaste omöjligt att öppet medge om man varit den 
tyska sidan behjälplig. Det är inte heller orimligt att tänka sig att Stuhre, i 

181 Fredrik Waldemar Nilsson var en känd profil i staden. Att han skulle vara upphovsman till 
begravningsfotografierna  betvivlas  av  Ylwa  Moritz  som  är  fotograf  och  ansvarig  för  de 
fotografiska samlingarna vid Trelleborgs museum. Nilssons fotografier finns vid museet, men 
är av en helt annan karaktär. Nilsson fotograferade i huvudsak djur och egna målningar, hans 
fotografier  saknar  den  skärpa  och  drag  av  pressfotografi  som  bilderna  av  begravningen 
uppvisar.
182 Telefonsamtal med Åke Ryland den 13 december 2006. Framställningen i övrigt bygger 
även på telefonsamtal med Ingrid Wall 4 december 2006 och med Ylwa Moritz 11 december  
2006, samt e-post 4, 5 och 7 december 2006. 
183 ”U-båtsjakt  på  färjorna  –  ’Deutschland’ torpederad”  och  ”Sjökriget  och  färjetrafiken”  
Trelleborgs Tidningen 20/10, 1942, s. 3.
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likhet  med  Trelleborgs  Tidningen, gärna  vill  göra  en  poäng  av  att 
Nazityskland  med  den  svenska  överhetens  hjälp  fick  sätta  sin  prägel  på 
Trelleborg;  begravningsbilderna  kan  kompensera  för  de  fotografier  av 
hamnen som pressen inte  tilläts  att  ta och än mindre spara  i  ett  framtida 
bildarkiv.

*

Att berättelserna följer ett kompositionellt mönster som liknar Hahns formel 
är  uppenbart.  Huvudpersonerna  far  ut  och  tjänstgör  i  det  främmande,  de 
återkommer hem och far ut igen, de fullföljer den biografiska förflyttningen 
från ödeshjältar via handlingshjältar till  traditionshjältar. I följande kapitel 
ska vi få se att Isidor Berndtsson inte bara låter sin hjälte komma hem och 
fara ut igen utan hans återkomst är även ”segerrik” som det heter i Hahns 
formel.
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5. Isidor W. Berndtssons berättelser

Inledning

Berndtssons  brev  omfattar  sidorna  867  –  1344  i  museets  paginering. 
Manuskriptet innehåller 25 numrerade och rubricerade kapitel. Textmassan 
upptar  233  sidor.  Berndtsson  skriver  med  blyerts,  kulspetspenna  och 
skrivmaskin på papprets ena sida. Museets avskrift har paginering 312 – 445. 

I de föregående kapitlen har det varit möjligt att visa att flera berättelser 
är komponerade enligt ett mönster som korresponderar med klassiska hjältet-
raditioner.  Huvudpersonerna  är  i  likhet  med  folksagornas  hjältar 
”askepåtare” som lämnar hemmet för att skapa sina egna liv. I berättelserna 
genomför de en biografisk transformation från fattigdom i mera eller mindre 
havererade familjer, blir fosterbarn, och överlever omständigheter som andra 
rollfigurer dukar under för. Slutligen uppnår de respektabla positioner i det 
industrialiserade välfärdssamhället.  De tillhör  folkhemmets  nya härskande 
klass. De har med livet som insats varit med att förvandla fattigmanslandet 
till det moderna folkhemmet. 

Mot denna bakgrund ska vi i de två följande kapitlen ta del av kocken 
Isidor Berndtssons och maskinisten  A.R. Axelsons berättelser.  Berndtsson 
som  komponerar  sina  berättelser  enligt  det  klassiska  hjältemönstret  och 
Axelson som låter sin huvudperson framträda som antihjälte.

Hjälten föds och växer upp

Trettiofem år till sjöss

Barndoms och uppväxtåren 1

Jag är född i Majorna i Göteborg, år 1888. Min far var skeppstimmermannen 
Karl Berndtsson, född i Alehärad år 1842. Min mor, Matilda, född Olofsdotter 
var  bonddotter,  född i Solberga år 1848. De hade tillsammans 4  barn med 
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ungefär 3 års åldersskillnad mellan varje barn, vilket berodde på följande. Min 
far gjorde fyra resor med barken, ”Condoren” från Göteborg och dessa resor 
tog 12 år i anspråk. Vart tredje år kom fartyget hem för lastning, vanligtvis på 
Australien, samt för att få en välbehövlig översyn på Gamla Varvet. Sedan bar 
det iväg igen och det mest synliga beviset på att far varit hemma efter sin 
långa resa var att vaggan efter en viss tid kom att hysa en ny liten arbetsträl,  
som  måste  vaggas  och  skötas  av  sina  äldre  syskon,  medan  mor  genom 
sillsaltning bidrog till familjens uppehälle.

Som timmerman hade far en hyra på 50 kronor. Mor hade dragsedel på 25 
kronor eller halva hyran, vilket var ganska vanligt bland sjöfolket denna tid. 
Därför hade sjömännen en ganska stor avräkning vid hemkomsten vilket snart 
satte  sina  spår  på  gatulivet  i  Majorna.  Då  söps  det  friskt  på  krogar  och 
ölkaféer och i stugorna var det fest. Då brändes det kaffe ty sjömännen hade 
haft med sig hem flera strumpor med rått kaffe. Sjömännen hade haft utvikt på 
all proviant t.o.m. ättika, senap, peppar m.m. Men kafferansonen var så rikligt 
tilltagen att en del kunnats sparas för hemmet. På den tiden var det inte lika 
gott om påsar och pappkartonger som i våra dagar, och därför fick strumporna 
tjänstgöra som emballage för kaffet. Man får hoppas att de var något så när 
rena ty tvättvatten var en stor lyx i dåtida fartyg.

Far berättade att de fick en pyts vatten i skansen per vecka. I den pytsen fick 
hela besättningen tvätta sig och sedan skölja av sig med saltvatten.

Efter  fjärde  resan  med  ”Condoren”  gick  far  i  land  och  började  arbeta  på 
Gamla Varvet. Men sjön lockade fortfarande och snart mönstrade han ut med 
Julius Cesar av Göteborg. Där for han några år och lämnade sedan definitivt 
sjön och började  arbeta på  Gamla Varvet.  Strax därefter  blev far  och  mor 
skilda åt. Far brukade säga (när han var full) att det var för att mor vägrade 
honom  hans  äktenskapliga  rättigheter,  av  rädsla  för  att  få  flera  barn  att 
försörja.  Mor fick nu så gott som ensam sörja för familjens uppehälle.  Far 
blev dömd att betala 16 kr pr månad för mig och min minderåriga syster. Men 
fattigvårdsstyrelsens  ordförande,  som  var  fars  arbetsgivare,  tyckte  att  det 
kunde räcka med 8 kr. och med det fick mor låta sig nöja. Min bror som var 
17 år  hade  börjat  köra  hjälphäst  vid hästspårvagnen och en 14 årig syster  
arbetade på en fabrik i Rosenlund och förtjänade 5 kr per vecka. En trist och 
grå  fattigdom  låg  lägrad  över  arbetarkvarteren.  Den  nyspirande 
arbetarrörelsen hade inte, utom i några få undantag hunnit avsätta några spår i 
arbetarhemmen.  Superiet  var  så gott  som allmänt.  Jag kan inte minnas att  
någon av mina kamrater hade mer än ett rum och kök. Men ofta hade de bara 
ett rum med del  i  kök, eller kanske bara ett  s.k.  spisrum. Familjerna var i  
allmänhet stora, upp till 8-10 barn som fick tränga ihop sig i de små kyfferna. 
Riktiga sängplatser gick det inte att ordna åt så stora familjer, utan det blev att 
bädda på golvet. Ville det sig illa kanske äldste sonen fick dela kökssoffan 
med den inneboende ungkarlen. Ty det var ganska vanligt att ha en ungkarl i 
kökssoffan. Det blev en god hjälp till hyran. Det var många arbetare som inte 
hade några helgdagskläder. Var det någon som skaffat sig en kostym, kanske 
grannarna stod i fönstret och sa: ’Jösses han har fått kläder, har han fått ärva 
måntro?’ Och bland  dem som ägde  en  kostym var  det  ganska  vanligt  att 
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pantsätta den på måndagen enär de levt över sina tillgångar under söndagen. 
Pantbanker  fanns det  gott  om i  alla  stadsdelar.  AB Majornas pantbelåning 
hade  3 stora kontor.  Här  belånades  endast  gångkläder  och  skodon,  ur  och 
ringar.  Men det  fanns många mindre pantlånekontor som lånade pengar på 
nästan vad som helst. Mer än en gång såg jag på måndagarna arbetare, stå i en 
port och ta av sig skjortan som de fått ren på söndagen. Den belånades sedan 
för 37 öre vilket räckte till 4 supar.

Till de stora pantlånekontoren var det liksom en folkvandring på lördagsefter-
middagarna. Först gick man in på ett kontor och löste ut det belånade. Så fick 
man en träbricka med ett nummer. Sedan gick man ut i ett stort väntrum, som 
var fyllt med bänkar och folk. Där blev det att vänta en timme eller två. Unge-
fär var halvtimme kom en kvinna med ett jättestort fång med kläder som hon 
slängde på en disk. Så ropades nummerna upp, och de som var i tur steg fram 
till disken och avhämtade sina belånade presedlar. Räntan på stora stampen, 
som AB Majornas pantbelåning kallades, var 2% och på de mindre kontoren 
4% per månad.

En dag eller vecka räknades som hel månad. Därför fick de som regelbundet 
varje vecka belånade sina kläder betala en ränta på mellan 100-200% per år 
räknat. Kunde panten inte utlösas inom en viss tid försåldes den på auktion. 
Handeln med begagnade kläder och pantkvitto var också betydande. En arb-
etare som rykt upp sig och skaffat sig en kostym, kanske snart återföll till den 
gamla slentrianen, belånade kostymen och sålde pantkvittot för några kronor 
till en kommisionsaffär.

Ett undantag till den allmänna fattigdomen i vårt hus, som rymde 8 lägenheter, 
var en månadskarl,  som hette Svanberg. Både han och hans fru var organ-
iserade nykterister och såg ut att klara sig bra. De var alltid välklädda och 
kunde till och med göra lustresan med skärgårdsbåtarna på söndagarna. Men 
Svanberg  var  också  något  annat,  något  mystiskt  farligt,  som  eggade  min 
fantasi och kom mig till att betrakta honom med en viss respekt. En dag hörde 
jag ett samtal mellan mor och grannkvinnan på svalen. Samtalet gällde Svan-
berg och de var båda eniga om att han var en exemplarisk äkta man. Men, sa  
grannkvinnan, dom säger att han ska vara en sådan där socialist. Uschiana mej 
då sade mor, det kan väl inte vara sant. (s. 312ff.)

Isidor Berndtsson intar en distanserad position, han maskerar aktörerna. 
Den anonyma arbetaren som ryckt upp sig och skaffat kostym och som gran-
narna pratar om, är ingen annan än hans egen bror. Det är brodern som efter  
faderns förebild återfaller i slentrianen och dryckenskapen – han ska snart dö 
– och det är brodern som pantsätter sin kostym. Skvallret som går handlar 
om Isidor Berndtssons egen familj. Maskeringen syftar kanske inte enbart till 
att skydda familjen Berndtsson, utan dess uppgift är underordnat berättelsens 
retoriska syfte; i dialog med folklivsforskningen omvandlar Berndtsson sina 
barndomsminnen till en berättelse med anspråk på representativitet.
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Berättaren fortsätter med att skildra hur modern efter skilsmässan utger 
sig för att vara dalkulla och förtjänar till familjens underhåll genom att göra 
hårarbeten till dessa går av modet. Härefter börjar hon som tvätterska och 
sillsalterska.  Berndtsson  fortsätter  i  enlighet  med  Rehnbergs  anvisningar, 
punkterna 1-6 med sorger och glädjeämnen i hemmet, det första jobbet och 
hur han småningom kommer till sjöss:

Mor längtade ständigt tillbaka till landet igen. Staden var den stora grottek-
varnen,  brukade  hon  säga,  som  malde  alla  till  stoft.  Vi  hade  inte  något 
umgänge och aldrig något kalas.  Våra födelsedagar förflöt utan att vi hade 
reda på dem. Men mor försummade aldrig att se till att tuppen värpte i A.B.C. 
boken.

Lövade trappor och boningsrum var det enda som påminde om midsommar-
helgen. Varje vecka inköptes för 2 öre hackat granris som ströddes i svalen 
och i den obligatoriska spottbacken framför kakelugnen.

På sommaren brukade mor packa en matsäckskorg och vi gjorde då en utflykt 
till Slottsskogen. Där kokade vi kaffe på för detta ändamål anvisade platser. 
Vinterkvällarna brukade mor ibland samla oss framför brasan och berätta om 
sitt  föräldrahem.  Hon  hade  en  enastående  förmåga  att  på  ett  livfullt  och 
medryckande sätt berätta händelser som hade inträffat under hennes barndom, 
gamla legender m. m. Vi uppskattade mycket de kvällar mor berättade för oss, 
men jag tror att hon mest uppskattade dem själv när hon, i kretsen av de sina  
kunde drömma sig tillbaka till sitt förlorade paradis. Ty mor var en drömmer-
ska, som endast den hårda kampen för tillvaron kunde sätta liv i. Hon kunde 
aldrig anpassa sig till staden och hon var för vek för att armbåga sig fram, 
vilket bäst belyses av att hon lät sig nöja med fattigvårdsstyrelsens beslut i un-
derhållsfrågan. Livet gav henne många hårda slag. När min yngsta syster bliv-
it konfirmerad fick hon genom rekommendation plats i en kyrkoherde familj.  
Hon skulle sköta en son i huset som låg sjuk i lungsot. Men efter en tid blev 
hon själv smittad, och dog några år senare. Men det hårdaste slaget fick mor 
när min äldre bror, som var hennes älsklingsbarn, började supa. Hon fick nu 
på nytt uppleva det som varit orsaken till hennes skilsmässa med far. En fred-
agsnatt kom min bror hem och hade förstört så gott som hela avlöningen. För 
att klara av matpengarna för veckan måste han nu, trots mors protester,  på 
måndagen pantsätta sin kostym.

Sedan blev det en regel att kostymen skulle pantsättas varje vecka. Då mor be -
stämt vägrade att medverka vid denna ’lånetransaktion’ blev det jag, som mot 
lämpligt vederlag från min bror, fick utföra densamma. Som följd härav fick 
jag tillbringa  ganska  mycket  av min  barndomstid  i  Aktiebolaget  Majornas 
pantbelånings smutsiga väntrum. (s. 314f.)

[…]
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Vid 13 års ålder slutade jag skolan och fick anställning som springpojke med 
en lön av 3 kronor per vecka. Samtidigt gick jag och läste för prästen.

Efter konfirmationen ville jag gå till sjöss, men det motsatte sig mor på det be-
stämdaste. Hon hade alltid framhållit för oss hur dåligt det var att segla till  
sjöss och vilka faror som lurade därute.  Men det  hade föga hjälp.  Mer än 
någonting annat önskade jag att gå till sjöss. Jag satt hemma en hel dag och 
tjurade.  Men mor var  obeveklig.  Då började  jag  hos  en  kopparbleck-  och 
plåtslagare och fick 6 kronor i veckan.

På hösten 1903 rasade en fruktansvärd storm över västkusten  den värsta  i  
mannaminne, efter vad folk sade. Massor av fartyg och många människoliv 
gick till spillo. […] Alla talade om den hemska olyckan, om sjömän som satt i 
fartygens riggar utan möjlighet att ta sig iland. Dagligen en månad framöver 
flöt lik iland. Allt värre och värre åtgångna voro de mänskliga kvarlevor som 
till slut sköljdes upp på våra kuster. I oktober 1903 flöt så till ex. i Onsala upp  
ett lik vars enda möjlighet till identifiering var en guldring som satt å högra 
handens ringfinger. I ringen stod ingraverat ord din Marta samt ett datum. Det 
såg ut som det inte skulle gå att identifiera den döde och en tidning skrev en 
dikt vars första vers lydde.

’Din Marta’
Din Marta – så stod det i ringen
På drunknade sjömannens hand.
Din Marta – Vem är hon? Vet ingen
Därute vid Onsala strand….

Din Marta – måhända hon sitter
Och väntar – med barn vid sitt bröst
Den väntan blir långsam och bitter
Ty för alltid har tystnat din röst

Dikten trycktes i norska tidningar. Någon tid därefter kom ett brev från en 
sjökaptensfru i Norge som befanns vara Marta. Mannen hade, som man gissat  
varit kapten på ett av de norska fartyg som förlist i september.

Mor fick nu rika tillfällen att framhålla hur farligt det var att segla till sjöss.  
Hon höll dagliga predikningar om detta ämne. Men med ungdomens optimism 
svarade  jag  överlägset:  Det  är  väl  inte  alla  fartyg  som ska  gå  under.  Jag 
fortsatte nu med mitt nya arbete i något över ett år, men jag trivdes inte med 
det. Om sommaren gick det bra när vi var ute och arbetade på taken, men om 
vintern kände jag mig instängd på den mörka verkstaden. Fram på vårkanten 
blev det dåligt att göra och jag blev permitterad. Så skulle jag åter söka arbete.

Då läste jag i en tidning. Kockar och kockpojkar erhåller plats adress Sundell 
Järntorget. Nu eller aldrig tänkte jag och rusade dit. Jag fick plats som kock på 
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en båt som låg uppe vid Torsskog i Göta älv. Att jag kanske nöjaktigt kunde 
koka potatis bekymrade mig föga. Ej heller tog jag reda på vad det var för båt, 
eller vad jag skulle få i hyra. Att det var ett segelfartyg tog jag för givet. Vi  
skulle avresa samma dag klockan 2 med båt  till  Torskog. Och klockan var 
snart 1!

Jag skyndade mig hem beredd på en het dust med mor. Jag har fått plats på en 
båt, skrek jag så fort jag kommit hem, vi skall resa klockan 2. Kommer aldrig 
i  fråga sade mor.  Ja men jag har  redan fått  plats,  jag ska ha mina kläder.  
Kläder, jag har väl inga kläder färdiga så här utan vidare. Jag ansåg att jag inte 
hade tid att resonera längre, ryckte till mig ett par byxor som hängde på en 
krok, virade in dem i en tidning, och rusade iväg.

I W Berndtsson

Sjömansgatan 7 Gbg.

Tl. 243360  (s. 317f.)

Berättelsens dramatiska utgångspunkt är misären. En trist och grå fattig-
dom insveper arbetarkvarteren i sydvästra Göteborg, det luktar snusk, dryck-
enskap och mänskligt förfall i Berndtssons barndomsberättelse. Berättaren är 
entydig i sin dom, här finns inga förmildrande omständigheter. Att sticka till 
sjöss är förvisso ett svar på huvudpersonens individuella längtan, men som 
upptakt  till  den  efterföljande  berättelsen  är  det  också  en  konsekvens  av 
rådande samhällsförhållanden. Liksom för många andra av de sjömän som 
bidrog  till  Sjöfolksminnen  var  sjömansbanan  vägen  ut  ur  fattigdom  och 
elände.

Med kontrasterande stilmedel skapar Berndtsson gestalter som ska stärka 
hans  argumentation.  Den  anonyme  arbetaren  som  ”ryckt  upp  sig”  är  en 
ensam individ och därför maktlös gentemot fattigmanslandets obarmhärtiga 
krafter. Snart är han åter hemfallen åt dryckenskapen och ett hjälplöst byte 
för pantlånarna. Ensam kan ingen motstå dessa mäktiga krafter.  Svanberg 
däremot  representerar  hela  det  framväxande  välfärdssamhället  med  ”den 
nyspirande arbetarrörelsen”, han är  organiserad nykterist och socialist och 
som sådan föremål för huvudpersonen, pojken Isidors beundran. Och som 
skrämselfigur  för  mor  Matilda  representerar  han  en  okänd  och  därför 
oroväckande  framtid.  Brevskrivaren  låter  skickligt  arbetarmadammerna 
representera  ”det  gamla”,  den  okunniga,  oorganiserade,  oordentliga, 
hjälplösa hopen.

I Berndtssons berättelse kan man urskilja två ledande bifigurer som kan 
betraktas  som paradigmatiska,  det  vill  säga stiliserade,  representativa  och 
sammanfattande gestalter som uttrycker berättelsens tema. Det rör sig om 
Svanberg  som representerar  klokhet,  kunskap,  skötsamhet,  nykterhet,  den 
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goda äkta maken, familjesammanhållningen och folkrörelse-Sverige, det vill 
säga  framtidens  kollektiv:  fackföreningarna,  nykterhetsrörelsen  och 
socialismen  som  ska  lyfta  proletariatet  ur  förnedringen.  I  kontrast  mot 
Svanberg  står  fadern  Karl  Berndtsson  som  representerar  okunnigheten, 
okunskapen, lastbarheten, den sinnliga lustan, den dåliga äkta maken, den 
dåliga familjfadern,  den splittrade familjen,  det  förlegade kollektivet  som 
hyllar  individualismen  och  som  håller  proletariatet  hjälplöst  kvar  i 
förnedringen. Dessa två sekunderas av, för Svanbergs del, fru Svanberg som 
representerar samma kvaliteter som maken, och för Berndtssons del av: mor 
Matilda,  som representerar  den beklagansvärda äkta makan,  det  förlegade 
kollektivet,  hjälplösheten,  vekheten,  den  självuppoffrande  godheten. 
Arbetare som belånar skjortan som representerar den sociala misären. En ny 
liten arbetsträl och en ungkarl i kökssoffan som representerar fattigdomen, 
trångboddheten  och  hjälplösheten.  Grannkvinnan  som  representerar  det 
förlegade kollektivet.  Brodern som är identisk med en arbetare som ryckt 
upp  sig  som  representerar  individualismen,  supandet  och  undergången. 
Systern som representerar hjälplösheten och undergången. Arbetsgivaren och 
fattigvårdsstyrelsens  ordförande  som  representerar  den  politiska  och 
verkställande  makten  i  fattigmanslandet.  I  förmedlande  ställning  mellan 
dessa bifigurer och motsatser står huvudpersonen, pojken Isidor Berndtsson 
som  representerar  länken  mellan  det  förgångna  och  framtiden,  mellan 
fattigmanslandet och folkhemmet.

Det är anmärkningsvärt vilken tyngd paret Svanberg har som kan väga 
upp alla dessa andra bifigurer. Genom att ge dessa rollfigurer en sådan retor-
isk tyngd markerar berättaren vilken betydelse han tillägger folkrörelserna i 
folkhemsberättelsen.

Mor Matilda framträder i två helt olika skepnader. Dels är hon godheten 
själv, dels är hon huvudpersonens primära antagonist. Hennes funktion i den 
narrativa strukturen är att som representant för alla arbetarmödrar i det sena 
1800-talets Majorna personifiera det kollektiv som berättelsens hjälte måste 
övervinna,  och  som  utgör  berättelsens  primära  testkonflikt.  Denna 
ambivalens  uttrycker  en  symbiotisk  problematik.  Hon  är  en  oumbärlig 
förutsättning  för  huvudpersonens  existens  och  därmed  hans  möjlighet  att 
uppträda som hjälte.  Hennes motstånd,  och övervinnelsen av det  (Propps 
funktion  Förbud och  Överträdelse), är också det en förutsättning för hans 
möjlighet att bli hjälte och det för berättelsen vidare och ökar spänningen 
och underhållningsvärdet.  Berndtsson är  inte ensam om att  använda detta 
litterära  stilmedel.  Flera  brevskrivare  använder  sig  av  denna  traditionella 
dramaturgi.  Först  när  modern  inte  längre  utgör  något  hinder  har 
huvudpersonen  vunnit  sin  mandom.  Hennes  motstånd  är  sålunda  ur 
berättelsesynpunkt  önskvärt.  Hjälten  har  gjort  en  statusförflyttning  från 
Ödeshjälte till Handlingshjälte.
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Modern framträder också som det godas inkarnation; hon hörde egentli-
gen hemma i paradiset.  Hon var inte riktigt  levande i  ”den stora grottek-
varnen” där bara smärtan kunde väcka henne till liv. Det är naturligtvis en 
allmänt giltig – om än något banal – metafor för människolivet, men det är 
också en apoteos av modern. Hon tillhör, som en Dantes Beatrice, en annan 
värld, eller en annan krets, än den låga skärseld som utgjordes av Majorna i  
fattigmanslandet.  Sammantaget  ifrågasätter  detta  familjernas  och  äk-
tenskapens giltighet inför en mera borgerlig föreställningsvärld, således att 
även där hjältarna föds inom äktenskapet, så sår berättarna tvivel om dessa 
äktenskaps ”äkthet”. De använder sig av ett motiv man kan kalla ”den oäkta, 
defekta eller havererade familjen”.

Möjligtvis kan broderns död och faderns agerande tolkas som rudimentära 
funktionella ekvivalenter till ”Mord på den yngre brodern” och ”Den kränkta 
tjänarens raseri” i Hahns formel. Men här finns ytterligare en möjlighet. I 
Hahns fjortonde drag heter det: ”Förtal på grund av blodskam och tidig död”. 
Det skvallras om hjältens familj och hans syster och bror dör unga.  

Berättelser om bombanfall

I det följande ska vi ta del av några av Isidor Berndtssons upplevelser under 
de två världskrigen. Först berättar han i sitt femtonde kapitel under rubriken 
”Ischias och bombanfall” om ett zeppelinaranfall under första världskriget:

…Kaptenen ombord hade en veckas tid legat svårt sjuk i ischias. Han hade 
förut  några gånger haft känning av denna plågsamma sjukdom, men denna 
gång satte den in  så svårt att han var totalt oförmögen att röra sig.

För mig som var  anställd  ombord som steward,  var  det  sannerligen  ingen 
sinekur att passa upp och göra honom till lags där han, svärjande och otålig 
över att behöva ligga overksam, låg och våndades i sina plågor. Tre läkare var 
ombord och undersökte honom, och alla rådde de honom att mönstra av och 
söka sjukhusvård. Han hade därför telegraferat hem och begärt avlösning när 
vi anlände till Narvik.

En vacker månljus kväll stack vi till sjöss under förste styrmans befäl. Tys-
karna hade ännu ej proklamerat det oinskränkta ubåtskriget, så vi gick utan 
konvoj. En knappt märkbar bris krusade lätt vattenytan och månen strödde 
frikostigt sitt silver över det glittrande havet.

Jag gick länge på däck och njöt av det vackra vädret innan jag kunde förmå 
mig att gå till kojs. Allting var så tyst och fridfullt att det nästan skulle tett sig  
som ett helgerån om någon utfört en brutal krigshandling denna gudomliga 
natt. Men det blev inte mycket sömn den natten.
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Jag  hade  inte  väl  hunnit  somna  förän  jag  väcktes  av  fyra  kraftiga  tätt  på 
varandra följande smällar, som kom hela fartyget att skaka. Kvickt hoppade 
jag ur kojen och rusade ut på däck. Men där fanns ingenting att se. Den fjun-
lätta bris som hade krusat vattenytan hade fullständigt mojnat ut, och havet låg 
som om det hade blivit begjutet med olja

Allt var tyst och stilla ombord och fartyget fortsatte att plöja sin väg genom 
den spegelblanka vattenytan som om ingenting hänt. Jag fick en känsla av att 
jag legat och fantiserat och att det hela varit en elak dröm.

Då hördes någon komma springande ned för trappan som leder upp till övre 
däck där kaptenen hade sin salong. Samtidigt kom besättningen strömmandes 
midskepps, från skanserna som var belägna akterut. Det var kapten, som blott 
för några timmar sedan låg hjälplös i sin koj, plågad av sin ischias, som nu 
med raska steg kom ned för trappan. […]

Han var åter sjöman och befälhavare i varje tum.

- Släck alla ljus och håll er klara vid livbåtarna, skrek han med dundrande röst, 
se till så ingen ligger och sover i hytterna.

Vad är det som står på, frågade jag. Men han fick inte tid att svara.

Det blixtrade till vid vattenytan, ett tjugotal meter från fartygssidan, ett våld-
samt lufttryck svepte in över däck och slog omkull både både kaptenen och 
mig själv. Samtidigt kom det åter fyra öronbedövande smällar.

Så fort vi kommit på benen igen upprepade jag min fråga till kaptenen.

- Det är en zeppelinare över oss, svarade han, spring upp och ta skeppspap-
pren och håll sig borta vid livbåten.

[…]

Det var emellertid en oerhörd påfrestning för nerverna att ha det stora svarta  
åbäket ty svart och hotfullt avtecknade det sig mot stjärnhimlen trots alumini-
umsfärgen) hängande över våra huvuden, att stå där och vänta på en dödbring-
ande bomb, som om det ville sig illa, skulle sända oss alla in i evigheten.

Jag har senare varit med om torped- och minexplosioner samt luftanfall – av 
flygmaskiner – men ingenting har varit så påfrestande på nerverna som just 
detta Zeppelinanfall.

En torped eller minexplosion kommer utan föregående varning, en flygmaskin 
dundrar fram, släpper sina bomber och försvinner, det hela är över innan man 
riktigt hunnit fatta vad det är fråga om.
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Men denna Zeppelinare, som hängde över oss som en kardborre, som sakta 
och metodiskt  följde alla  våra rörelser,  för  att  komma i  en lämplig bobm-
fällningsposition, var det mest nervpirrande jag har varit med om under de två 
världskrigen. (s. 380ff.)

Med sinne både för det lyriska och det dramatiska leker Berndtsson med 
kontrastmättade stilgrepp som den underbart stilla nattidyllen som plötsligt, 
med fyra chockerande smällar förbytts till en ödesdiger och hotande tystnad, 
den romantiska bilden av den lysande månen som frikostigt strör silver över 
det glittrande havet, och som förvandlas till den svarta dödshotande konturen 
av en annan himlakropp som lika frikostigt strör sina biljetter till evigheten. 
Skepparen som för en stund sedan låg och gnällde i sin koj men med ens 
förvandlas  till  en  handlingskraftig  befälhavare.  Sceneriet  påminner  om 
kapitel 51 i Herman Melvilles  Moby Dick när valfångaren Pequod just en 
sådan fridfull,  silverglittrande  månljus natt  stävar  fram över  oceanen och 
utkiken plötsligt som en domedagsbasun ropar att den vita valen är i sikte. 
Jakten blir intensiv. Belyst av månen ser valen ut som en himlakropp, som en 
gud.  Men  antagonisten  Moby  Dick  gäckar  sin  förföljare  igen  och  igen. 
Kapten Ahab som mist ett ben i en tidigare drabbning med valen och därför i 
regeln står på samma ställe med sitt träben blir plötsligt mobil. 

Berndtssons dramatiseringar tjänar till att framhäva hans (och hans kam-
raters) hjälteroll. Vi ska följa Berndtsson en bit på vägen mot hans sista resa.  
Den slutar  med att  fartyget går på en mina och förliser. Detta tilldrar sig  
många år senare under andra världskriget:

s/s Mongolia hade en tid, med sprängämne ombord, legat som hamnspärr i 
Varberg. Men nu hade risken för att tyskarna skulle göra en invation lättat och 
fartyget  skulle åter sättas i trafik.  Hon låg nu lastad med pappersmassa till 
Bremen och efter att ha mönstrat och provianterat stack vi till sjöss.  […] I 
vanliga fall brukade den gamla trampen fara vida omkring på världshaven, 
men nu var rörelsefriheten begränsad och hon fick vackert hålla sig innanför 
spärren.

Inte var det precis roligt att gå ärenden åt nazismen men vad skulle vi göra? 
Både vi och Sverige skulle leva. Och efter som vi nu gick tyskarnas ärende 
fick vi engelsmännen som fiender. När vi passerat Kielkanalen och kommit ut 
ur Elbe hade vi en mycket farlig sträcka att passera innan vi nådde fram till  
Bremen. Ty på denna sträcka gjorde engelsmännen ständiga raider med sina 
torpedbärande flygplan. I Bremen låg vi i 15 dygn och lossade samt lastade 
kol till Södertelje. Av dessa 15 dygn var endast 2 bombfria ty engelsmännen 
hängde redan då som getingar över de tyska  städerna.  Visserligen hade de 
ännu inte mer än 50 kg. bomber men de räckte mer än nog för oss. […] 

Här var det som om helvetet var löst. Spårljusgranaterna steg mot skyn så tät 
att  det  såg ut  som ett  praktfullt  Lisebergs fyrverkeri  och fartyget  skakades 
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mera av luftvärnskanonerna,  som var uppställda överallt  än de nedfallande 
bomberna. Men vi klarade oss lyckligt och väl hem till  Södertelje med vår 
kollast. Sedan gick vi till Gevle och lastade malm till Bremen igen. Och det 
blev Mongolias och min sista resa. (s. 430)

Sista meningen i ovanstående ska öka spänningen och kittla läsarens ny-
fikenhet. Mongolia förliser och Berndtsson såras:

Jag stod inne i min hytt när det hände. En öronbedövande skräll och så blev 
det svart omkring mig. Jag trodde jag var färdig och förvånades över att jag 
inte kände någon smärta. (s. 431)

Trots ett krossat hälben lyckas Berndtsson i sista sekund ta sig ombord i 
den enda livbåt som inte är sönderslagen. Så småningom räddas han och nå-
gra kamrater av en tysk patrullbåt. Många timmar senare överges han mitt 
under ett  intensivt  luftangrepp av ambulanspersonalen vid intagningen till 
universitetskliniken  i  Kiel.  När  anfallet  är  över  tas  han  in  för  operation. 
Sedan får han tillbringa flera månader som krigsfånge på det tyska sjukhuset. 
Med ett sträckförband fäst med stålwire genom ett borrat hål i hälbenet lig-
ger han utan möjlighet att rädda sig om sjukhuset skulle träffas av de ideliga 
engelska bombningarna. 

 Det måste här noteras att motivet med de genomborrade hälbenen eller 
hälsenorna är ett klassiskt motiv. I ”drakdödarsagan” om kung Oedipus sätts 
barnet  efter  det  delfiska  oraklet  Teireisias  spådom ut  på  ett  berg  för  att 
förtäras av vilda djur. Barnets hälar är genomborrade och en pinne stucken 
igenom hålen som på ett offerdjur. Oedipus räddas av herdar och växer upp 
som fosterbarn. För att undkomma spådomen om att han ska döda sin far och 
äkta sin mor flyr han till främmande land, endast för att ovetande uppfylla 
just denna spådom. Han kommer till makten som sin moder Iokastes make 
efter att – utan att veta om det – ha dödat sin far Laïos och befriat landet från 
monstret. Namnet Oidipus betyder just ”Klumpfot”.184

Jag ska senare i kapitlet återkomma till Isidor Berndtsson där han ligger, 
fastspänd  som  en  levande  måltavla  för  de  engelska  bomberna  och  ett 
hjälplöst offer för ödet.

Budbärarmotivet signalerar ett nytt motivkomplex

Som  tidigare  diskuterats  arbetar  Lord  i  sin  undersökning  av  episka 
hjältesånger med större och mindre temata, här benämnda motivkomplex och 
motiv. Ett underordnat motiv kan bilda en berättelse i berättelsen och samti-
digt signalera upptakten till en efterföljande handling. Ett sådant underordnat 

184 Se Zilliacus (1951).
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motiv kan vara ”budbärarmotivet”, mottagandet av ett brev och besvarandet 
av det. I de jugoslaviska sångerna signalerar motivet att en armé ska samlas. 
Isidor Berndtsson använder motivet som upptakt till berättelsen om hur han 
återvänder hem från sina irrfärder på världshaven:

Under den tid jag var i Buenos Aires hade min fästmö och jag regelbundet  
brevväxlat. Men en dag fick jag ett brev där hon frågade hur länge jag tänkte 
stanna där nere. Du får säga ifrån hur du ska ha det, skrev hon, ty jag tänker 
inte i evighet gå här och vänta på dig. Först nu förstod jag vilken egoist jag 
varit. Här hade jag väl egentligen varit för att jag tjusats av äventyren i främ-
mande land. Och under tiden hade jag låtit den flicka jag var förlovad med gå 
där hemma och vänta. Jag skrev att jag omedelbart skulle komma hem. Så 
slutade jag för gott på Una, gick till  engelska sjömanshemmet och fick ett  
lämparjobb på s/s Sheira från Liverpool. (s. 348)

Med detta avslutar Berndtsson det åttonde kapitlet i sitt manuskript och 
påbörjar i det följande kapitlet skildringen av sin strapatsrika och slutligen 
segerrika hemresa från Sydamerika. Att hjälten överhuvudtaget överlever är 
ett under. Mitt i natten ramlar han nämligen överbord ute på Sydatlanten:

… Jag gick djupt under ytan och antagligen kom jag in i suget från propellern, 
ty det dröjde en evighet innan jag kom upp igen. Halvkvävd kom jag till slut 
upp och måste använda ett par dyrbara sekunder för att få luft  i  lungorna. 
Sedan gav jag hals, jag skrek och ropade allt vad jag förmådde, men fartyget 
var  minst  100 meter  borta  redan, inte  en människa  syntes  på däck, endast 
akterlanternan blinkade hånfullt mot mig. […]

Ingen hade sett  när  jag gick överbord och troligen skulle ingen sakna mig 
förrän vid 8 tiden. […] Nej, från S/S Sheira kunde jag inte vänta någon hjälp 
och inte heller var det stora utsikter till hjälp från annat håll. Vid denna tid 
kunde man gå i veckor över Atlanten utan att möta ett enda fartyg och om det 
skulle komma några, så måste de passera inom ett par hundra meters avstånd 
från mig. Jag visste mycket väl att utkiken på dessa breddgrader, där man inte 
kunde se annat än vatten så långt ögat når, inte brukar vara så särskild vaksam.

[…]

Blev jag inte upptagen av ett fartyg, skulle jag alltså kunna ligga här tills jag  
svalt eller törstade ihjäl, eller till dess jag genom utmattning och brist på sömn 
inte orkade hålla mig på rätt köl längre. Jag skulle då törna runt och kvävas.

Plötsligt spratt jag till vid några plumsande ljud alldeles i närheten. Vad var 
det. – hajar? […]

En kväljande ångestkänsla grep mig.
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Jag låg länge och mönstrade vattenytan men kunde inte upptäcka något som 
liknade  en  hajfena,  och  jag  slappnade åter  av i  min  våta  bädd.  Över mig 
tindrade världsrymdens miljoner stjärnor och under mig hade jag ett vattend-
jup på en 5000 – 6000 meter. Borta i öster började horisonten rodna, det var  
förebudet till en ny dag. Vad skulle den väl bära i sitt sköte för mig. Akterlan-
ternan på Sheira kunde jag inte längre urskilja oxh ingenting annat heller.

Plötsligt rämnade mörkret. Solen sköt en kant över horisonten och stjärnorna 
bleknade bort. På denna breddgrad förekommer ingen skymning eller gryning. 
På några minuter är solen över horisonten och dagen börjar. Jag reste mig i 
vattnet och såg en tröstlös syn ett öde hav en vattenöken. Och längre upp i  
norr  såg  jag  en  pelare  mot  skyn,  som  Sheira  bildade  av  skorstensröken. 
Klockan var 6 och ombord hade nu dagmännen törnat ut till sin evinnerliga 
rostknackning. Kocken höll som bäst på med frukosten och i stockhålet svett-
ades eldarna och kanske med avund tänkte på ’lämpis’ som de visste hade en 
lindrig dag. Men ingen av dem visste vilket öde som drabbat mig.

Ett nytt stim av flygfisk kom seglande rakt över mig. Det är en vacker syn när 
man ser dem nedifrån. De ser precis ut som en armada av små silverglänsande 
flygmaskiner när de kommer seglande på sina utsträckta vingar. Jag såg mig 
oroligt omkring för att spana efter någon hajfena, men allt var lugnt som förut. 
Jag såg bara vatten och de rullande dyningarna. Dyningar efter någon storm 
som rasat på tusentals mils avstånd. De skulle  fortsätta att rulla ända tills de 
nådde en strand, där de kunde lägga sig till ro. Men när skulle jag få någon ro, 
ro för mina malande tankar. Hela mitt liv passerade revy. Så värst länge kunde 
jag  naturligtvis  inte  bli  liggande  såhär.  Skulle  detta  bli  slutet  på  min 
sjömansbana, att ligga här och vänta på att bli söndersliten av en haj, eller att,  
när jag inte orkade hålla mig flytande längre, uppsvälld av vatten sakta sjunka 
ned i det mörka djupet?

Solem steg allt högre himlen,[…]

Jag skar  en bit  av skjortan  och  lade  den  över  ansiktet.  Kniven  behöll  jag 
uppslagen i handen. Det var naturligtvis inte mycket att komma med om en 
haj  skulle  uppenbara sig,  men det  kändes  i  alla  fall  skönt  att  ha något  att 
försvara sig med. […]

Jag måste ständigt se mig omkring. Vid middagstiden kunde jag se en rök-
pelare vid horisonten. Efter att ha betraktat den en halvtimmes tid kunde jag 
endast konstatera att den avlägsnade sig mer och mer. Slutligen försvann den 
helt.

[…]

Min ångest ökade allt efter som dagen led och när jag såg att solen började 
dala  fasade  jag  för  att  åter  möta  nattens  obarmhärtiga  mörker.  Det  var  ju 
meningslöst att ligga så här. Nu önskade jag att det verkligen skulle komma en 
haj, så det kunde bli ett slut på det hela. Men den skulle komma medan det var 
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ljust så att jag kunde se att kömpa. Just kämpa var vad jag ville. Jag tyckte det 
skulle vara lättare att dö om jag i ett ordentligt slagsmål fick strida för mitt liv. 
[…] ajg  började  sparka  och  ropa  för  att  ådraga  mig  någon  hajs 
uppmärksamhet. Men ingen haj syntes till. […]

Solen var nu nere vid horisonten och snart var den helt försvunnen. Det var 
åter natt och alla himlens stjärnor tändes på nytt. Men jag såg något som mig 
var förmer än allvärldens stjärnor: en röd och en grön lanterna. Att jag såg 
dem båda bekräftade min uppfattning att fartyget höll kurs på mig. Snart bröts 
den absoluta tystnad som varit rådande under dagen, jag hörde åter ett ljud, 
ljudet från propellern som fortplantade sig genom vattnet.

Sakta som en snigel kom fartyget allt närmare och snart var det tid för mig att 
skrida till aktion. Jag prövade så smått röstresurserna och på cirka 30 meter 
från fartygets bog lät jag ropen skalla. En 7 – 8 man kom fram till relingen på  
backen och en av dem skrek att all right som svar på mina rop. Men nu tycktes 
det  mig som om fartyget  rusade fram med ett  expresstågs hastighet.  Mid-
skepps skymtade jag en vitklädd gestalt och för säkerhets skull skrek jag ut ett 
help och fick ett all right till svar och såg honom hastigt skynda upp för lejdar-
en till bryggan. Strax därpå var jag tvärs poppen och där såg jag loggen hänga 
på samma sida där jag låg. Men efter som de hade sett mig tyckte jag det var  
onödigt att pröva dess hållfasthet.

Otåligt  låg jag och väntade att få  höra maskintelegrafen och att  propellern 
skulle sakta ned. Men ingen maskintelegraf hördes och propellern fortsatte att 
slå sina rytmiska slag. En lätt oro grep mig och jag simmade fram för att få tag 
i logglinan. Men försent! Jag kunde inte finna den. Med stigande oro och varje 
nerv på spänn låg jag och lyssnade på något ljud som kunde tydas på att de 
saktat ned. Men ingenting hördes som kunde tydas som ett stopp, propellern 
fortsatte att arbeta i samma takt och snart låg jag åter och stirrade efter en 
bortilande  akterlanterna.  Jag  greps  av  en  våldsam  vrede.  Vad  var  det  för 
djävlar som kunde handla på detta sätt. (s. 349)

Berndtsson räddas  ändå,  skeppet  girar  runt  i  cirkel  och snart  är  han  i 
säkerhet och på väg mot land. Men åt fel håll! Ännu många strapatser måste 
hjälten utstå innan han kan förenas med sin älskade. Tanken går osökt till  
Odysseus som på hemvägen från det trojanska kriget kommer så långt att 
han  skymtar  sitt  Ithaka,  blott  för  att  i  nästa  ögonblick  kastas  ut  på  nya 
äventyr och förtretligheter som fördröjer återkomsten.

I det här sammanhanget får vi kanske några av de bästa proven på Isidor 
Berndtssons  lyrisk-dramatiska  berättarkonst.  Förutom  det  estetiska  syftet 
tjänar  den  lyrisk-dramatiska  ornamenteringen  till  att  framhäva  hans  egen 
hjälteroll.  Hela  framställningen  kretsar  egentligen  kring  en  elegant  liten 
korsrimmad fyrrading. Berndtsson har inte skrivit ut den i strofisk form, men 
säkerligen har han för sitt inre öra hört både rimflätningen och takten: ”Jag 
reste mig i vattnet och såg en tröstlös syn/ ett öde hav en vattenöken./ Och 
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längre  upp  i  norr  såg  jag  en  pelare  mot  skyn,/  som  Sheira  bildade  av 
skorstensröken.” I denna strof sammanfattar Berndtsson hela scenariet. Den 
rymmer i sig fröet till de ornamenteringar varmed han iscensätter dramatiken 
i tid och rum; hajarna (som är uppdiktade figurer, för där fanns ju inga hajar)  
som  dels  ger  honom  tillfälle  att  konkretisera  sin  dödsångest,  dels  att 
iscensätta  hjältemotivet  ”kampen  mot  odjuret”,  och  i  dess  förlängning 
”förberedelse till hjältedöd”.

”Hela mitt liv passerade revy” skriver han, ett motiv som är välkänt från 
berättartraditioner om upplevelser kring dödsögonblicket.185 I berättelsen om 
Odysseus död, som vi finner, inte hos Homeros utan i den tjugosjätte sången 
i Dantes  Den gudomliga komedin, är just återblicken på det levda livet ett 
centralt  motiv.  Olof  Lagercrantz  hänför  stilgreppet  till  medeltidens 
föreställningar om vikten av att allt stod rätt till i detta prekära ögonblick.186

Detta  dödsögonblick,  gränstillståndet,  ställer  Berndtsson  i  perspektiv 
genom  att  betona  motsatserna  i  nuet  och  evigheten:  hjältens  ensamma, 
geografiska  placering  i  Sydatlanten  mot  oändligheten  i  havets  djup  och 
himlens rymd, flygfiskens och stjärnornas skönhet mot odjurets dödshotande 
käftar, middagstimmens hopp som tänds och åter slocknar, dyningarna efter 
en storm som rasat tusentals mil borta, och som ska fortsätta rulla tills de når 
en strand där  de kan komma till  ro.  Denna metaforiska strand är  Hades, 
dödsrikets  strand,  dit  hjälten  nu  längtar.  Berndtsson  sätter  sin  hjältes 
extraordinära  situation  i  motsats  till  kamraternas  ovetande  alldagliga 
rostknackning. Bara akterlanternans hånfullt blinkande öga har sett vad som 
hänt. Mera övergiven kan ingen vara. Dramatiskt ramar han in scenariet med 
solens gång över himlavalvet. Först nattmörker, sedan rämnar mörkret, solen 
skjuter en kant över horisonten, stjärnorna bleknar bort, det blir middag och 
slutligen närmar sig ”nattens obarmhärtiga mörker” och stjärnorna tänds på 
nytt.  Med  dessa  testkonflikter,  motiv  hämtade  ur  muntliga  och  litterära 
traditioner,  ornamenteringar  av  överlevnad  och  omänskliga  strapatser 
utmejslar Berndtsson hjälterollen i sin berättelse.

Isidor Berndtsson kommer hem till slut, på omvägar. Ännu ska han inte få 
sin älskade Maj, utan han måste, i enlighet med Hahns formel – det vill säga 
i enlighet med traditionen – åter till sjöss och utstå mycket. I fartyget Oskar 
II seglar han med den brutalaste förstestyrman och dito kapten han någonsin 
råkat på. Förstestyrmannen ”var på pricken lik Göring. Inte endast till det  

185 Se  till  exempel  Moody  (1977),  och  Jung  (1975/1961:321),  som berättar  om en  egen 
”återblicksupplevelse”.  I  övrigt  vill  jag  hänvisa  till  en  ganska  omfattande  litteratur  och  
berättelsetradition  inom  teosofiska  och  antroposofiska  kretsar,  se  till  exempel  Steiner 
(1979:47ff). 
186 ”[Vergilius] uppmanar Odyssevs att berättar [!] hur han dog. […] komedins författare är på 
ett särskilt sätt fascinerad av dödsögonblicket, vilket är naturligt i en tidsålder då evig salighet 
eller evig fördömelse kunde vara beroende av förhållandet i denna sista stund i jordelivet.”  
Lagercrantz (1966:58).
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yttre utan han besatt även de själsegenskaper denne potentat hade. Fåfänga 
och egenkärlek parad med en brutal grymhet. Han våldförde sig ofta mot be-
sättningen”. (s.  358) Tolfte kapitlet  heter  ”En Svensk Hitler och Göring”. 
Här säger han bland annat:

Två likartade själar hade funnit varandra och det skulle snart visa sig att hade 
vi haft en Göring ombord så hade vi nu även fått en Hitler. Och liksom styr -
man i alla avseende var lik Göring, så var kapten detsamma i fråga om Hitler 
fast betydligt större och grövre. Med sin lilla stubbade mustasch och särskilt 
när en hårlock fall ned över pannan var han påfallande lik den person som 
senare störtade världen i så många olyckor. (s. 363)

[…]

Om de flesta ombord började vantrivas så trivdes istället styrman som fisken i 
vattnet. Han behövde inte längre dölja sin brutalitet utan fick istället en villig  
medhjälpare i kapten som inte var sämre än han, och många blodviten på be-
sättningen vittnade om deras framfart. (s. 364)

[…]

I Buenos Aires rymde 16 man. Aldrig har jag så gärna velat rymma som då. 
Och aldrig har jag haft en så fin chance för en rymning som då. Nästan vilken 
dag som helst  kunde jag fått  ett  jobb i  en trålare och sluppit  från eländet. 
Skulle kunna komma ombord i ett fartyg som var en liten värld där demokrati 
tillämpades, där lämparna åt vid samma bord som maskinisten och skepparen. 
Där  varje  man visste  och utförde  sitt  arbete utan  slavdrivare  och där  inga 
våldshandlingar tolererades varken från befälets eller manskapets sida. Men 
jag hade någon där hemma som väntat  på mig länge nog, så jag  beslöt att 
stanna. De båda despoterna ombord skulle inte få det nöjet att ha drivit mig 
iland. (s. 366)

Detta är upptakten till vad Hahn kallar ”Segerrik återkomst”. Denna gång 
får han äntligen sin brud:

Vigseln och bröllopet ägde rum i mina svärföräldrars hem i Sundby.

[…]

Senare på kvällen blev det dans och utanför fönstren stod massor av folk som 
skrek: brudparet ut. Det var inget annat att göra än gå ut på farstubron och visa 
oss. Och då hurrade de skådelystna och skrek: leve brudparet. (s. 370)

[…]
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Och till långt fram på natten stod folk utanför fönstren och skrek: brudparet 
ut. Hur många gånger vi var ute och visade oss minns jag inte,  ty de voro 
många, (s. 371)

Detta  är  en  bröllopsscen  värdig  en  furste,  en  hjälte,  helt  olik  det 
bedrövliga scenario som var berättelsens utgångspunkt. Stilgreppet, motivet, 
som vi också möter det i folksagan, tycks ämnad att argumentera: vem hade 
väl  trott  att  denna  askepåtare  skulle  komma  att  fira  en  sådan  triumf? 
Berndtssons hjälte har bytt  status från  handlingshjälte till  traditionshjälte. 
Denna  rörelse  från  ödeshjälte via  handlingshjälte till  traditionshjälte har 
blivit möjlig på grund av de testkonflikter som har prövat hjältens duglighet. 
Genom att  i  berättelsen  följa  det  av  traditionen föreskrivna  mönstret  har 
berättaren  kvalificerat  sin  hjälte  till  den  euforiska  bröllopsscenen.  Nog 
föreligger, som det heter i Hahns formel, ”Segerrik återkomst”, men också 
”återvändo till det främmande”, för Isidor Berndtsson måste åter ut på havet 
till nya prövningar. Han fortsätter sin berättelse på detta sätt:

Jag fick dock tid att begrunda vilka häftiga växlingar livet kan bjuda. För ett 
par  veckor sedan hade jag varit  så gott som i  ett konsentrationsläger,  nyss 
hade jag varit en av medelpunkterna i en av livets största fest, och nu gick jag 
här och betraktade med oro min fru som kämpade med döden. Hon vann dock 
enviget och när den s.k. krisen var över tillfrisknade hon snart.

Men bosättningen och läkarräkningar hade gått hårt åt med mitt kapital och nu 
gällde det att så fort som möjligt få en hyra igen (s. 371)

Med det underordnade budbärarmotivet öppnade Isidor Berndtsson för ett 
nytt  traditionellt  motivkomplex  i  berättelsen;  punkten  10  i  Hahns  formel 
”Segerrik återkomst och återvändo till det främmande”.

Homerisk återkomst: den förklädde hjältens bedrägeri

Albert  Lord  arbetar  i  The  Singer  of  Tales med  teman  (här  benämnda 
motivkomplex) som han kallar ”Deceptive story” (Bedrägeriet), ”Disguise” 
(Förklädnad),  ”Recognition”  (Igenkännandet)  och  ”Captivity  and  return” 
(Fångenskap  och  återvändo).  Dessa  motivkomplex  är  centrala  i  de 
jugoslaviska episka sångerna.  ”Den fokala  punkten i  återvändo-sången är 
själva  återvändandet,  och  detta  är  alltid  omgivet  av  (a)  förklädnad,  (b) 
bedrägeriet, och (c) igenkännandet,” skriver Lord.187 Också Odysseus kommer 
förklädd hem till Ithaka och övervinner där uslingarna som festar på hans 
bekostnad, medan han själv har fått utstå de svårast tänkbara umbäranden. 

187 Lord (1960:121, min översättning).
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Opponenterna  är  krigare  och  Odysseus  övervinner  dem  med  deras  egna 
medel i vilka han är deras överman. Den tredje återkomsten som jag ska lyfta 
fram ur Isidor Berndtssons berättelser är sista kapitlet som han skapar helt 
efter detta homeriska mönster. Överordnat, styrande, i detta motivkomplex är 
alltså som Lord säger ”Fångenskap och återvändo”, de övriga motiven ingår 
som  undermotiv.  Berndtsson  är  på  väg  hem  efter  tre  månaders 
sjukhusfångenskap i nazityskland:

Det var gott om plats på tåget och jag fick en kupé för mig själv. Jag bredde ut 
ett papper på soffan, lade mitt gipsade ben på det och fördjupade mig i en 
dagsfärsk tidning.

En stund senare kom fyra ungdomar, två damer och två herrar […] De skulle 
spela poker.

Jag förstod att de gärna ville disponera min fönsterplats vilket ju inte var så 
underligt om de skulle spela kort. Hade de bara yttrat några vänliga alldagliga 
ord som kunde tolkas så att de observerat min närvaro, så skulle de också fått 
ha den. Men då jag av deras fientliga blickar tydligt kunde utläsa att de ön-
skade mig till ett betydligt hetare ställe än där pepparn växer förhärdade jag 
mig och blev lugnt liggande.

De tog upp en kortlek och började spela. Av deras samtal förstod jag att de var 
skådespelare och att de skulle till Varberg för att uppträda där.

När de spelat en stund sade en av dem. Vi ska väl ha oss en hutt. En flaska  
whisky och fyra glas plockades fram och placerades på fönsterbordet.

Whisky! Det var precis vad jag skulle behöva!

[…] Men för dem fanns det bara fyra personer i kupén.

De såg inte att där fanns en sargad och lemalytt medmänniska vars trasiga 
nervsystem  skrek  efter  några  droppar  whisky,  efter  några  vänliga  och 
deltagande ord som kunde visa att även han tillhörde gemenskapen i detta fria 
land som han varit ute och riskerat livet för.

De såg bara något visst obestämt med något vitt på benet, klätt i en illasittande 
gottköpskostym och, som vad dem anbelangade, kunde dra för fan ivåld.

De skålade och drack i fullkomlig oberördhet om min närvaro. Men jag beslöt 
att jag skulle ha en whisky och jag visste att jag satt inne med ett medel som 
snart skulle få dem att dela med sig av gudslånet. Jag skulle låtsas vara utlän-
ning.

133



Ber om ursäkt, sade jag på tyska, är det någon som kan säga vad tid vi är i  
Göteborg.

De lystrade alla fyra. Kortspelet avstannade och alla fyra försökte på mer eller 
mindre god tyska upplysa mig om när vi var i Göteborg. Det var som om ridån 
gått upp till en ny akt. Alla fyra var lika angelägna att ta fram och vädra sin  
skoltyska. De började fråga ut mig vad jag gjorde i Sverige, vad jag hade gjort 
med benet o.s.v.

Jag svarade så knapphändigt som möjligt för att inte försäga mig. Jag var gift 
med en svenska, hade nyligen bosatt mig i Göteborg, hade seglat med en tysk 
båt o.s.v. Vi fortsatte att prata och snart kom den stund som jag avsett med 
min aktion. Jag blev tillfrågad om jag ville ha några droppar whisky.

Jag tackade ja, det kanske skulle göra gott med några droppar.

Sej ween, sade den av sällskapet som fyllde mitt glas.

Men just då var jag ivrigt upptagen med att betrakta landskapsbilden genom 
kupéfönstret.

När jag vände mig om hade han fyllt en försvarlig slurk i glaset. Kära vänner 
då, sade jag skrymtsamt, inte ska väl jag ha allt de där. De där är väl inget att 
tala om, det kommer att göra gott.

Vi skålade och drack och jag blev upplyst om att det hette skål på svenska. Jag  
i min tur upplyste dem om att skål hette jam på kinesiska, vilket tycktes märk-
bart imponera på dem.

Så fortsatte vi att prata och för att inte munlädret skulle torka och de tyska 
sch-ljuden inte skulle komma till sin fulla rätt skålade vi då och då. Allt efter  
som innehållet i flaskan sjönk steg stämningen och snart var den allmänna för-
brödringen fullbordad.

Jag hade mått prima om inte magen plötsligt börjat knorra över en nära två 
dygn utebliven tillförsel av fast föda.

Men även magens krav skulle snart bliva tillfredställd. Det visade sig att mina 
nyförvärvade vänner hade  en riktigt  tilltagen matsäck med sig och det  var 
naturligtvis inte tu tal annat än att jag skulle dela även den.

Det som dukades upp på fönsterbordet gick helt i stil med de kulinariska utes-
vävningar jag i fantasien gjort under min sjukhusvistelse.

Men när jag tänkte på orsaken till att jag fått deltaga i kalaset tyckte jag att de-
ras delikatesser hade en fadd smak.
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Då vi slutat vår måltid föreslog jag ett parti poker vilket mottogs med entusi-
asm.

Men var de skådespelare så var de då rakt inga pokerspelare. De annonserade 
allt för öppet sina goda eller dåliga kort och då vi närmade oss Varberg hade 
jag vunnit 60:-- från dem.

Men det var som om jag gjort dem en tjänst genom att befria dem från dessa 
pengar. Det blev ett allmänt avskedstagande med många ryggdunkningar och 
försäkringar om hur trevligt vi hade haft det tillsammans. Då de, efter ett otal  
handskakningar, äntligen förmådde sig att slita de så nyss knutna vänskaps-
banden och började troppa av vände sig en av herrarna kom tillbaka och sade. 
Jag kan väl få adressen. Det kan ju hända vi kommer till Göteborg någon gång 
och då kunde vi ju träffas igen.

Så gärna så, men säg mig en sak, sade jag, och nu talade jag svenska, ni har 
bjudit mig på whisky och ni har bjudit mig på mat och jag har haft det stora 
nöjet att få spela kort i ert sällskap men skulle det inte ha gått lika bra om jag 
hade varit svensk.

Han tittade fåraktigt på mig.

Jo visst, visst, visst, ja hej då, vände och kilade ut, tydligen inte längre angelä-
gen om adressen.

Men, trots whiskyn, vill jag inte påstå jag var så värst villig lämna den. Denna 
ovilja förstärktes ytterligare när jag, dåld vid sidan om det nedfällda kupéfön-
stret, hörde honom säga till de övriga

Den fan va ju svensk. (s. 442ff.)

När Dante lät Odysseus och hans stallbroder Diomedes brinna i Helvetets 
lågor var det just på grund av ”Bedrägeriet” med den trojanska hästen.188 När 
Isidor Berndtsson skriver: ”Men när jag tänkte på orsaken till  att  jag fått 
deltaga i kalaset tyckte jag att deras delikatesser hade en fadd smak” så är 
det inte troligt att han syftar på den egna iscensättningen av tablån. Hjälten 
har  rätt,  kanske  skyldighet,  att  luras.  Odysseus  ångrade  knappast  sitt 
bedrägeri  (det  är  Dante  som dömer honom),  och det  gör  inte  Berndtsson 
heller.  Har  Lagercrantz  rätt  så  är  fördömandet  av  hjältens  bedrägeri  en 
medeltida tanke. Jag antar därför att det legitima i stilgreppet att låta hjälten 
bedra sina motståndare är långt äldre än medeltiden (även prins Amlet hos 
Saxo bedrar sina motståndare). Isidor Berndtsson använder sig alltså av ett 
mycket gammalt motivkomplex när han, trött, hungrig och sårad, slutligen 
från krigsfångenskapen återvänder till sitt hemland och där möter ett gäng 

188 Den gudomliga komedin 26:55-142.

135



unga människor som bekymmerslöst leker och inte bryr sig det ringaste om 
den i gottköpskostym och gips förklädde hjälten. Var Odysseus antagonister 
krigare som lekte, åt och drack i hans hus, så är Berndtssons skådespelare. 
Odysseus var förklädd i trasor och blev illa behandlat vid bordet. Som den 
sanne  hjälte  han  är  övervinner  Berndtssons  hjälte  sina  motståndare  med 
deras egna medel. Han övervinner dem i dubbel bemärkelse. Pokerspelet är 
endast ett spel i spelet, en liten spegel som Berndtsson håller upp för att visa 
hur han klår sina antagonister. Han spelar bättre teater än de professionella 
skådespelarna. När han slutligen med berått mod avslöjar sig, så är det för att 
uppfylla genrens krav på igenkännandet (recognition). Även det här avsnittet 
är  en  bekräftelse  på  att  Isidor  Berndtsson  låtit  sin  hjälte  göra 
statusförflyttningen till traditionshjälte.

Resan till underjorden

Ett problem för homeriska hjältar på irrfärd är om och hur de ska komma 
hem med livet i behåll. Ett sätt som sedan gammalt står berättaren till buds är 
att rådfråga Ödet. Detta kräver dock en symbolisk resa till dödsrikets strand, 
han kan söka upp gränsen till dödstillståndet, en kamrat kan dö i hans ställe. 
Bara i dödsriket går det för sig att fråga om gudarnas vilja. Odysseus lämnar 
trollkvinnan Kirkes ö, men hon varnar honom för dåliga utsikter. Om inte 
annat måste han göra en färd till dödsriket innan han kan komma hem till  
Ithaka. Hon talar om hur han ska segla för att komma till dödsgudinnans land 
och vad han ska offra i Persefones lundar. Där ska den vise siaren Teireisias 
tala  om  hur  han  ska  nå  sitt  hem.189 Lord  framkastar  tanken  att  just  en 
återvändande hjälte:

lämpar sig för resan till underjorden, för han har redan på grund av långvarig 
frånvaro i den andra världen och återvändo till denna följt mytens mönster. 
Resan till underjorden är endast ett mikrokosmos af makrokosmos.190 

Han  betonar  också  att  en  sådan  resa  föregås  av  en  ställföreträdande 
kamrats offerdöd och regelenliga begravning för att färden till dödsriket ska 
bära frukt.191 Med detta i minnet läser jag Isidor Berndtssons berättelse, först 
om en kamrats död och begravning, och sedan hur hjälten själv är döden viss 
och frågar Ödet om detta. Det börjar med att en ung finsk sjöman skadas och 
dör:

189 Odyssén, tionde och elfte sången. 
190 Lord (1960:169, min översättning).
191 Ibid., s. 168.
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Dagen  efter  vi  lämnat  Huelva  höll  andre  maskinisten  på  att  tömma  don-
keypannan då han fick höra några hemska rop under durkplåtarna. När han ly-
fte på en durkplåt kom en man krypande fram. Han hade legat under don-
keypannan, fått  det  heta vattnet  över  sig  och var  illa  skållad.  De fick upp 
honom på däck och klippte upp hans kläder. Han var svårt skållad på mage, 
bröst och könsdelar men händer och fötter var värst, ty han hade måst krypa 
på dem fram till den öppna durkplåten. (s. 359)

Efter tre dagars olidliga plågor dör den olycklige:

Båsen kom med en rulle segelduk och började sätta igång med svepningen. 
Han gjorde  det  ordentligt.  Tog dubbel  duk och fuskade  inte med stygnen. 
Sedan fäste han några tyngder vid fötterna. Så där ja, sade han när han var fär-
dig, kommer han nu ner till botten kommer han att stå där till den yttersta da-
gen. Vid relingen höll timmerman på med att rigga upp en ställning och vid 
ställningen gjorde han en liten plattform. En pyts aska placerades på plattfor-
men och så var det klart för begravningsakten.

Det slogs stopp i maskin och fartyget låg och drev medan vi alla församlades  
på akterdäck. Med blottade huvuden stod vi där och ett par matroser bar ut 
den döde.  […] Den döde placerades på ställningen och övertäcktes med en 
svensk flagga. Så steg kapten upp på plattformen läste  begravningsritualen 
och  tog  3  skopor  aska  och  strödde  på  den  döde.  När  han  slutat  lyfte 
matroserna upp ställningen i ena ändan och det insydda liket gled överbord. 
Jag stod vid relingen och följde det med blicken när det sjönk ned i det stora 
okända djupet. Åter igen kände jag en kväljande känsla i maggropen. Hur nära 
hade  det  inte  varit  att  jag  fått  dela  den  finska  sjömanspojkens  öde!  Ett 
plumsande, några ringar på vattnet, och en sjöman försvinner för att aldrig 
återvända. (s. 360f.)

Detta är en begravning enligt föreskrifterna – notera att Berndtsson gör en 
poäng av att båtsmannen inte fuskar. Det ska gå korrekt och värdigt till in i 
minsta detalj – och det är ställföreträdande offerdöd. Den avlidne går före 
och bereder vägen till dödsriket åt den återvändande hjälten. Isidor Berndts-
son identifierar sig med den döde, det kunde ha varit han själv som fått stå i 
givakt på havsbotten till den yttersta dagen. Pojken dog i hans ställe.

Tidigare i kapitlet lämnade vi vår hjälte som en levande måltavla för de 
engelska bomberna på lasarettet i Kiel. Förhistorien var följande: när pojken 
Isidor gav sig till  sjöss var Kiel  den första utländska hamn han kom till.  
Denna händelse ville han hugfästa genom att låta tatuera namnet Kiel på sin 
hand.  När  han  nu  trettiofem  år  senare  låg  som  skadad  krigsfånge  i 
nazityskland misstänkte därför den tyska underrättelsetjänsten att han i själva 
verket  var  tysk.  De  ansåg  därför  att  han,  i  fall  han  överlevde 
sjukhusvistelsen, borde skickas till fronten eller arresteras och arkebuseras 
som förrädare:
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Jag hade lagt märke till att kapten inte fått skeppspappren med sig i båten och 
att någon försäkran från kapten, att jag var svensk inte skulle godtagas, därtill 
kände jag tyskarna för väl. Men mer än något annat grubblade jag över denna 
tatuering. 35 år hade förflutit  sedan jag sist var i Kiel. Kiel hade varit min 
första  utländska  hamn,  skulle  den  även  bli  min  sista?  Låg  det  något 
ödesbestämt i detta? Hade jag klarat mig alla dessa år endast för att det var 
bestämt att det här skulle sättas pungt och slut. […] (s. 432)

Jag hade ju dödens insegel på min hand och mina ben skulle väl vitna här i 
nazityskland. Och så försjunk jag åter i svårmodiga grubblerier över det prob-
lem som uppstått för mig. Förr eller senare skulle väl en bomb komma vid 
dessa ständiga flyganfall och fullborda mitt öde. (s. 436)

Berndtsson länkar sin hjältes öde till skeppets med satsen: ”Och det blev 
Mongolias och min sista resa” och sedan: ”Jag hade ju dödens insegel på 
min hand…” Med dessa stilgrepp skapar berättaren med en blinkning till 
läsaren – som ju mycket väl vet att han överlevde förlisningen – en illusion 
om att  han  mötte  samma öde  som fartyget.  Han tycks  tala  från  hinsides 
dödens tröskel, som en återuppstådd. Det är inte vanliga människor förunnat 
att få returbiljett till Charons båt. Den återvändande hjälten har genomfört 
den homeriska vistelsen i dödsriket.

Det  är  i  detta  sammanhang  intressant  att  Berndtsson  skapade  ett 
”dödsögonblick” där han låg i vattnet och väntade att bli uppäten av en haj, 
såg hela sitt liv passera revy och frågade om detta var hans öde. Man kan 
tycka att detta egentligen borde komma efter berättelsen om den omkomne 
finska sjömannen, men så är inte fallet. Vad det här rör sig om är att det som 
Albert  Lord kallar  en underliggande sammanhållande kraft (”a  tension of 
essences”)  gör  sig  gällande.  Motivföljden  är  icke-linjär,  men 
motivkomplexet är för handen, berättaren har det i sitt berättelsekoncept och 
det tillhör genren. Dess traditionsbärare förstår att uppskatta det. Detta är vad 
Lord kallar ”the famous  nod of a Homer” (den homeriska frågan).192 Även 
här bekräftar Isidor Berndtsson sin hjältes status som traditionshjälte.

Isidor  Berndtssons berättelse  följer  i  många avseenden den modell  jag 
uppställt  för  traditionella  hjälteberättelser:  han  kommer  till  världen  och 
överlever extraordinära omständigheter  som andra rollfigurer  i  berättelsen 
dukar under för.  Enligt  berättelsens logik blir  han inte hjälte genom sina 
handlingar (de bekräftar bara hans hjältestatus), eller för att han utnämns av 
andra;  han  föds  till  hjälte.  Han  revolterar  mot  modern  och  ger  sig  ut  i 
världen,  övervinner  testkonflikter  såsom krigshandlingar  och  fångenskap, 
återvänder,  ger  sig  ut  igen  och  återvänder  i  triumf.  Berndtssons 
levnadsberättelse är en dialog med världslitteraturen.

192 Ibid., s. 8 och 94.
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Med  sina  levnadsberättelser  tycks  både  Berndtsson  och  de  tidigare 
återgivna och analyserade brevskrivarna bekräfta vad också Bo G. Nilsson 
kommit fram till: i samlingarna av arbetarminnen är inte det berättelsernas 
hjältar  som  förändras,  utan  det  är  samhället,  de  yttre  omständigheterna: 
”Arbetarminnenas hjältar  är  statiska,  de  utvecklar  och förändrar  inte  sina 
personligheter.  Deras karaktärer  är  medfödda och konstanta och kan bara 
bekräftas av de prövningar de utsätts för”.193

I det följande kapitlet ska maskinist Axelson med sina berättelser utmana 
denna hypotes.

193 Nilsson  (1996:233).  I  ”Odysseus  ärr”  hänför  Auerbach  (2002:29)  hjälteeposets 
endimensionella hjälte till berättelsestrukturen.
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6. A.R. Axelsons berättelser

Inledning

Maskinist  Axelsons  brev  är  handskrivet,  utom en  avslutande  dikt  som är 
skriven på maskin. Brevet omfattar sidorna 5 – 239 i museets paginering. 
Han skriver på papprets båda sidor, textmassan upptar 234 sidor. Museets 
avskrift har paginering 3 – 133.

Av  utrymmesskäl  har  jag  valt  att  i  detta  kapitel  helt  fokusera  på 
skribentens berättelser om andra världskriget.  Jag ska därför inledningsvis 
sammanfatta  helheten  i  detta  bidrag.  Axelson  var  en  av  de  sjömän  som 
bidrog till Sjömannen och Folket i Bilds misslyckade novellpristävling. Inga 
priser utbetalades i den tävlingen eftersom bidragen inte höll måttet enligt 
juryn. Axelson var en av de tre skribenter som fick dela på en ”uppmuntran” 
eftersom de utvalda bidragen ändå ansågs vara lovvärda försök. Det var inte 
första gången han försökte publicera sig. År 1950 hade han fått en skildring 
av ett  besök på Teneriffa tryckt i Svenska Kyrkans Sjömansvårdsstyrelses 
tidskrift Ute och Hemma.194

Av de sjömän som bidrog till Sjöfolksminnen var Axelson en av de få 
skribenter som var ung nog att vara verksam till sjöss när han skrev sina 
berättelser.  Han var  57  år,  och  hans  bidrag  till  insamlingen  är  signerade 
ombord på fartyget s/s Bifrost. Han föddes 1897 i Söderköping. Fadern Sven 
Karlson hade gesäller i sin smedja och man arbetade både för hamnen och 
för det pågående järnvägsbygget i trakten. Men lyckan vände. Det hade ”gått 
galet  för  pappa”  skriver han (s.  20).  Farbröderna som varit  kompanjoner 
hade utvandrat: “Mina första minnen är talet om amerikaresa, där namnen på 
mina farbröder ständigt förekom. För oss blev det inte utav att följa efter”. (s. 
6)  Fadern förlorade smedjan och lämnade hemmet.  Skribenten är  mycket 
återhållsam med upplysningar i förbindelse med faderns fallissemang, men 
det  framgår  småningom  att  berättelsernas  huvudperson  som  en  följd  av 
olyckan blev fosterbarn hos en moster och hennes familj.  Som son till en 
bankrutterad  smed  ger  sig  den  fattiga  pojken  ut  i  världen.  Med  en  del 

194 Axelson (1950).
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självironi skildrar han hur han efter faderns påtryckningar blir sjöman mot 
sin vilja. Han antas till ubåtsvapnet som han sedan lämnar med betyget att 
han  nätt  och  jämt  förmår  att  klara  sig  själv.  På  navigationsskolans 
maskinistutbildning intresserar han sig mera för berättelser och poesi än för 
fartygsmaskineri.  Sedan  arbetar  han  hela  livet  som  sjömaskinist.  Om 
hjältarna i de föregående kapitlen är relativt endimensionella rollfigurer så 
skiljer sig Axelsons huvudperson från detta mönster däri att han framställs 
mera realistiskt som en antihjälte.

Axelsons  värld  är  en  berättelsevärld,  ett  universum av  vad  han  kallar 
”minnen”.  Men  dessa  minnen  är  inte  nödvändigtvis  hans  egna  om  man 
därmed  avser  att  han  själv  i  någon  yttre  mening  ska  ha  varit  del  av  de 
händelser han relaterar. De är däremot hans egna minnen i den betydelsen att  
de  är  hans  berättelser  om  hans  upplevelser,  vare  sig  det  rör  sig  om 
upplevelser  där  han  faktiskt  som  enskild  person  innehaft  en  roll  eller 
berättelser  han  har  hört  eller  läst;  skickliga  berättare  har  alltid  vetat  att 
införliva en bra berättelse i sina repertoarer.195

Breven i detta bidrag utgör ett bricolage av korta anekdoter, resereportage, 
lustigheter och burleskerier, långa novellartade anekdoter, poetiskt mättade 
beskrivningar av arbetsmoment, reflexioner över berättandet och skildringar 
av krigsupplevelser. Manuskriptet följer ingen strikt kronologi, berättandet är 
snarare kalejdoskopiskt. Den förbindande länken mellan olika berättelser är 
oftast ett ledmotiv eller funderingar kring ett dialektord.

Mängden dolda citat och litterära parafraser vittnar om denna skribents 
beläsenhet. Han namnger inte sina litterära samtalspartners eller deras verk, 
men läsningen av Axelsons levnadsberättelse avslöjar undan för undan att 
han flitigt läst bröderna Grimm, Maxim Gorkij, Guy de Maupassant, Victor 
Hugo, Erik Axel Karlfeldt, Jean Genet, Artur Lundkvist,  Harry Martinson 
och  flera.  Axelson  finner  inspiration  även  i  Bibeln,  psalmboken  och  i 
muntliga  berättartraditioner.  Jag  ska  nämna  några  exempel:  på 
kompositionell  nivå  parafraserar  brevskrivaren  Artur  Lundkvists 
novellsamling  Vandrarens  träd.  Den  boken  följer  en  disposition  där 
berättarjaget i uppbrutna, kalejdoskopiska fragment sammanställer en sorts 
självbiografisk  berättelse.  Lundkvist  börjar  med  några  lantliga  anekdoter 
förlagda  till  en  obestämbar  tid  (som i  sagan),  han  samlar  på  minnen  av 
människor han har mött, han skildrar sydliga exotiska landskap och flora och 
fauna i poetiska iakttagelser, blandar in flera anekdoter om människoöden, 
om bordeller  och bordellflickor. Sedan förflyttar  han sig undan för undan 
norrut på jordklotet och skildrar den 9 april i Norge och upplevelser under 
andra världskriget varvid han gör anspråk på att vara både vittne och aktör. 
Allt detta kunde lika gärna skrivas om Axelsons bidrag till Sjöfolksminnen. 

195 Se till exempel Herranen (1991/1987), Lord (1960).
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Med sitt  kalejdoskopiska berättande knyter Axelson an till  efterkrigsårens 
begynnande  berättelseskepticism;  ledande  litteratörer  som  efter  andra 
världskriget  förlorat  tron  på  de  stora  sammanhängande  berättelserna.196 

Lundkvist skriver om en av sin boks rollinnehavare att  han var: ”en evig 
vandrare  och  världsomkretsare  som  på  samma  gång  var  en  trofast 
hemälskare […]”.197 Bilden som Axelson skapar av sin huvudperson är just 
en sådan rotlös globetrotter och ”hemälskare”. Det är ett självmedvetet och 
utstuderat  utanförskap  brevskrivaren  odlar;  ett  fosterbarn  i  familjen,  en 
landkrabba till sjöss, en främling i land, en odugling i marinen, alltid litet vid 
sidan om, reflekterande och iakttagande. Med berättelser om vålnader och 
förebud,  med  reflektioner  över  dialektord,  med  närmast  ”etnografiska” 
skildringar av arbetsrutiner i maskinrummet, av bordellbesök och romersk-
katolsk liturgi  i  främmande hamn formar  han sin roll  som meddelare  till 
museet; han för en dialog med folklivs- folkminnes- och dialektforskning.

En diktare som Axelson ständigt samtalar med är Erik Axel Karlfeldt. Här 
finns även en biografisk parallell, idet att de båda upplevde och plågades av 
fädernes  bankrutt,  fäder  vars  namn  de  både  i  vuxen  ålder  valde  bort. 
Axelsons berättelser  kryllar  av dolda citat  och anspelningar  på Karlfeldts 
lyrik och biografi. Det finns faktiskt en del som talar för sannolikheten att 
berättaren  inte  bara  flitigt  läst  diktaren,  utan  också  Jöran  Mjöbergs 
avhandling  om honom.198 Själv  koketterar  Axelson  med  att  uppträda  som 
Karlfeldts rollfigur Fridolin som ”… talar  med bönder på böndernas  sätt/ 
men  med  lärde  män  på  latin”;  han  behärskar  florans  latinska  namn  och 
funderar över lokala och dialektala benämningar. Den lantliga idyllen är ett 
favoritämne – som han delar med Karlfeldt – och som han återkommer till  
på  flera  ställen;  kanske som en ironisk kommentar  till  att  det  endast  var 
motvilligt och under faderns påtryckningar som blev han sjöman. Själv hade 
han hellre stannat på landbacken och i skogen.

Ett tredje exempel är berättelser om hur Axelson nattetid strövar omkring 
i Gent, går på bordell och slutligen hamnar i en romersk-katolsk katedral där 
midnattsmässa firas. Här finns, förutom citat av den latinska mässliturgin, 
mängder av dolda referenser till noveller av Guy de Maupassant, Lundkvists 
196 En utmärkt sammanfattning av denna berättandets kris ger Larsson (2004). Hon påpekar att  
”[d]en  förlust  av  den  västerländska  kulturens  stora  legitimerande  berättelser  som  Jean-
François Lyotard i The Postmodern Condition förlägger till senare delen av 1900-talet är akut 
redan i efterkrigstidens litteratur och filosofi. Samtidigt som man på politisk och samhällelig 
nivå snabbt helar modernitetens brustna berättelser om Människan, Humanismen, Sanningen 
och  Utvecklingen  med  nya  starka  berättelser  om  ’det  kalla  kriget’ och  ’folkhemmet’ så 
renodlar  de  skönlitterära  författarna  ett  negativt  och  misstänksamt  förhållningssätt  till  
berättandet  och utvecklar en negativitetens estetik  där  de gamla berättelserna slits  sönder,  
avhånas och sörjs. Deras misstroende mot den nyformulering av modernitetens berättelse som 
ägde rum efter andra världskriget är kompakt”. Larsson (2004:39).
197 Lundkvist (1941:171).
198 Mjöberg (1945a). Avhandlingen utkom samma år i en populär bokhandelsutgåva (1945b).
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Vandrarens  träd och  Jean  Genets  roman  Matrosen  och  stjärnan,  och  till 
Karlfeldts lyrik. 199

Offranville: berättelser om andra världskriget

Det är en del av Axelsons berättarteknik att han tar sats när han ska berätta  
ett ”minne”. Han letar sig fram med hjälp av småepisoder med dialoger på 
dialekt, prövar olika associationer som möjliga ingångar till den berättelse 
han vill framföra. Han växlar mellan olika tidsnivåer, flyttar fram och till-
baka i berättandet och flätar in barndomsminnen som ett sätt att kommentera 
berättandet och skrivandet. I de följande textavsnitten kan man också lägga 
märke till att Axelson när han är en favoritberättelse på spåren tycks intensi-
fiera användandet av en traditionell tretalsstruktur.

De nedan citerade avsnitten är hämtade ur slutet på Axelsons omfångsrika 
brevmanuskript. Genom att först berätta sitt allra vackraste minne, minnet av 
en middag hos en fattig familj i byn Offranville utanför staden Dieppe i Nor-
mandiet, består han läsaren med ett särskilt förtroende; han omtalar att detta 
är något han aldrig tidigare berättat för någon. På så vis kittlar han läsarens 
intresse för berättelserna som ska följa. Läsaren ska känna sig initierad i en 
hemlighet och därmed stärkt i sin tro på berättaren när denne sedan relaterar 
sin huvudpersons förfärliga upplevelser och hjältemodiga insats. Men hjälte-
modet hos Axelson är inte av det enkla och enbart handlingskraftiga slaget, 
utan hans huvudperson och hjälte är en mera plastisk figur som både handlar 
moraliskt och rådigt och vid dramatiska påfrestningar bryter ihop och snyftar 
hejdlöst.  Med denna  litterära  och  psykologiska  realism uppnår  berättaren 
också att det berättade gör ett djupare intryck, det ökar dramatiken; kriget är 
ingen lek.

Axelsons  tillvägagångssätt  i  det  här  fallet  är  att  han  börjar  med  en 
berättelse som i tid ligger efter kriget, år 1946 – det är det vackra minnet av  
middagen i Offranville – sedan arbetar han sig bakåt till tiden för krigets 
utbrott.   Men för att  närma sig det  vackra  minnet  och så småningom de 
dramatiska  krigshändelserna  berättar  han  först  anekdoter  om gamlingar  i 
hemtrakten.200 Det primära ledmotivet i de följande berättelserna, så länge 
som hjälten ännu befinner sig på land, tycks vara bröd. Ett annat ledmotiv är 
skor, i synnerhet grova skor, ett motiv som även förekommer i Maupassants 
”Huset Tellier” som Axelson alldeles uppenbart läst, och på flera ställen i 

199 En  del  tyder  på  att  Axelson  läste  böcker  på franska;  de noveller  av  Maupassant  som 
brevskrivaren refererar till  återfinns på svenska i  samlingen  Mademoiselle Fifi  och andra  
noveller Stockholm 1960. Genets Matrosen och stjärnan utkom på svenska 1956.
200 Berättartekniskt  finns  här  en  slående  likhet  med  den  teknik  som  berättaren  Gustav  
använder sig av i Kleins (1989) ”Ett eftermiddagssamtal hos Elsa”.
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Axelsons  egna  texter.  Dessa  ledmotiv  för  berättarens  tankar  och 
associationer  framåt  och  länkar  det  ena  ”minnet”  till  det  andra. 
Huvudpersonens mor, ”Sme’mor” innehar en roll i de burleska anekdoterna 
med bruk av ord som ”skiter” och ”röv” berättade med dialoger på dialekt. 
Sedan fortsätter han:

Det berättas också om ett tillfälle då smegumman, eller smens, hade kommit i 
bröskarva (brödskarven = mellan sista kakan och nästa bak) och hon gick till  
Lôtta i Kolbo.

Hon knackade och steg in och framförde sitt  ärende. ’Kära Lôtta lån me e 
kake tess ja får bake, vi ä så förbannat utan brö.’ (Också en komparation)

På tal om torpet Kolbo och bröd. 

Där inträffade en gång en händelse, som dryftades och som nästan ovilkorli-
gen kom upp till diskusition varhelst några av gårdens folk var samlade.

Jag har förut talat om den grå mannen, som visade sig när någonting stod för 
dörren som angick den gården. (s. 103)

Med inflätade ironiska kommentarer – såsom parentesen ”Också en kom-
paration” – återknyter Axelson här till tidigare anekdoter om brödbak och 
dialekter och gubbar och gummor på landsbygden. ”Den grå mannen” – en 
vålnad som förekommer i flera av Axelsons berättelser och som i den efter-
följande anekdoten begär jäst till brödbak – förebådar att något ska hända 
men Axelson trevar ännu efter de ”riktiga minnen” som han vill berätta. Han 
letar efter en ände i minnets härva av olikfärgad garn – en traditionell meta-
for som han på flera ställen använder för att reflektera över berättandet. 

Skildringen av besöket på Teneriffa – som trycktes i  Ute och hemma – 
hade föregåtts av en anekdot om en måltid på salta bondbönor och bröd hos 
en  fattig  familj  på  den  spanska  landsbygden.  Dessa  tidigare  berättade 
anekdoter finner efterklang i – och kan ses som preludier till – de berättelser 
som nu ska återges och analyseras. Från brödbak återvänder berättaren till ett  
minne av en vandring. Anekdotens anspelning på folkliga sexuella praktiker 
torde, om man följer Bo G. Nilssons analys av redigeringarna av arbetarnas 
berättelser i  Svenskt Liv och Arbete, liksom andra av Axelsons burleskerier 
och tvetydigheter ha ansetts vågade i sammanhanget: 

Jag strövade en gång omkring i en botanisk trädgård i Sverige. Jag kom till en 
kulle beväxt med barrträd av många slag.

Jag tittade på en och annan pinne och läste Pinus o.s.v. Exelsia o.s.v. Taxus 
bacata. Vad nu då! Jag stod framför en buske som jag händelsevis kände. Här 
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har en besökare ryckt upp pinnen, och sedan satt den tillbaka sedan han läst,  
men på fel plats tänkte jag. […]

Busken, som jag stod framför var Sävenbom (Juniperus Sabina). (s. 104)

Axelson söker upp en trädgårdsmästare och påpekar för honom att en sky-
lt har satts på fel plats. Trädgårdsmästaren och huvudpersonen för sedan en 
dialog i vilken Axelson (som på så många andra ställen i manuskriptet) stolt-
serar med sin kunskap om florans latinska namn:

”Ja, si de händer ju att folk inte ides kröka sig och läsa utan rycker upp pin-
narna o sedan är det inte så noga om de kommer på rätt plats. Nej svarade jag, 
så kan det inte vara i de här fallet. Det är en Juniperus Sabina, som har alldeles 
galen pinne. Jaså den, mannen log. Ni känner väl till Sävenbom. Ja, svarade 
jag, och jag vet att den användes som abortmedel, egentligen till ston. Just det, 
sade mannen, och det är just därför som den där pinnen blivit ditsatt. När den 
riktiga pinnen stod där så förde den stackars busken en tynande tillvaro, ja den 
dog ut ibland, o vi måste skaffa en ny. 

Folk nöp av alla kvistarna och det var inget annat att göra än att ändra namnet. 
Det är ett fantasinamn. Ni satt väl tillbaka pinnen?

Vi rökte en cigarett tillsammans och pratade om ditt o datt i bästa samförstånd.

När  jag  skrev  ned  minnet  från  den  spanska  lantfamiljens  middag på  salta 
bondbönor och bröd, kom jag att tänka på en annan middag, vid ett  annat 
bord. Denna middag, också i en lantfamilj, är nog det vackraste minnet jag 
har.  Jag  visste  inte  då  heller  hur  jag  skulle  beté  mig.  Ja,  jag  bar  mig  så 
oskickligt åt, att mina bordsgrannar måste vädja till värden och värdinnan om 
ingripande. […] Det var denna lantfamilj i byn Offranville, några kilometer fr. 
Dieppe Normandi, som gav mej detta vackra minne. (s. 104f).

Tidigare  berättade  anekdoter  används  om  och  om  igen  som  retoriska 
resurser  –  antihjälten  ställer  sin  egen  oförmåga  att  uppträda  rätt  och 
beskedligt vid främmande bord till beskådande. Han arbetar sig fram med 
anekdoter  om lantliv  och  burleskerier,  över  brödbak,  en  enkel  måltid  på 
bondbönor och bröd, återintar fridolinrollen med en fot i de lärdes värld och 
en  fot  i  jordbrukets. Axelson säger  sig  ha  ätit  champagnelunch  med  det 
franska  ambassadörsparet  och  suttit  till  bords  med  ärkebiskopen,  minnen 
som han aldrig  talat  om eftersom dessa  händelser  inte  efterlämnat  något 
minnesvärt. Att han aldrig heller har berättat för någon om middagen hos den 
fattiga familjen i det av kriget sargade Normandiet har en helt annan orsak;  
den middagen ”efterlämnade ett minne, som jag ville behålla för mig själv”. 
Läsaren ska lockas att känna sig hedrad med detta förtroende.  Med dessa 
retoriska knep upphöjer Axelson det enkla och lantliga som motsats till det 
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socialt förnäma. Hjälten rör sig obehindrat i båda världarna, men berättaren 
tar ställning för det enkla som han ändå distanserar sig ifrån. På så vis skapar 
han ett slags nostalgiskt utanförskap.

Med ett  barndomsminne  (inte  av  bröd  men  väl  av  andra  födoämnen), 
fortsätter  Axelson med några  reflexioner  över  berättandet,  sedan börjar  – 
efter ytterligare omvägar och många förhinder – berättelsen om middagen i 
Offranville:

Minnet är som en bunke fylld med orensade ärter. – Alla barn leker; men det 
hände ofta när vi barn rustade oss för kurragömmaleken i hagens buskar och 
snår, att mor hejdade oss. Vi ska ha ärtsoppa till middag i morgon. Se här! Var 
så go. Och så fick vi var sin bunke ärter att rensa och pilla bort de svarta och 
fula. När detta så var gjort fick vi gå fram till mor vid spiseln och visa upp vår 
bunke  med  de  gula  fina  ärterna.  Sedan  fick  vi  gå  ut  och  leka.  De  fula,  
skrumpna och dåliga ärterna fick vi ta med oss ut till hönsen.

Jag skriver minnen. Men vad gör jag annat än rensar ärter, och visar fram de 
vackraste. 

Men de fula, de skrumpna och dåliga? Dom har måsarna fått […].201

Berättaren slingrar sig, kanske han beskattar en eller annan läsares tålam-
od, men denna metodiska förhalning är ett traditionellt berättarknep ämnat 
att  reta  läsarens  nyfikenhet,  det  är  en  variant  av  ”suspensionstekniken”. 
Övertygad om den egna berättelsens värde njuter berättaren av uppmärksam-
heten, han utmanar läsaren att utropa: men berätta nu då, kom till saken! Ret-
samt fortsätter han litet till:

Men det var minnet av middagen i Offranville som jag skulle teckna. Man sät-
ter sig inte utan vidare till bords här och där i världen.

Jag måste börja från början, och då måste jag börja med, att jag gör en lång-
promenad, och lägger en kvist på Jonsons grav.

Sedan måste jag gå händelserna i förväg för en stund, och stiga på en buss vid 
Marble Arch i London för att avveckla ett intermesso, som hör samman med 
kvisten på Jonsons grav. Sedan får jag ett glas vatten och nu har jag funnit en 
tråd i minnets nystan som inte är bara en stump. Nu ska jag visa fram bunken 
med de rensade ärtorna.

Det var vintern efter det sista världskriget. Vi låg i Dieppe. Vi hade inte kom-
mit dit på den vanliga vägen ty den var spärrad av minor och vrak. Vi hade 
gått tätt under land av Svenska och Norska kusten. Från den Norska kusten 

201 Detta  motiv anspelar på Bröderna Grimms version av Askungesagan (”Aschenputtel”):  
”Die guten ins Töpfchen,/ die schlechten ins Kröpfchen”.
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gick vi sedan i en svept ränna över Nordsjön till Shettlandsöarna. Därifrån var 
sedan en ränna längs Engelska kusten ned till Dover. Därifrån ledde en annan 
ränna över Engelska kanalen till Boulogne och Dieppe. Flera vägar röjdes och 
öppnades oupphörligt för att förkorta resrouterna.

Dieppe  är  staden  där  Engelsmännen  satte  iland  en  invasionsstyrka  för  att 
samla erfarenheter till den större och avgörande attacken Det var huvudsakli-
gast Kanadensiska soldater som användes och många återvände aldrig.

Såren efter kriget voro öppna. Befolkningen hade ännu inte hunnit hämta sig 
efter det förfärliga som hänt. Barnen ropade efter bröd, männen vilade ofta på 
hacka och spade i röjningsarbetet, och kvinnorna hade intet minne av när de 
slog bort den sista urkokta kaffesumpen.

Jag var nyfiken på hur det såg ut bakom höj derna som omger staden och satte 
kurs uppåt en lång backe på vägen. Överallt stötte man på rester av vad som 
varit.  Uppe  på  höjden  och  i  dalen,  som  utbredde  sig  nedanför  såg  det 
annorlunda ut. Allt andades lantlig ro och ostörd söndagsfrid. (s. 106).

Från backkrönet tecknar berättaren med skarpa kontraster konturerna av 
landet och den situation i vilken hjälten ska träda in på scenen. Öppna sår, 
lämningar av det som varit, röjningsarbetande män i den förstörda staden, 
hungriga  barn  som  ropar  efter  bröd!,  kvinnor  som  i  ett  numera  glömt 
förflutet kunde unna sig ”lyxen” att återanvända gammal kaffesump. Det är 
en medkännande och frän ironi. Och sedan på andra sidan åsen, dalen som 
vilar  i  lantlig  helgdagsro,  ett  av  Axelsons  favoritämnen.  Med  denna 
kontrastmättade  överblickande  snabbskiss  skapar  berättaren  en  effektiv 
upptakt till den följande anekdoten. Axelson följer en stig som ska leda till 
krigsbegravningsplatsen utanför Dieppe.

Jag följde stigen utmed ett skogsbryn och efter någon kilometers promenad 
öppnade sig en glänta i skogen, en uppröjning där gravarna låg i täta rader. 
Det  var  kors  vid  kors,  små  målade  träkors  med  den  fallnes  namn  enl. 
dödsbrickan, som han burit om halsen […].

På högra  sidan  om en  bred  grusad gång låg  uteslutande Kanadensare.  Jag 
valde denna sida och läste på korsen. (s. 106).

Axelson går omkring på den ödsliga begravningsplatsen och läser det ena 
skandinaviskt  klingande  namnet  efter  det  andra.  Han  beslutar  sig  att  i  
skogsbrynet bryta ett fång kvistar av kristtorn och kornell (de senare som han 
naturligtvis  kallar  ”Cornus”)  och gå  omkring  och lägga  gröna kvistar  på 
gravar med namn som Johnson, Swanson och liknande. Sedan tycker han sig 
ha använt sin dag väl. När han ska bryta upp från begravningsplatsen blir han 
emellertid nyfiken på vad som kan dölja sig bortom nästa ås. När han på 
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detta sätt har signalerat att nu ska berättelsen ta en ny vändning – läsaren vet  
ju  att  han  ska  äta  en  oförglömlig  middag i  Offranville  –  gör  han  en  ny 
utvikning och fördröjning, han säger sig tända pipan och vila en stund inför: 

fortsättningen på promenaden. 

Jag står vid Marbel Arch Hyde Park Corner i London och väntar på en buss, 
som ska föra mej till Eastern Hotel och vidare till Glengal Grow och Millwol  
Dock.

Jag slår mig ned bredvid en man.

Axelson fortsätter inte som läsaren kunnat förvänta sig med att  vandra 
över nästa ås, utan han gör ett snabbt scenbyte till en annan episod förlagd 
till London. När denna episod är avklarat återgår han till sin vandring utanför 
Dieppe. Berättartekniskt är detta scenbyte en så kallad suspension.202

Konduktörn kommer och tar upp avgiften och jag förklarar var jag vill stiga 
av.  Efter  en  stund  frågar  mannen  vid  min  sida  om jag  är  skandinav.  Jag 
svarade, att jag är svensk. Efter ytterligare en stund sade han. Min mor var 
svenska men min far vet jag ingenting om. Det var en äldre man, han talade 
Engelska i avbrutna meningar. ’Jag kom från Kanada i går, jag ska resa till  
Sverige och söka upp min mors släktingar. Jag har aldrig varit där, men jag 
hoppas mycket av min resa.

Efter ytterligare en stund sade han. Men först ska jag se min sons grav. Han 
blev kvar i Dieppe under kriget. Jag ryckte till. Vad heter ni? Mitt namn är 
Djånsån (Jonson) ’Mister Jonson; jag lade handen på hans arm. Jag är sjöman 
och har varit i Dieppe.

En gång tog jag en promenad i omgivningarna och träffade då på krigsgrav-
arna. Jag beskrev hur gravarna låg och att jag brutit kvistar och lagt på en del 
av dem. Och så sade jag. Mister Jonson. Med största säkerhet har jag lagt en  
kvist även på er sons grav.

Han vände sig mot fönstret. Han reste sig och gjorde sig beredd att stiga av. 
När han gick böjde han sig och viskade i mitt öra. ’God bless you’ - - -

När jag kom upp på den andra sidan av dalen befann jag mig på en platå . (s. 
107)

202 Stilgreppet  att  använda  suspensioner  är  nära  släkt  med  vad  som  –  inte  minst  inom 
Homerosforskningen – är känd som retarderingar. Auerbach påpekar i uppsatsen ”Odysseus 
ärr” i Mimesis att dessa stilgrepp inte endast eller nödvändigtvis tjänar till att skapa spänning 
utan är en del av den homeriska traditionens realism och benägenhet – i motsättning till den  
judiska traditionen (Auerbach exemplifierar med berättelsen om Abrahams son-offer) – att  
låta alla detaljer belysas och stå i förgrunden. 
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Scenbyte  igen.  Axelson  är  tillbaka  på  krigsbegravningsplatsen  utanför 
Dieppe. Det är nu han ska fortsätta över nästa ås. Han är på väg mot byn Of-
franville. Scenen här ovan är skickligt berättad med det intima handpåläg-
gandet och viskandet och kulmen när mannen – utan att det förklaras – i dub-
bel bemärkelse berörd vänder sig mot fönstret. 

Det  bör  här  noteras  att  Axelsons  favoritdiktare  Karlfeldt  i  psalmen 
”Snabbt jagar stormen våra år” skriver: ”Hav tack för vad du gav,/ Om och 
du endast gav en ros/ Att lägga  på en grav”.203 Detta är ett exempel på hur 
Axelson  finner  inspiration  i  lyriken  och  arbetar  in  motivet  i  sitt 
prosaberättande.

Här låg en kyrkby. Vägen delade sig åt flera håll. Jag valde en väg som gick  
mellan  två  höga  häckar.  Den  var  smal  och  föga  använd;  ett  tecken,  som 
utmärker  alla  intressanta  vägar.  På  den  andra  sidan  av  häckarna  hördes 
omisskännliga tecken på vad som där försiggick. Där hördes ett taktfast ljud, 
som inte kan liknas vid någonting.

Jag får här känslan att Axelson, med tanke på hans fäbless för tvetydighet-
er, skämtar med sin läsare. Är det ljudet av älskog han hör? Nej:

Det måste vara en häst som betar. Och där är ett snarlikt ljud men långsam-
mare, och dessemellan en flåsning. Ja, just det, en ko.

Och nu, idel nya läten. Det måste vara en hel kull med grisar, som smånöffar 
med varandra, kivas och drar varandra i svans och öron. En loglänga vetter 
mot vägen. En kall och blek eftermiddagssol lyser genom grenarna på några 
almar och tecknar nya mönster i logens korsvirke. I diket går en ensam höna 
och  knycker  med nacken.  Hon kacklar  sin  klagan,  så  övermåttan fylld  av 
livets vemod. Jag satte mig att vila, och tände pipan. (s. 107)

Axelson filosoferar över scenen: ”- Om jag hade kunnat föra en pensel. 
Då skulle jag fånga detta motiv på min duk”. Med visuell realism ser han 
skuggornas spel som bryter korsvirkets symmetri. Att Axelson här använder 
tretalsfiguren; en häst, en ko, en kull grisar, bekräftar att berättandet nu är på 
väg mot ett viktigt ”minne”. Med ljudet av de osynliga betande kreaturen 
visar berättaren sin skicklighet i att göra en scen hörbar för läsaren. Han ska 
strax  använda  detta  berättartekniska  knep  för  att  föra  berättelsen  framåt, 
återigen med en tretalsfigur. Den antropomorfa hönan förkroppsligar hjältens 
känsla av ensamhet och berättaren drömmer sig tillbaka till barndomen:

På detta satt jag och tänkte, och tankarna följde röken från Hamiltons Bland-
ning i pipan till en stig, som ledde till en källa i min barndom. – Man kunde 

203 Psalm nr. XVIII Den Svenska Psalmboken (1937).
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höra på greparnas gnissel i de tomma hinkarna, även om man inte såg, om det 
var mormor som var på väg till källan. Då var det långa mellanrum mellan gn-
isslet, men om det var mor så var gnisslet mera jämnt fördelat i öronen. 

Om det däremot var någon av de yngre syskonen som skulle hämta vatten, så 
var det gnissel på gnissel i takter och melodier. 

Och även om man inte såg så visste man ändå hur många nya bucklor som 
hinkarna hade fått av de stenar, som kantade stigen.

Vad nu då? Är det trolldom och knytt? 

Har  tankarna  tagit  form  och  skepnad.  Det  är  ett  verkligt  ljud  av  tomma 
vattenhinkar i små händer. Ljudet kommer närmare bakom häcken, och genom 
en öppning, som jag inte kan se där jag sitter kommer en flicka ut på vägen. 
Jag följer  henne, jag är törstig först nu. Hon går in på en öppen, men öde 
gårdsplan.  Där står pumpen. Jag hjälper henne att  fylla spannarna. Jag ber 
henne pumpa medan jag dricker men det går dåligt. Monsieur får följa  med 
hem och få ett glas att dricka ur. Jag följer henne genom öppningen i häcken  
och kommer in på en stor gårdsplan.

Ett hus av sten och lera, en länga ligger i mitten. Jag slår mig ned på stenhäl -
len framför dörren. Ovanför är årtalet 1662 inhugget. 

Några barn kommer springande och ställer sig i en halvcirkel framför mig. Jag 
har kola i fickorna, och börjar dela ut, men flera barn kommer och jag måste 
inskränka ransonen. Från någonstans inifrån huset  kommer Alice med glas 
och skopa och öser upp ett glas vatten. Hennes mor kommer också ut. Hon bär  
den minsta på armen. Jag lägger märke till moderns nystrukna förkläde, hon 
har nog nyss satt det på. (s. 108)

Återigen gör Axelson sceneriet inte bara synligt utan också hörbart. Iakt-
tagelsen av olika åldrar, enbart med ljudet av vattenhämtning i plåthinkar vid 
barndomens symboliska källa är mycket skickligt genomförd i tretalsfigur 
med genealogiskt  fallande ordning;  mormor,  mamma, barn. Även suspen-
sionens övergångar mellan dagdrömmeri och det närvarande är skickligt gen-
omförda och utpräglat litterära. Det är en pastoral idyll som nostalgiskt länk-
ar berättarens egen barndom till det beslut hjälten snart ska fatta att hjälpa  
den fattiga familjen i Offranville. 

Tack vare kolan blir jag snart god vän med barnen. Är det edra barn alla 12 
frågar jag och modern kan inte annat än bejaka frågan. 

Barnen har få men lappade och rena kläder Ingen av dem har skor utan tofflor 
av gamla pressenningstrasor som pappan har sytt. Att lappa och sy nya skor 
måste vara hans hobby. Jag talar med modern.

150



Monsieur, när vi ha pengar så har vi inga kuponger eller också finns det inget 
att köpa. Och när vi har kuponger och det finns att köpa så har vi inga pengar.  
Kriget är hårt, det drabbar mest de små. Ingen av barnen är över skolåldern.  
Jag säger till en av dem visa mej din docka men får inget svar men modern 
förklarar att ingen av barnen har någonsin ägt en docka. Inte underligt då att 
de tyckte att min fråga var konstig. Den som jag frågade visste ju inte ens vad 
det var. Men de barn, som gick i byskolan visade mig sina skriv och räkne-
böcker, och man lägger märke till, att de tidigt fått lära sig aktsamhet. En an-
nan sak faller också i ögonen. Det är den lediga pickturen. D.v.s. det sätt att  
skriva, som de fått lära. Det är inte den petiga och ansträngda stilen [tillägg 
över raden: ”som vi fått lära oss”] utan avrundad och flytande.

Jag pratar med barnen. Ni ville nog gärna ha varsin docka, och du Pierre, som 
ser ut att vara en rustibus, é ton peres enfant terrible, du vill väl helst ha ett par 
bastanta skor. 

Det blir skämt och skoj och modern önskar sig ett förkläde. Jag lovade att  
komma igen och då ha med mig någon sak.

Redan på återvägen ombord kom den kranka eftertankens blekhet. Jag hade ju 
fullt sjå att kläda och föda den egna familjen. (s. 108f.)

Moderns ”Monsieur, när vi ha pengar […] Kriget är hårt, det drabbar mest 
de små” kan vara en anspelning på Maupassants novell ”Fettpärlan” där en 
kyrkvakt säger: ”Ser ni, min herre, bland fattigt folk är det nödvändigt att  
man hjälper varandra … det är de stora som föra krig”.

Motivet med lappade men rena kläder och skor av smärting förekom även 
i berättelsen ”Bouganville” som skribenten fått publicerat i Ute och Hemma. 
Med  dessa  motiv  markerar  berättaren  sin  sympati  för  det  enkla  och  det 
lantliga. Och som ledmotiv länkar de ihop Axelsons olika berättelser till ett 
sammanhängande helt.

Ännu ska hjälten inte få äta middag hos familjen i Offranville. Askepåtar-
en har försatt sig i en besvärlig situation, en testkonflikt, han måste först ut i 
världen igen, utstå besvärligheter, övervinna motstånd och hitta lösningen på 
konflikten. Sedan kan han fullborda rollens krav på återvändande.

Jag hade gjort en obetänksam utfästelse. Under hela resan hem till  Sverige 
tänkte jag på familjen, och på barnen, som väntade på sina dockor. Det gick  
inte att avfärda ett förhastat löfte, man fick inte så tidigt beröva barnen tron på 
människorna.

När vi så kom till Gävle fick jag en fingervisning. En kväll satt jag på ett  
konditori och bläddrade förstrött i en lokaltidning. 

Då fick jag se ett upprop om klädinsamling, dels för våra egna nödlidande,  
dels för utlandshjälpen. Jag lade ifrån mig tidningen och tog en telefonkatalog. 

151



Om en stund stod jag utanför  kyrkoherdens  dörr  och  väntade på vad  min 
knackning kunde ha för verkan. (s. 109)

Det är  kyrkoherdens fru som öppnar  och hjälten blir  avvisad som ”en 
ruskig tiggare”, men har en annan adress i reserv; han går till komministern. 
Vid detta det andra försöket har han framgång såtillvida att han av kommin-
isterns hustru blir insläppt i en magnifik salong, men så fort han framfört sitt  
ärende blir han bryskt förd till dörren. Det är mörkt och sent och motfälld får 
hjälten ge sig av.

Följande  dag  fick  jag  på  nytt  en  fingervisning.  Jag  gick  på  däck  och 
funderade. Där stod en man och hyvlade en bräda. Han stötte och stötte med 
hyveln men det kom ingen spån bara flis som fastnade i järnet. Då vände han 
på brädan och började hyvla från den ändan och nu gick det bättre. Hyveln 
ritschade och spånorna jagade varandra, krulliga och fina. Jag stod där och 
funderade. Ja, så måste det förhålla sig. Jag hade också en bräda med motträ i. 
Jag hade börjat hyvla i fel ända. […]

När kvällen kom uppsökte jag en adjunkt Sven Lannegård, om jag rätt minns 
namnet. Det var han själv som öppnade. Jag började på min historia men kom 
inte långt. Stig in, stig in. Där i hallen mötte mig en doft av kaffe och kakor,  
syförening och småprat. Vilken tur. Jag blev anmodad att slå mig ned vid kaf-
febordet bland alla tanterna.

Jag blev nog ett tacksamt tillskott till underhållningen och alla lovade att söka 
upp något plagg som jag kunde få med mig. Det var lite svårt att komma fram 
med en önskan om dockorna. Men jag gjorde det på ett sätt som de antagligen 
inte tog illa upp för nog skulle det  bli  dockor också, och klädpaket skulle  
sändas ombord. Följande dag kom ett bud med 2 stora papperssäckar fyllda 
med kläder av alla de slag. Från mitt hem kom ett paket med skor. (s. 110)

Återigen låter berättaren på traditionellt vis tredje gången vara gillt. Han 
förstärker  denna tretalsfigur  med dubbleringar;  de  tre  antagonisterna vars 
motstånd hjälten måste övervinna representerar en fallande social skala från 
kyrkoherden  via  komministern  till  adjunkten.  Först  avvisas  han  redan  i 
porten,  andra  gången i  salongen men tredje  gången får  han utan  mycket 
kamp tillträde till  damerna och deras  hjärtan.  Förutsättningen var att  han 
förstod att läsa de fingervisningar som gavs honom av birollsinnehavare som 
sedan försvinner ur berättelsen. När Axelson berättar att han blir avvisad som 
en ”ruskig tiggare” undrar jag om han här haft Karlfeldts dikt ”Höstpsalm” i 
tankarna: ”då som en tiggare från dörr till dörr/ mitt hjärta gick och allt var 
lyckt och låst/...”.204

Ännu är emellertid inte prövningarna överståndna, ännu ska inte hjälten få 
äta middag i Offranville. Nya besvärligheter väntar den återvändande hjälten. 

204 Karlfeldt (2001:551).
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På väg mot Dieppe ändras båtens rutt på grund av att ett annat fartyg min-
sprängts i Dieppes hamn. Man passerar Dieppe och går ner till Rouen istäl-
let. Från Rouen måste han ta tåget norrut mot Offranville och Dieppe.

En tidig, frostkall och ruggig februarisöndag band jag på mig de båda säckar-
na och gick till stationen. Det var långt att gå och bördan blev allt tyngre och 
tyngre. Gatorna var folktomma så när som en och annan som var på väg til en 
tidig mässa.

Jag kom i god tid och gick längs tågsättet för att söka upp en vagn med hela  
fönsterrutor men fann ingen. I kupen var all stoppning på bänkarna bortriven 
och väggarna fullklottrade. Tydligen var vagnarna använda för trupptransport. 
Jag staplade upp säckarna och kurade ihop i lä av dem. Under tågets gång föll 
ideligen glasbitar i golvet och rök och isande vind svepte rakt igenom kupén. 
(s.110)

Den nu återvändande hjälten i den av soldaterna förstörda tågvagnen mis-
sar  stationen i  Offranville  som passeras  söderifrån.  Han måste  följa  med 
ända till Dieppe. 

Ännu en tretalsfigur: först missar han hamnen i Dieppe, sedan missar han 
Offranville, tredje halt är tågstationen i Dieppe. Lastad med de tunga säckar-
na får huvudpersonen nu återigen vandra den långa vägen till byn. Det blir 
en mödosam vandring med en säck på ryggen som slår honom i knävecken 
och en på magen som slår från motsatta hållet. Han är tacksam att inte så 
mycket folk är på benen och kan se vilken figur han gör i staden.

Jag hade, som väl var inte många vittnen på vägen heller. Det var mest kor  
som kom skumpande  och  tog  märkvärdigheten  i  besiktning.  Jag  var  snart 
genomblöt av svett, kragen var som en disktrasa och slipsen åkte runt kring 
halsen. (s. 110f.)

Axelson står återigen på ett backkrön och ser ner i dalen. Vägen gör en 
tvär s-kurva ned för den branta sluttningen. Han tar en vilopaus för att rätta 
till bördan men oturligt nog börjar den ena säcken rulla utför slänten, fortare 
och fortare. Det ser emellertid ut att gå bra varför Axelson beslutar sig att  
skicka den andra säcken samma väg och således bespara sig omvägen med 
den långa kurvan. Nedanför branten ligger en stallänga:

Då, strax innan den första säcken nådde stallgaveln, kom en häst fram på den 
andra sidan; han var tätt följd av ännu en. Båda var, efter varandra förspända 
en kärra lastad med ris och grenar. Jag stod där liksom förstenad. Vad skulle 
nu hända? I nästa ögonblick träffade den första säcken frambenen på den för-
sta hästen, den andra säcken var hack i häl och rullade under buken på den 
efterföljande, allt enligt lagen om alltings naturliga djävulskap. Båda hästarna 
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reagerade ögonblickligen. De reste sig på bakbenen och hoppade upp på jord-
vallen men de kom inte upp utan bara rakade ned jorden.

Någon körsven syntes inte till  men han hördes så mycket bättre, och hans 
stämma  röjde  lika  mycket  förskräckelse  som  hästarnas  frustning.  Jag 
rutschade ned och hjälpte mannen att lugna djuren. När det var gjort bjöd jag 
honom en  cigarett  och  hälsade.  Bon jour  monsiuer.  –  Bon jour  monsiuer, 
merci monsiuer. (s. 111)

Även  här  kanske  man  kan  urskilja  en  tretalsfigur;  två  hästar  och  en 
körsven.  Hjälten  har  ännu  tre  kilometer  kvar  och  återtar  sin  vandring. 
Säckarna blir tyngre för varje steg han tar, men tanterna i Gävle skjuter på 
och barnen i Offranville drar. Han är inte väntad när han kommer fram, men 
familjen är samlad. I ugnen bryner en höna:

Det var ett stort rum med tegelstensgolv, vid den ena sidan var ett bastant bord 
med en tjock skiva. Allt var rent och putsat, om än mycket torftigt. Barnen 
samlades  omkring  mig  och  mina  säckar.  Jag  var  emellertid  alltför  trött. 
Husfadern  hämtade  en  flaska  rödvin  och  jag  överlämnade  åt  honom  och 
hustrun att öppna. Jag visste inte själv så noga vad säckarna innehöll och blev 
också förvånad när modern staplade upp både nytt och gammalt till såväl den 
minsta som de stora. Pappan vecklade upp skopaketet som innehöll 9 par skor. 
Han tog en sko i sänder och synade den med kännarmin men han kunde inte 
hålla tillbaka tårarna. Han tog en sko och gick ut.

Handlingshjälten, som själv är barnafader, har än en gång med sin hand-
ling rört en annan far så starkt att denne väljer att lämna scenen, det är ett  
eko av scenen med kanadensaren på bussen i London. Husfadern i Offran-
ville har emellertid ännu inte spelat ut sin roll:

Barnen stod helt tysta, ett och annat utrop av förvåning och beundran hördes. 
Modern lät dem känna på plaggen, därefter lade hon snyggt ihop dem i högar 
på  bordet.  Barnens  ögon  lyste  och  tindrade.  Flickorna  väntade  på  att  de 
utlovade dockorna skulle dyka upp. 

De kom också och delades ut.

Vackrare var ingen nattvardsgång av ungdom i en lantkyrka och jag hade hela 
tiden en känsla av, att det var jag som tog emot och inte de som fick. Det var 
en högtidsstund som man inte glömmer.

 De bad mig stanna och äta med dem och jag var inte nödbedd.

Jag hade ju inte fått något till livs sedan kvällen förut. Men att beskriva denna 
middag är knappast möjligt. Jag fick sitta vid den ena ändan av bordet. 
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Far och mor hade jag till höger om hörnet, därefter satte sig barnen lugnt och 
stilla på sina platser. De satt inte hur som helst. På den vänstra sidan om bord-
shörnet närmast mig satt den äldste, en flicka. Tydligen hade de undan för un-
dan fått flytta sig en plats för att lämna rum för den minste vid moderns sida.

Vi var nu 15 vid bordet och jag hade alla ungarnas ögon riktade mot mej. Ald-
rig har jag känt mig så bakom. Jag visste att jag skulle göra tabbar. Jag visste 
också, att jag inte kunde undvika dem. Modern styckade hönan och jag fick ett  
ben. Till verktyg hade jag en treskänglig gaffel och en tesked, framför mig var 
en glasburk med röd sylt el. gele.

Jag tog en stor portion pom´-frit. 

Strax var det en liten som utropade. 

’Titta  så mycke han tar’ Bredvid fadern var  2 stora svarta  fyrkantiga bröd 
framlagda. Det var hans göra att skära bröd. 

Han tog upp en stor fällkniv, en sådan som trädgårdsmästare bruka använda, 
ur fickan. Så skar han ett kors i brödet mot bröstet  och skar tjocka skivor.  
Skivan höll han mellan tummen och knivbladet, han måttade en gång och så 
singlade skivan ned just  framför var  och ens tallrik.  Det var  år  av träning 
bakom detta konststycke.

Jag tog hönsbenet i nypan och krafsade köttet fr. benet. ’Maman, papa, titta på 
monsieur, han äter med fingrarna. 

’Maman, monsieur lägger sylt på tallriken’ ’Tyst barn, han gör som han är van 
vid’ Men det hjälpte inte med moderns förmaningar. ’Maman, maman, titta så 
han bär sig åt, nu stoppar han skeden i mun, som han ska ta confiture [tillägg 
över raden: ”sylt”] med. Men det var vackert och högtidligt och jag kände, att 
jag upplevde något med alla dessa kritiska barnaögon riktade mot mig.

Det var en något ömfotad vandrare på vägen mot Dieppe den eftermiddagen.

När jag kom ombord mötte jag en av styrmännen. Han frågade då. Hur myck-
et fick du för kläderna? Jag såg på honom oförstående ett ögonblick. 

Så förstod jag, och svarade, att jag fick mer än jag någonsin vågat drömma 
om. (s. 111ff.)

Axelson  började  med  burleska  anekdoter.  Bröd  som  ledmotiv  har  lett 
honom från Sme’mor och torpet i Kolbo via den grå vålnaden till Norman-
diet där husfadern med utsökt konstnärlighet skär bröd. Berättelsens flätor 
har i slingrande meandrar lyft fram minnen av en botanisk trädgård, krigsbe-
gravningsplatsen i Normandiet, London, Normandiet igen, Gävle och slut-

155



ligen åter Normandiet. I suspenderande reflexioner och dagdrömmerier har 
han även uppsökt den egna barndomen.

Berättelsen om Offranville påminner i vissa motiv om Victor Hugos Les 
Misérables. Några av dessa motiv är så allmänna att likheten kan vara en 
slump, andra är mera slående. Romanen om den förrymde galärslaven och 
straffången Jean Valjean är en ”deceptive story” där hjälten lever under olika 
förklädnader  som ständigt  hotas  av avslöjanden.  Jag kursiverar  i  följande 
referat och citat motiviska element med bäring på Axelsons berättelse.205 

Hjälten Valjeans brott är att han i ungdomen försökt stjäla ett bröd för att 
mätta  sin  systers  barn.  Han  misstänks  även  för  tjuvjakt, en  sport  som 
Axelson i en av sina berättelser skryter om att han själv utövar. En julafton 
skickas den föräldralösa flickan Cosette av sina skurkaktiga styvföräldrar – 
paret Thénardier – ut att hämta vatten vid en skogstjärn. Hon är barfota och 
klädd i  trasor.  För att  skingra sin rädsla för mörkret  skakar hon hinkens  
grepe så ett gnisslande ljud uppstår. När Cosette är på tillbakavägen med den 
fyllda  vattenhinken  som  hon  knappt  orkar  bära  möter  hon  en  mystisk 
främling,  en  man  i  femtioårsåldern.  Han  hjälper  henne  att  bära  
vattenhinken. Scenbyte från landsorten till Paris (jfr Axelsons scenbyte till 
London)  där  en  man,  samme  mystiska  man,  väntar  på  omnibussen mot 
Lagny. Hjälten slår sig ner bredvid kusken som försöker att få ett samtal till  
stånd, men får endast enstaviga svar. Kusken tar betalt. Den hemlighetsfulla 
mannen har betalat för resan ända till Lagny men stiger av redan i Chelles. 
”Han gick med raska steg, tills han kom till en ås bakom byn. Där vek han av 
åt höger och fortsatte över ett fält, tills han nådde skogsbrynet”. Efter att ha 
undersökt marken på ett mystiskt ställe i skogen (där han gömmer sin skatt,  
jfr. Axelson bryter kvistar) fortsätter han sin vandring och får syn på flickan 
med  vattenhinken.  Han  frågar  om hennes  namn;  hon säger  att  hon heter 
Cosette. ”Mannen rykte till, som om han hade fått en elektrisk stöt” (jfr ”Jag 
ryckte  till.  Vad  heter  ni?  Mitt  namn  är  Djånsån”).  Mannen  tar  in  på 
Thénardiers usla krog vars interiör påminner om huset i Offranville och låter 
sig utspisas. Thénardiers egna döttrar är bortskämda med mat, kärlek, kläder 
och leksaker. Cosette får endast klädtrasor, omänskliga arbetsuppgifter och 
stryk. Hon har aldrig ägt en docka. Cosettes riktiga mamma är utan skuld till 
flickans  elände  (och  offrar  allt,  till  slut  även  sitt  liv,  för  sitt  barn).  Den 
mystiska  mannen,  alias  Jean  Valjean,  köper en  docka till  Cosette  och 
slutligen köper han henne fri från träldomen hos Thénardiers. Han har, som 
återvändande hjälte ”befriat modern”.

Hugos  berättarteknik  präglas  av  många  förklarande  exkurser  och 
scenbyten. Frånsett Hugos långsökta, ofta – enligt berättelsens egen logik – 
obegripliga  och  osannolika  sammanträffanden,  och  även  om Hugo  flitigt 

205 Dessa återfinns huvudsakligen i romanens VI:e del, kapitlen I-III.
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använder  sig  av  suspensioner,  så  är  det  snarare  i  Maupassants  cyniska 
realism man ska finna Axelsons samtalspartner, i den meningen att Axelsons 
berättelse  är  en  replik  till  Hugo  medan  Maupassants  berättarteknik  har 
brevskrivarens  sympati.  I  Les Misérables  litar  Hugo  inte  på  sina  egna 
berättelser, eller så litar han inte på läsarens förmåga att förstå en berättelse, 
varför han ständigt uttryckligt måste förklara att den onde är ond, den elake 
är elak, den gode god. Han predikar och moraliserar. Häri skiljer han sig 
radikalt  från  Maupassant  som  beskriver  vad  människorna  gör  och  låter 
läsaren döma. Så gör även Axelson.

Om  Axelson  hämtar  en  del  av  sina  motiv  hos  1800-talets  franska 
naturalister så hämtar Hugo i sin tur motiv ur muntliga berättartraditioner, 
här  bland  annat i  Askungetraditionen.206 Samhällets  olycksbarn är  ett 
exempel på hur litteraturen i vid bemärkelse är en ständigt pågående dialog.

Temat för Axelsons berättelse är kriget. Han skildrar den fattiga familjen 
med  värdighet:  moderns  nystrukna  förkläde,  hon  gör  sig  fin  efter  fattig 
förmåga inför den främmande besökarens ankomst, de präktiga skolbarnen, 
de lappade men rena kläderna, omsorgsfullt sydda tofflor, kraven på korrekt 
uppträdande vid matbordet. Trots fattigdomen är det rent och putsat. Fattig-
domen är endast materiell – och oförskylld, den är skapad av kriget. Även i  
detta avseende kan man spåra en korrespondens mellan Axelson och Guy de 
Maupassant. 

Det krigsförödda Normandiet står i motsats till det rika och från krigets 
ödeläggelser förskonade land hjälten Axelson själv lever i, med den ogina 
kyrkoherden och komministern och styrmannen som bara tänker på ekonom-
isk vinning.  Med den sentimentala  berättelsen om middagen i  Offranville 
pekar Axelson didaktiskt, kanske sarkastiskt på besvärande fläckar i det mor-
aliskt föredömliga, välmående och internationellt solidariska folkhemmet.

Berättelsen om den oförglömliga middagen i Offranville har satt läsarens 
känslor  i  rörelse.  Berättaren  har  tagit  ställning  till  kriget,  det  är  absurt, 
orättvist,  meningslöst.  Han  har  med  en  parafras  på  Maupassant  låtit  den 
präktiga,  fattiga  tolvbarnsmodern  stillsamt  sammanfatta  synpunkten: 
”Monsieur, när vi ha pengar så har vi inga kuponger eller också finns det 
inget att köpa. Och när vi har kuponger och det finns att köpa så har vi inga 
pengar. Kriget är hårt, det drabbar mest de små.” Själv har huvudpersonen 
fått framstå som den återvändande traditionshjälten som ”befriar modern” – 
ett  resonemang  som  visserligen  förutsätter  att  hjälteberättelsens  befriade 
moder inte med nödvändighet måste vara huvudpersonens egen.

206 Aarne & Thompson (1928): 510, även Thompson (1958): “K. Deceptions”, K 1834: “Mul-
tiple disguise: one person disguising successively to be many”.
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September 1939 till april 1940

Direkt efter berättelsen om middagen i Offranville följer under rubriken ”En 
resa i början av kriget” en längre textfläta av tvinade berättelser.  Axelson 
lämnar nu Maupassants och Hugos Frankrike. Som han på sitt karaktäristiska 
vis har uttryckt det så har de flesta av hans upplevelser till sjöss hänt på land.  
De följande berättelserna om krigshändelser utgör några av de få ur Axelsons 
repertoar som utspelar sig ombord. Läsaren, som nu ska ta del av två berät -
telser, först om en nervpirrande resa med luftangrepp i minerade farvatten,  
och sedan om hur Axelsons hjälte griper in i krigets händelser har fått en 
emotionell nyckel till hur berättaren vill förstå krigshandlingarna och hjäl-
tens roll. Med omvänd kronologi går Axelson direkt efter Offranville tillbaka 
till år 1939 och andra världskrigets utbrott. Även här duggar tretalsfigurerna 
tätt i berättandet.

En resa i början av kriget.

Från  krigets  utbrott  och  till  den  9  april  1940  gick  resorna  över  Nordsjön 
nästan som vanligt. Men under vintern täpptes vägarna till mer och mer och 
ubåtar bevakade routerna. Engelsmännen måste eskortera fartygen över Nord-
sjön. I december 1939 var jag maskinist på s/s Sif. Vi hade lastat i Norrland 
och gick in  till  Trelleborg för  komplettering av räddningsatterialjen.  Under 
resan i Östersjön fick jag varbildning i en arm och måste mönstra av Kapten 
Johansson […] och förestånderskan skadade sig i sjögång och i  Trelleborg 
bröt en smörjare benet.

Det var dåliga omen för den förestående resan över Nordsjön, den 3dje, utan 
konvoj. Men den resan gick bra, efter vad jag sedan fick veta. Jag reste hem 
och gick under behandling för armen.

På nyårsafton satt jag i hemmet och tittade på granen och var beredd att vaka 
in det nya året. Vid 8 tiden kom det en ilsken signal i telefonen. Det var från 
Rederikontoret. Du ska gå ombord på Grim i morgon som maskinchef. 

Båten ligger vid Kosteröarna. En bogserbåt väntar i Strömstad och går ut så 
snart tåget kommer. Det är brottom för båten måste vara i Bergen en viss dag 
för att gå med en konvoj. Du hinner ta tåget som lämnar Stockholm kl. 22. 

Där avbröt jag. ’Det får gå hur det vill men jag reser inte.’ jag sade nej. Jag 
hade då varit med över till England och Belgien 5 gånger utan någon kom-
pensation och hade dessutom inte hunnit få ut min semester. Den 5 te januari 
ringde det igen. 

Nu var tonen en annan. Största delen av besättningen på s/s Mimer hade gått i 
land. Chefsmaskinisten vägrade följa med, vill du ta hans plats? Nu kunde jag 
inte neka. Jag mönstrade i Sthlm följande dag och så snart jag kom ombord 
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efter mönstringen lade vi ifrån kajen och gick upp till Norrland för att lasta 
papper på Calais. Vi hade att smyga utmed kusten och gick mestadels endast  
på dagarna och ankrade under natten. Vi gick in till Kalmar för att bunkra på 
nedresan. Där rymde största delen av besättningen. Vi måste gå in till malmö 
med de få, som var kvar.

Där fick vi ta vad vi kunde få av folk. Det var unga oerfarna pojkar, som lock-
ades av äventyret. Detta är att lägga märke till. I Malmö skulle vi också få yt-
terligare räddningsmateriel men vi kunde inte vänta. Vi fick order att gå in till 
Varberg för den sakens skull. Och det var där saker och ting började hända. (s. 
113f.)

Med budbärarmotivet, förstärkt med hjältens vägran att följa den första 
uppmaningen,  signalerar  Axelson att  dramatiska  händelser  ska  följa.  Han 
bygger sina tretalsfigurer för att signalera att betydelsefulla händelser ska re-
lateras; hjälten får varbildning i en arm ombord i ångaren Sif, han vägrar gå 
ombord i Grim och mönstrar slutligen i Mimer. Kaptenen, förestånderskan 
och smörjaren skadar sig. Det var dåliga omen. I Varberg börjar saker och 
ting att hända, läsaren väntar nu spänt på vad det kan vara:

Vi hade fått varning för spioner och att vara ytterst förtegna med resan. En 
kväll stod jag och såg ut över kajen i Varberg. 

Där  var  ett  upplag  med  pappersmassa  och  fram ur  detta  såg  jag  en  man 
komma fram. Han rörelser föreföll misstänkta. Jag varskodde 1 styrman. Vi 
klädde oss och smög oss iland men mannen fick syn på oss, och att han hade 
något skumt för sig förstord man av den fart han satte upp och försvann. Det 
var en varning. Från Varberg var närmaste distination Bergen där vi skulle in-
vänta en konvojs avgång.

När vi kom uppåt Bohuslänska kusten kom en trålare utifrån sjön och höll ned 
mot oss. Han hade ovanligt höga master men inga som helst tecken på nation-
alitet. Denna trålare följde oss sedan ända upp till i närheten av Bergen. När vi  
ankrade om nätterna stoppade den och höll utanför 3 milsgränsen. På morgon-
en låg den där och väntade. Vi anade vad det var fråga om och det var rätt så  
enerverande.

I bergen blev vi ytterligare försedda med utrustning för bärgningsflottarna och 
dessutom en släpanordning med en lykta med blått ljus som skulle användas i 
konvojen om nätterna.

Allt fler båtar samlades i hamnen. Rykten gick som inte var så lugnande. Da-
gen och tiden för konvojens avgång bestämdes och blev lika ofta uppskjuten. 
Tyskarna låg utanför kusten och passade. Inget fartyg skulle de släppa utanför 
norskt territorium sades det. Alla fartyg som skulle konvojeras låg för ankar 
och ingen, icke ens kaptenen fick lämna fartyget. Om kaptenen skulle fara il-
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and i fartygets ärende så hissades en signal och en båt kom ut och hämtade 
honom. 

Det var säkerligen ingen besättning vem som helst på den båten och kapten 
blev eskorterad vart han gick.

En dag  kom så  en  motorbåt  ut  och  lämnade föreskrifter.  Alla  fartygs och 
maskinchefer skulle samlas på viss plats på ett visst klockslag följande dag. 
Befrielse endast för maskinchef som inte förstod engelska. Vi fick ett kort  
med namn och ett nummer. Detta kort skulle väl bevaras och gällde som iden-
tetets- och inträdeskort till lokaler där vi skulle samlas.

Dagen därpå kom båten igen och hämtade alla som fått kallelse. Vi fördes till  
et hus där servering försiggick i smårum. Man kunde få ät och kaffe. Det blev 
timmar av väntan. Alla var samlade. Alla undrade vad väntan gällde. Vi hade 
emellertid inte tråkigt. Vi satt och betraktade folket omkring borden. Vad var 
det för ett ställe. Vem satt vid det och det bordet. Det var nog inget ställe för 
allmänheten.

Vi skämtade. Se där, vid det bordet, där sitter ett gäng med Tyska spioner, och 
där ijämter sitter engelska agenter. (s. 114f.)

Med oerfaren och äventyrslystet manskap, spionvarningar, order om förte-
genhet, misstänkta personer på kajen, ett mystiskt, oidentifierad skuggande 
fartyg  på  lur,  extra  räddningsutrustning,  oroande  rykten,  uppskjutna 
avgångar, lurpassande tyskar, hemlighetsmakeri, krav på särskilda språkkun-
skaper, väntan, ett nervöst skämtande om agenter och spioner överger Axel-
son tretalsupprepningarna. Nu är det anhopningar av orosmoment som får 
spänningen att stiga.

 Det  pratades  och  ett  dämpat  sorl  rådde  i  rummet.  Då  kom två  herrar  in  
någonstans ifrån. De gick från rum till rum och talade några ord här och där 
och så sade de liksom i förbigående. Tiden är inne mina herrar. Ett par dörrar 
öppnades och en och en släpptes in efter att ha visat upp sitt kort, som noga 
granskades. Lokalen verkade skolsal, men där var stolar i rader. Väggar och 
tak var klädda i filtar. Längst fram var en estrad och en stor svart tavla. Vid 
sidan därom hängde ett sjökort över Nordsjön. På estraden satt flera män vid 
ett bord. Längs vägarna och mellan stolraderna stod civilla män uppställda, 
och  man  kände  ibland  igen  de  som  suttit  vid  borden  i  smårummen.  Allt 
verkade planmässigt uppgjort och väl organiserat.

Dörrarna stängdes och flera man ställde upp sig framför. En man på estraden 
reste sig och hälsade alla. Därefter höll han ett anförande om resan och dess 
vikt och risker men betonade, att allt var gjort för att skydda konvojen. Farten 
bestämdes till 9 knop, och den som icke kunde följa råddes att inte gå med, i 
varje fall skulle ett sådant fartyg lämnas åt sitt öde.
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Under tiden hade en annan man ritat upp konvojen på svarta tavlan och satt ut  
varje fartygs nummer och plats. Vi, Mimer fick 7de platsen i mitten. Fartygen 
skulle gå i tre rader med 9 fartyg i varje rad. Således 27 stycken. Vi hade 
därmed fått en, som vi tyckte bra plats. Efter anförandet följde demonstration 
på tavlan av konvojens gång och route.

Det blev mycket talat om var och ens åliggande. Och i händelse, att konvojen 
blev anfallen och fartyg sänkt fick intet fartyg bryta sin plats för att lämna 
hjälp. De nödställda måste lämnas åt sitt öde men överlevande, de som even-
tuellt hade räddat sig i livbåtar och på flottar skulle sedermera tagas upp av 
eskortfartygen. Om konvojen blev utsatt för sådant anfall att den skingrades 
skulle befälhavaren bryta ett konvolut innehållande förhållningsorder. Kuver-
ten utdelades och vi fick tillsägelse att utan dröjsmål gå ombord.

Fartygens avgång var bestämd till kl. 6 dagen därpå och eskort skulle leda till  
den plats på kusten varifrån fartygen skulle gå till havs.(s. 115)

Jämför man med andra av Sjöfolksminnenas skildringar som rakt på be-
skriver fartygssänkningar, bombanfall och minsprängningar elaborerar Axel-
son sin berättelse med spänningsskapande knep. Ingen läsare kan nu vara i 
tvivel om att fortsättningen blir dramatisk.

 Följande  morgon  lättade  fartygen  programenligt  ankar  och  slöt  upp  efter 
ledarefartygen, som var bestyckade trålare.  Till en början gick fartygen all-
tefter som de lättade ankare och ingen ordning rådde genom skärgården.

Men vid den fastställda punkten gick ledarfartygen till havs med blåsande sig-
naler på masterna. De gick i formation och de fartyg som skulle gå främst  
hade endast att sluta upp efter var och ens nummer varefter de övriga hade att 
förfara på samma sätt. Allt fungerade automatiskt och utan dröjsmål. Konvo-
jen var på väg.

Ledarefartygen  signalerade  nu,  att  de  lämnade  ledningen  till  de  främsta 
fartygen som hade att hålla anbefalld kurs. Trålarna bröt ut och vände åter mot 
kusten  och  det  var  nog en  allmänn  undran  och  misstanke om föräderi  då 
fartygen blev så utan vidare lämnade åt sitt  öde utan det utlovade skyddet. 
Men inget var att göra åt den saken det var bara att fortsätta. Plötsligt var det 
någon som pekade utåt vattnet. En strimma, ett litet mörkt föremål syntes då 
och då i vågdalarna. Se där ännu ett på ett annat håll. Ubåtar? Fiender eller 
vänner? Det måste vara vänner eljest skulle det nog ha smält för länge sedan. 
Dagen gick utan något intermesso och i mörkningen hängdes de blå ljusen ut i 
fartygens kölvatten.

Dessa ledarljus var nog i experimentstadiet ty det blev krångel här och där och 
en del fartyg fäste den blå lampan i aktern.
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Intet minsta lilla ljus fick för övrigt lysa ombord och folket på bryggan fick 
ägna  all  uppmärksamhet  åt  det  svaga  blå  skenet  för  ut  i  nattmörkret.  Det 
kändes tryggt  att  veta, att  man var  omgiven av vaksamma människor som 
hade verksamma medel till fartygen skydd. I gryningen kunde man så smånin-
gom urskilja fartyg med hög hastighet. Dess kryssade oupphörligt utmed kon-
vojens sidor, front och akter. Det var uppenbart att fiendefartyg först skulle 
sänka skyddsfartygen för att därefter i lugn och ro taga kofferdifartygen under 
behandling.

Det var en sak som vållade ständig oro. Alla rapporter i Tysk och Engelsk ra-
dio skulle avlyssnas. Det var i synnerhet av vikt att meddelanden om ny utlag-
gda minfält blev uppfattat och utprickat på det till reds liggande sjökortet över 
Nordsjön. 

Men det var just inte dessa meddelanden, som vållade oron. Mitt i ett med-
delande kunde nämligen tyskarna avbryta med en och annan överraskning. 
Dessa avbrutna meddelanden hörde nu till ordningen i varje rapport antigen 
det var underhållning eller allmänna rapporter. Meddelandena gällde vår kon-
voj. Det meddelades först att konvojen lämnat Norska kusten. Tiden var utsatt, 
hur  många  fartyg,  och  vilka  fartyg  som följde  till  skydd.  Därefter  följdes 
fartygens kurs och förehavanden allteftersom konvojen skred fram. Det var 
inte så roligt att höra på och var väl också ämnat so ett hot. (s. 115f.)

Hoten stegras. Hjälten och hans mannar är exponerade för fiendens öga. 
Det ska strax komma till kamp.

Den andra dagen kom flygmaskiner. Det var en eskader med 2 st. tunga, lång-
samt gående bombplan och flera jaktplan. Jaktplanen sköt som blixtar genom 
luften. Plötsligt dök andra plan upp, man visste inte varifrån de hade kommit.  
Ett intensivt smattrande började i luften. Planen tumlade om varandra, upp 
och ned. Man visste inte riktigt vad det var fråga om förrän en eldkvast följd 
av en svans med rök sköt ut från ett av planen som dök med ett plums i vågor-
na.

Konvojen var anfallen, men intet plan hade kommit in över fartygen. Planen 
försvann och det var många som kände det lättare. (s. 116f.)

Axelson gör en suspension för att reflektera:

Här  må anmärkas,  att  bombning inte förekom i  den utsträckning och om-
fattning som i ett senare skede av kriget. Ingen var därför varken beredd eller 
härdad i gemet. Senare, när bombning hörde till den dagliga rutinen när farty-
gen låg i hamn i Tysklann, brydde man sig inte stort om det. Ja, man sökte sig  
inte ens till skyddsrum. Man var mera rädd för splittret från luftvärnselden än 
för  bomberna,  trots  att  lufttrycket  från  nedslagen  i  närheten  kastade  lösa 
föremål från sina platser i hytterna. (s. 117)

Åter ombord. En skenbar idyll etableras (som hos Berndtsson):
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Schettlandsöarna kom i sikte Orkney och Engelska kusten. Inget hade hänt. 
Ett större krigsfartyg, en kryssare kom fram ur en dimbank mellan konvojen 
och kusten. 

Den höll sig sakta gående på insidan.

Det  var  i  kvällningen.  Jag  hade  vakt  i  maskinrummet.  Maskinen  gick  sin 
jämna lunk. 

Jag satt på en bänk och mediterade. Skönt att det värsta nu var över. Snart  
skulle fartygen sätta var och en sin egen kurs mot olika bestämmelseorter. Då 
blev jag väckt av en väldig smäll,  det slog lock för öronen, jag sprang till  
manöverspakarna och väntade order med ögonen på maskintelegrafen. Ingen 
order  kom.  Smörjaren  och  eldaren  stod  vid  sidan  om  mig,  avvaktande, 
lyssnande. Jag sade till eldaren att gå upp och se vad som hänt, kanske kom-
mandobryggan har blivit träffad. Någon däruppe måste väl först ge order om 
att stoppa maskin innan vi gick i livbåtarna. Eldaren skulle just gå upp då han 
släppte sitt tag om ledstängerna till lejdaren och ryckte baklänges vid en ännu 
kraftigare smäll. I detsamma ringde telegrafen ursinnigt, full fart fram, full fart  
fram, vilket betyder högsta möjliga fart.

Nu tjöt visslan i talröret. Jag svarade. 

Det var kaptens röst. ’Kör allt vad som går, nu gäller det våra liv’

Vid midnatt, när min vakt var slut, och jag blivit avlöst gick jag upp på bryg-
gan. Mörkret var fullständigt, därtill rådde regndis. Jag kunde nätt och jämt 
urskilja  konturerna av personer och föremål.  Fartyget  skakade och riste  av 
farten. Kaptenen stod med handen på handtaget till  maskintelegrafen.  Styr-
männen hängde över ett sjökort i kartytlan och lyste med en ficklampa med 
blått svagt sken. Runt omkring oss måste fartyg befinna sig, risken för koli-
sion  var  överhängande.  Vilket  ögonblick  som helst  kunde  siluetten  av  ett 
fartyg  dyka  upp.  Mörker  och  olycksbådande  tystnad.  Dämpade  röster  om 
fartygets kurs. Maskinens dunkande och slammer av eldarens verktyg liksom 
flöt i mörker och dis och gjorde tystnaden än mer intensiv. Vad hade hänt? (s. 
117f.)

Berättaren låter kaptenen berätta:

Kaptenen berättade nästan viskande om det fruktansvärda skådespel som de 
hade bevittnat i mörkningen. En ubåt hade legat på lur invid kusten, varifrån 
man minst hade väntat anfall. Den första torpeden hade träffat den Engelska 
kryssaren som hade brutits på mitten och sjunkit i rök och flammor. 

Den andra torpeden hade gått in i konvojen och träffat det fartyg som gick vid 
sidan av oss. Konvojen upplöstes genast. (s. 118)
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Varefter han själv återtar berättandet:

Den förseglade ordern bröts vilken löd, att närmaste hamn skulle uppsökas, 
samt förhållningsregler  angående minfaran vid angörande av hamnen.  Den 
närmaste hamn var New Castle dit vi kom i dagningen utan missöde. 

I New Castle fick vi lugna oss ett par dagar under vilken tid andra båtar som 
tillhört konvojen dök upp, en efter en. De hade råkat ut för regntjocka. Vi hade  
haft tur som kommit i hamn endast 12 timmar efter anfallet.

Vi är återigen på väg. Denna gång går routen tätt utmed Engelska kusten. Det 
är två lotsar på bryggan. Den minfria rännan är lång ifrån minfri. Tyskarna har 
släppt akustikminor, ingen vet var. Men man vet var de har varit. Tätt ligger 
vraken i den smala rännan, och nästa vrak kan vara s/s Mimer. Ja sannorlikt 
fifý fifty. Vi måste hela tiden gå i zig-zag och kölvattnet påminner om spåret 
som en pissande oxe lämnar på snöig landsväg.

Utanför  Themsenmynningen  blir  framkomsten  besvärligare.  Där  ligger 
fartygsvraken så tätt att största försiktighet måste iakttagas. Vi går med sakta 
fart  och [tillägg över raden: ”men”] kör ändå in i någonting som inte syns 
ovan vattenytan.

Det är stor risk att propellern ska trassla in sig i uppskjutande tågvirke från 
osynliga master. Även Themsensmynningen klaras och snart  är  vi nere vid 
Dover där den mest riskabla delen skall forseras. Riskabel därför, att här är 
farleden mellan minfälten om möjligt ännu trängre och samma kurs håller inte 
många minuter. På bryggan är lotsarna märk- och hörbart nervösa.

Men allt går lyckligt. Om 2-3 timmar från Dover är vi inne på Franskt vatten 
där en Fransk jagare möter. Farleden går först till Boulongn och därifrån tätt 
utmed kusten till Calais. Vi ha tur och kan snart förtöja i den säkra hamnen.

Vi lossa och lasta några dagar. Lastningen går långsamt, den består av dyrbara 
instrument,  kemikalier,  termometrar  och läkemedel.  När vi  slutligen lämna 
Calais är vi hänvisade helt till oss själva. Ingen eskort. Ingen lots. Kursen är 
given, den går i många slingor och krokvägar på sjökortet. Fyrskeppet Therse-
helling utanför Holländska kusten är den punkt där kursen skall sättas över 
Nordsjön och upp till Kristiansand på Norska kusten. 

När fyrskeppet kommer i sikte får vi se signaler blåsa på masten. Minfara.

Det finns ingen annat att göra än att fortsätta. Nu kommer nya signaler upp 
följde av tjut i siren. Ni svävar i fara, vänd. Det började nu att lida mot kväll  
och vi ankrade. Nu morsades meddelande. Fyrskeppet meddelade att 2 fartyg 
hade minsprängts på ungefär den plats där vi då låg. Det sista fartyget hade 
sprängts  föregående  dag.  Fartyget  hette  Biarits  [tillägg  över  raden:  ”z?”]. 
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Fyrskeppspersonalen varnade vidare för den kurs vi skulle hålla Någon minfri 
led fanns inte längre. Tyskarna rapporterade ständigt nya minfält.

Följande dag var vi åter på väg. Intet fartyg syntes, ingen rök vid horisonten,  
vi var ensamma i faran. Vi var fullt medvetna om risken och hade gjort upp 
testamentet med livet. Frampå dagen kallade kapten in mig och 1 styrman i 
salongen.  Han gick fram och tillbaka.  Radion var  igång,  på bordet  låg ett 
sjökort. Har ni hört den tyska rapporten frågade han. Vi nekade. Han lutade 
sig över  sjökortet  och följde vår  inprickade kurs  [oläsligt  ord,  tillägg över 
raden: ”med”] en penna. Här befinner vi oss nu, han gjorde ett litet kryss. Tys-
karna har nyss rapporterat om att de utlagt ett nytt minfält. Jag har prickat in  
det, se här. Han pekade på små kryss i en cirkel i vars mittpunkt vi befann oss. 
Vi såg på varandra under tystnad, min vi hade samma tanke. Vårt öde var be-
seglat.

Vi diskuterade saken. Skulle vi minska farten eller skulle vi köra fullt? Vi kom 
överens om att farten skulle bibehållas men att vi skulle hålla tyst med vad vi  
visste.

Vi kom vidare överens om att allt skulle göras för att underlätta livbåtar och 
flottarnas sjösättning. Vidare skulle vi ålägga var och en att göra ett klädknyte 
som han eller  hon ständigt  skulle  ha till  hands.  Det var  3  damer ombord.  
Förestånderskan,  kokerskan  och  städerska.  Vi  kom vidare  överens  om,  att 
ankra  i  skymningen.  Vädret  var  lugnt,  ingen sjögång. Flottarnas surrningar 
lossades, och livbåtarna, som förut under resan hängt utsvängda gjordes om 
möjligt än lättare att sjösättas. Den ovana besättningen, som förut under resan 
visat  allt  annat  än  lugn  och  besinning var  svår  att  hålla  lugn.  Den karska 
äventyrslusten var som bortblåst. En bidragande orsak var att de voro [tillägg 
över raden: ”var”] tillsammans i skansen och jagade upp varandra. Befälets 
roll var att till varje pris visa lugn vilket tog på nerverna. Under natten kunde 
smörjaren och eldaren mycket väl sköta vakten i maskin- och eldrum men in-
gen gick dit ned om icke en maskinist var där. Det verkade som om de var 
misstänksamma mot oss befäl, som om de trodde, att vårt lugn berodde på att 
vi visste att klara oss i händelse av fara. (s. 118ff.)

Nog finns det skäl att se något berättigad i manskapets oro. Befälen håller 
inne med information.

Det var den andra natten till ankars i Nordsjön och något förvånade såg vi da-
gen bryta in. En ny dag, en dag som vi kvällen förut knappast hyst något hopp 
om.

Jag hade vakt i  maskin och stod vid manöverplatsen och väntade på order 
sedan ankaret kommit upp. Det kom slutligen en trevande manöver om sakta 
fart.  Det  blev  fram och  det  blev  sakta  back  om vartannat.  Jag  sände  upp 
smörjaren på däck för att se efter  vad som nu stod på. Han kom ned igen 
fortare än kvickt och med andan i halsen.
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Nu har vi inte långt igen ropade han. 

Vart, frågade jag. Vi ligger mitt inne i en stor svärm med minor och kan inte  
komma nånstans. I detsamma hördes en duns i fartygsidan följt av rullande 
metalliskt ljud. Vi stod där bleka, paralyserade av skräck. 

Telegrafen ringde. Full fram, om en stund blev det stopp igen. Nu följde ett 
dygn i dödens väntrum. Det såg ut som ett helt minfält hade slitit sig eller ock-
så hade Tyskarna lagt ut drivminor under natten.

Under hela dagen måste vi kryssa med sakta fart mellan minorna. En mina 
hade mycket riktigt träffat på s/s. sida och rullat längs fartyget. Man hade på 
bryggan haft ögonen på andra minor om BB. och icke observerat denna. Och 
det blev inte den enda som vi med nöd och näppe undgick.

Nu är det så med minor att de, om de äro undervattensminor, desarmerar sig 
automatiskt om de slita sig från sitt ankare. 

Men ingen kan lita på, att denna mekanism fungerar. Om minan har legat i 
sjön en tid kan mekanismen ha rostat fast. Men kunde heller inte veta om det  
var  övervattensminor som inte ha  säkerhetsanordning.  Att  den minan,  som 
råkade oss inte exploderade torde bero på, en lycklig slump, att inte något 
horn träffade, eller att den hade desarmerat sig själv. Nu gällde det att komma 
ur minfältet  innan natten  bröt  in.  Frampå kvällen tunnade minorna ut  men 
fortfarande behövde man inte söka efter dem och måste oupphörligt väja un-
dan. Den stundande natten var i allas tankar. Vilka skulle vi vara tillsammans 
med i livbåten, vilken av oss skulle vara bland de saknade. Skeppråd hölls på 
bryggan.

Att ankra ansågs förkastligt. Att fortsätta var att skynda döden till mötes. Vi 
kom slutligen överens om, att  bästa sättet,  att  minska  faran var  att  stoppa 
maskinen och låta fartyget driva. Man kunde då anta, att minorna och fartyget 
följdes åt, och som sjön låg stilla skulle man ju kunna tänka, att en kolision 
inte skulle bli så kraftig som behövdes för en utlösning. Den natten sov ingen 
ombord  av  fri  vilja.  Besättningen  i  skansen  satt  tysta  och  kämpade  med 
sömnen. Vi befäl satt lika tysta i salongen, rökte och väntade. Ja, alla väntade, 
spänningen var olidlig. Vi hade kommit överens om, att inte förtära så mycke 
som ens en matsup under resan. Ingen tänkte heller på sprit, men väl på kaffe. 
Var håller kvinsen hus? Jag gick ut för att se hur de hade det och hämta in dem 
till oss om de ville. Jag fann dem i köket. Där satt de, väl påpälsade med sina  
klädknyten i knät. (s. 120f.)

Man  väntar  på  döden.  Huvudpersonen  (mäster  =  maskinmäster, 
maskinchef) tar initiativet och är också den som andra rollinnehavare vänder 
sig  till.  Berättaren  låter  sin  huvudperson  åta  sig  befälets  patriarkala  roll  
medan förestånderskan regredierar till infantil hjälplöshet:

166



Vad ska vi ta oss till? Vad ska vi göra? sade förestånderskan. Jag satte mej och 
sade. Vet ni vad? Hur vore det om ni skulle sätta på kaffepannan och ta den 
stora så det räcker i natt. Pojkarna i skansen ser också ut att behöva något up-
piggande.

Fyren i spiseln friskades på och kaffepannan kom fram på stora ringen. När vi 
sedan satt och väntade på att pannan skulle börja puttra inträffade en händelse,  
som jag drar mig för att berätta. Jag riskerar att inte bli trodd. 

Den är icke desto mindre sann. (s. 121)

Denna traditionella metanarrativa kommentar är ämnad att reta läsarens 
nyfikenhet och öka spänningen i berättelsen.

Vi satt och såg på de glimmande glöden som föll ned i asklådan. Det ville inte  
bli något samtal och slutligen satt vi alldeles tysta. 

Då  sade  Elin,  Förestånderskan.  Hör nu  mäster.  Är  icke  detta  ett  allvarligt 
ögonblick. Vi vet ju ingenting om nästa stund i vanliga fall, men nu känner 
man riktigt att man ingenting vet. Det känns som om man stod inför en svår 
operation  där  utgången är  oviss.  Säj  mäster.  Läs  en psalm för  oss.  Ur  sitt 
klädknyte tog hon fram en psalmbok väl inlindad i ett stycke vaxduk.

Jag frågade om det var någon särskild psalm som hon ville höra. Nej, ingen 
särskild. Men om jag ville göra som när hon var barn. Då läste syskonen en 
psalm om kvällarna i stället för aftonbön. 

Och då gjorde vi så att vi sköt in tumnageln emellan bladen och den salmen 
som då kom upp läste vi. Vill mäster göra så? Jag gjorde som hon bad och 
skulle just börja läsa då jag kände som en fläkt av en iskall hand över huvudet. 

Min blick föll på följande rader.

O syndaträl

Din arma själ

skall snart ifrån dig tagas.

Jag hade svårt  att behärska min stämma då jag sade, jag kan inte. Jag gav 
henne psalmboken och gick ut på däck.

Kaffet pigga upp, spänningen lättade och stämningen steg. Man kunde tillåta 
sig ett och annat skämt macabre. Drick ur din kopp, se döden på dig väntar. 
Och då ett mera hörbart skvalpande hördes från utsidan. Det är liemannen som 
är ute och ror. Vi höll andan och lyssnade intensivt. Skvalpandet upphörde. 
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Han vill inte störa när vi dricker kaffe. Han rodde bort igen på sin mina. (s. 
121f.)

Bruket  med  ”tumverser”  som  Axelson  refererar  till  är  känd  från  den 
herrnhutiska missionen.207 Berättelsen är ett  exempel på hur brevskrivaren 
förhåller sig till citat. Axelson tycker sig kunna psalmen utantill, han går inte 
och slår upp det ställe han vill citera, ombord på s/s Bifrost har han kanske 
inte psalmboken till hands. Med all sannolikhet är det Cassels ”Ack, att i  
synd  vi  slumra...”  stroferna  2-3,  som  avses  i  berättelsen.208 Den  andra 
referensen är  en parafras  på Carl  Michael  Bellmans epistel  Nr.  30 första 
strofen: ”Drick ur ditt glas – se, döden på dig väntar,/ slipar sitt svärd och vid 
din tröskel står!/ blif ej förskräckt: han blott på grafdörrn gläntar,/ slår den 
igen – kanske än på ett år” […].209

Ingen dager har väl någonsin inväntats med så stor otålighet. När det blev så 
ljust, att vattenytan i den närmaste omgivningen kunde överskadas kunde vi 
räkna minorna på fingrarna. Vi satte full fart. Ett kusligt intermesso inträffade 
dock. Vaksamheten hade väl något slappnat och en mina dök upp rakt framför 
bogen. För sent att styra undan. 

Minan kastades av bogvattnet ifrån fartyget, den sögs in midskepps och slun-
gades ånyo ifrån akterut. Det var en lärdom, en erfarenhet att ta fasta på, men 
om den höll nästa gång var ju ovisst. Vi hade 2 st. mausergevär ombord. Dessa 
hade vi fått bland utrustningen innan vi lämnade Sverige. 

Med dem kunde vi öva oss i skytte och fördriva tiden. En mina var ju ett läm-
pligt mål. Gevären var under dagen i flitigt bruk dock utan vare sig syn- eller 

207 Enquist skriver i  Lewis resa, femte kapitlet om detta: ”När jag var barn, och i beråd och 
icke visste mig någon levandes råd, gick jag till min mormor, […] och bad om hjälp. Hon tog 
då fram sin bibel och gav mig en tumvers.
Det gick så till att hon tittade upp, stack in sin tumme i Bibeln på måfå, slog upp och läste den  
bibelvers som där stod.  Sedan knäppte hon händerna,  var  tyst  några ögonblick, slog igen  
Bibeln, och återgick till sina sysslor. På detta sätt var jag hjälpt och icke längre villrådig.
Seden går tillbaka på Zinzendorf, som 1728 för första gången gav menigheten i Herrnhut ett  
på  måfå  utvald  bibelord,  kallad  Dagens  Lösen.  Senare  utvecklades  detta  till  ett  mycket 
omfattande system av slumpmässigt utvalda bibelord, ofta skrivna på lappar, lagda i en skål 
och sedan upplockade på måfå, som vid ett lotteri.  Inför alla situationer, från ekonomiska  
kriser till rådgivning eller beslut inför val av äktenskapspartner, var praxis att på detta sätt  
uppskriva  bibelverser  på  lappar,  nedlägga  i  en  skål,  och  sedan  kunna  få  besked  i  sin 
villrådighet”, Enquist (2001:153).
208 Texten är inte som Axelson återger den: ”O syndaträl/ Din arma själ/ skall snart ifrån dig 
tagas”, utan: ”O mänska, bed och bättring gör./ I dag du kallas av din Gud;/ Härnäst dig kallar  
dödens bud.// Då upphör makt och rikedom:/ Du måste fram för Herrens dom./ All världen 
där, o syndaträl,/ Ej frälsa kan din arma själ”. Den Svenska Psalmboken (1937) Nr 542.
209 Carl Michael Bellman Fredmans Epistlar, No. 30 ”Fredmans epistel till fader Movitz under 
dess sjukdom, lungsoten. Elegi”.
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hörbart resultat från målet. Man såg nedslaget och sökte överträffa varandra 
att komma närmast.

Resan fortsatte nu lyckligt, men ensamma var vi på havet. Till Kristianstad

Axelson syftar antagligen på Kristiansand 

gick vi in för att få upplysningar och lots i Norskt farvatten. Vi var nu i början 
av April. Dryga 2 månader hade resan tagit. Vår destination var Stockholm 
men faran var långt ifrån överstånden. Vår nästa posssion var Halmstad. Lyck-
ligt och väl kom vi också dit. Vi fick under Norska kusten bevittna slutskedet 
på en strid. Vad, som hänt var ingen som visste men trålare var i färd med att 
samla upp folk i vattnet.

I Halmstad kom en mäklare ombord och frågade i köket var kaptenen kunde 
träffas. Han hörde sig för huru resan hade varit. Sedan sade han. Har ni sett 
några minor? 

Då slog kvinnorna händerna för ansiktet och sprang in i sina hytter. Kaptenen 
kom ut från salongen och jag stod utanför min hytt. De hälsade och mäklaren 
hörde sig för om resan. Har ni sett några minor? Kapten stirrade på honom. 
Utan ett ord vände han och skyndade in i salongen. Mäklaren vände sig nu 
mot mig. Hur står det till, frågade han. Har ni koliderat med en mina? Jag stir-
rade på honom liksom kapten nyss hade gjort. Jag gick in i hytten utan att 
svara. Där sjönk jag ihop och snyftade hejdlöst. Reaktionen hade kommit och 
denna var det ingen som undgick. Den karskaste, den som sade sig vara helt 
oberörd röjde ändå att allt inte stod rätt till. Hans tal kretsade ständigt om min-
an,  som  rullade  utmed  fartygssidan,  om  minan,  som  kastades  bort  av 
bogvattnet, om alla de minor som vi girat undan för o.s.v. Det var hans sätt att 
reagera för påfrestningen av nerverna. (s. 122)

Axelson avslutar här med en tretalsfigur; mäklaren frågar först kvinnorna 
som slår händerna för ansiktena, sedan är det kaptenen som bryter ihop och 
slutligen hjälten själv.210

Det finns en viss narrativ ekonomi (eller psykologi om man så vill) i att 
Axelson först med tveksamhet delar med sig av berättelsen om middagen i  
Offranville  som han  ju  inte  tidigare  berättat  för  någon  och  som är  hans 
största eller  ljusaste minne, innan han kommer till  hur han överlever den 
nervpirrande  resan  över  Nordsjön  och  sedan  –  som  vi  strax  ska  se  – 
uppträder som hjälte i Malmö hamn. Med narrativ ekonomi menar jag här att 
210 I  Labovs terminologi  kan man laborera  med begrepp som ”evaluering” som tydliggör  
berättelsens poäng, ”resultat/upplösning” och ”coda”. Man noterar att i Axelsons berättelse 
resultatet  (att  rollfigurerna bryter ihop) kommer före evalueringen (att  även den karskaste 
plågas av de nervpirrande händelserna). Codan är den sista meningen. Man kan också lägga  
märke  till  att  detta  sätt  att  avsluta  berättelsen  påminner  om  hur  ”memorat”  (Sydows  
beteckning på berättelser om personliga upplevelser, ofta av övernaturliga fenomen) gärna 
avslutas med hur huvudpersonen påverkats av upplevelsen.
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berättaren avsiktligt ”hushåller” med sina retoriska resurser. Där sagan och 
kanske  i  ännu  högre  grad  sägnen  är  ekonomiskt  uppbyggd  med  endast 
sådana motiv som har relevans för berättelsen, motiv som är funktioner i 
Propps  mening,  så  finner  man  i  andra  litterära  former  som 
levnadsberättelsen,  novellen  och  romanen  att  motiv  och  funktioner  kan 
förekomma med mindre grad av logiskt tvingande ordningsföljd.  Rooth talar 
i  The  Cinderella  Cycle om  ”detaljmotiv”  och  ”dekorativa  motiv”  som 
”överflödiga” i motsats till ”motivkomplex” som i sig kan utgöra prototypen 
för  en  berättelse.  I  Axelsons  berättelser  kan  man  se  att  till  exempel  det  
omvända  kronologiska  perspektivet  med  berättelsen  om  middagen  i 
Offranville har en funktion i förhållande till de efterföljande berättelserna, 
nämligen  att  ge  läsaren  en  emotionell  tolkningsram för  berättelserna  om 
kriget.

Också berättarens sätt att med suspensioner, digressioner och förhalningar 
kittla läsarens otålighet och hans ständiga utnyttjande av tidigare berättelser 
är exempel på hans hushållande med stoffet. Det tillsynes bricolageartade, 
kalejdoskopiska eller kaotiska följer en medveten strategi.

9 april 1940

Norge och Danmark ockuperades tidigt på morgonen den 9 april  1940 av 
tyska  trupper.  Än  i  dag  har  detta  datum  en  alldeles  speciell  symbolisk 
laddning, en metonymisk klang som hos många människor väcker minnen av 
ett världskrig, minnen av ödesdigra år med mörkläggning och varuransoner-
ing, då döden, tungt beväpnad, i stormaktspolitikens skepnad på ett särskilt 
påtagligt  sätt  var  närvarande  i  vardagslivet.  Som  metonymi  för  den 
nazistiska ockupationen är den 9 april också en sorts samlingsrubrik för ett  
otal berättelser i Nordeuropa om egna och andras upplevelser, om politik och 
historia, berättelser med många skiftande syften.

Axelsons skildring tycks antyda att svenska myndigheter var utomordent-
ligt väl informerade om vad som var i görningen. Eftersom den 9 april 1940 
är en mycket precis datering, och ett  grundligt dokumenterat  datum tycks 
mig en berättelse härom vara väl lämpad för en jämförelse med andra källor. 

Den föregående skildringen av s/s Mimers dramatiska färd över Nordsjön 
har just kulminerat med mäklarens fråga om de kolliderat med en mina och 
huvudpersonen  Axelson  själv  sjunkit  snyftande  ihop  i  sin  hytt.  Axelson 
skriver fortfarande under rubriken ”En resa i början av kriget” och textflätan 
fortsätter  utan  avbrott  där  de  berättelser  som  nu  ska  analyseras  slutar. 
Fortsättningen utgörs av en serie skämtsamma anekdoter fram till avslutnin-
gen av hela  det  handskrivna manuskriptet  vars  efterskrift  är  den maskin-
skrivna dikten ”Vågen”. Brevskrivaren griper tillbaka och använder detaljer 
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ur sitt liv som han redogjort för i andra berättelser. På så vis skapar han hel-
het och sammanhang i manuskriptet i vilket enskilda anekdoter ingår i vari-
erande konstellationer. Vi minns att Axelson redogjort för att Mimer i Calais 
lastat dyrbara instrument, kemikalier, termometrar och läkemedel för Stock-
holm. Han skriver:

Nästa etapp på resan var Malmö. Som jag förut nämnt var lasten dyrbar och 
all försiktighet måste iaktagas. När vi nu kommit så långt så skulle ingen för-
siktighet åsidosättas. 

I Malmö rådde stor oro, Ryckten gick man och man emellan. Militärkonti-
genter anlände oupphörligt och tågen ifrån staden var fullbesatta. Det var på 
kvällen den 8 de april.  Vi låg i den yttre hamnen. Staden och hamnen var 
mörklagda. Det var besvärligt att hitta tillrätta i mörkret varför alla, så när som 
förestånderskan  var  ombord.  Vid  8 tiden  bröts  tystnaden ombord  av klap-
prande av grova skor på landgången. Jag lade ifrån mig tidningen och gick ut 
på däck. Mörkret var intensivt. De enda ljuspunkter man såg kom från tvärs 
över Öresund, utanför Köpenhamn. Det var fartyg i rörelse. Jag urskilde några 
man vid landgången. Flera dörrar öppnades. Man såg ingenting man visste av 
ljudet vem som kom ut. Vi gick fram till landgången i tanke att det var tullens 
folk som tänkte överraska med en rassia. Där stod en löjtnant från flottan med 
sina mannar. Jag vill genast bli förd till kapten, sade han.

Vi följde honom in i salongen medan någon gick efter kapten i hans hytt. Han 
hade redan kojat men han följde yrvaken och sur. Löjtnanten vecklade upp ett 
papper medan han sade. Jag har order från kommendanten för stadens försvar 
att alla ombord ofördröjligen lämnar fartyget, 2 bogserbåtar är på väg för att 
föra fartyget ut till inloppet för att sänkas. De, som inte hinner gå iland nu 
måste följa med bogserbåtarna när fartyget har lagts på plats. Kaptenen blev 
arg, men han lugnade sig när han hade läst ordern med namn och stämpel. 
Han förklarade dock att han skulle bli kvar ombord, inte tänker dom väl på 
allvar att sänka den dyrbara lasten.

Till detta svarade löjtnanten, att den, som stannade gjorde det på egen risk, 
och vad beträffar sänkningen så var det visserligen beklagligt men Tyskarna 
väntades vilken stund som helst och då skulle lasten i alla fall vara tillspillo -
given.

Meningen ”De enda ljuspunkter man såg kom från tvärs över Öresund, 
utanför Köpenhamn. Det var fartyg i rörelse” kan vara en referens till en dikt 
av Ola Hansson – ”Notturno” – där även Hansson såg ljuspunkter tvärs over 
Öresund. Med dessa referenser länkar Axelson sina olika berättelser till an-
dra berättelser och till varandra i ständig dialog.
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Det blev hektiska och dramatiska minuter ombord när alla gjorde sig i ordning 
för uppbrott. Bogserarna kom, förtöjningarna lossades, ingen hade hunnit ens 
hunnit kläda sig. 

Sprängämnen fördes ombord i trälådor, jag måste vara med och visa dem var 
sprängämnet lämpligast kunde placeras för högsta möjliga effekt för att farty-
get snabbt skulle fyllas och sjunka. Jag tänkte då mera på den skada i onödan 
som kunde vållas och anbefallde plaseringen utmed sidan under durkarna och 
så att maskineriet skulle skyddas i händelse av en senare bärgning.

Elektriska kablar drogs och skulle sedan förbindas med ledningar i land vari-
från sprängningen skulle ske. 

Jag fick således inte lång stund på mig, att samla ihop mina pinaler.

Man stod och väntade på mig vid relingen när allt var klart och fartyget låg 
tvärs för inloppet. Våra väskor och knyten langades ned på bogserbåtarna som 
satte kurs mot den inre hamnen i mörkret. Det var nu nära midnatt. Vi blev 
satta iland och stod där i en klunga och diskuterade situationen. Vad skulle vi 
göra. Sjömanshemmet var det någon som föreslog, men flera hade nödgats ta 
in där vid andra tillfällen och förklarade, att hellre sitter jag på min väska på  
kajen i natt än besöker det stället en gång till.[…] 

Tidigt  följande morgon steg jag upp och gick till  telegrafstationen där  jag 
sände ett meddelande hem, därefter gick jag ned till hamnen och fick en bog-
serare att sätta mig ombord. Fartyget hade inte blivit sänkt. Tyskarna kom inte, 
men faran var inte överstånden. Den dagen var den 9 de april. Hamnen var be-
satt av militär. S/S Mimer skulle ersättas med ett mindre värdefullt fartyg men 
därav blev intet den dagen. Jag stannade ombord.

Kaptenen  var  ombord  och  förestånderskan  Elin  kom  ombord.  Hon  var 
ovetande om vad som hänt, då hon hade varit hos släktingar i staden. Vi vänt-
ade på att fartyget skulle föras bort men dagen led och vi hade inget annat att 
göra än att tillbringa natten ombord. Det blev lika enerverande som nätterna i 
minfältet i Nordsjön.

Det  var  militärbevakning ombord.  De hade att  hålla utsikt  utåt  sundet och 
tända sprängladdningen i det fall att Tyskarna visade tecken till att gå till an-
fall. Faran bestod uti, att de, som vaktade skulle glömma bort oss, och lämna 
fartyget. Då skulle vi följa fartyget när det sprängdes i luften. Visserligen var 
vi nu väl rustade med livräddningsmaterial men för en sådan luftfärd hade vi 
också  behövt  fallskärmar  och  det  var  det  ingen  som tänkt  på  när  fartyget 
utrustades med dubbla livbälten och annat.

Timmarna gick långsamt den natten men den 11 te april bröt också in utan att 
någonting hänt. Tyskarna hade vänt sig mot Norge istället. 
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Den dagen blev vi  avlösta av ett mindre värdefullt  fartyg och Mimer bog-
serades in till inre hamnen. Där kom militär ombord och placerade kulsprutor 
här och där. 

Det var inte mycket att möta en invassion med, och några andra skjutvapen 
syntes inte på kajen heller. (s. 122ff.)

Hur förhåller sig Axelsons skildring av den 9 april till annat arkivaliskt 
material?  Först  och  främst  kan  det  konstateras  att  Sveabolagets  arkiv 
bekräftar  att  skribenten tjänstgjorde som maskinchef  ombord i  s/s  Mimer 
från 5 januari, 1940 till 21 maj samma år.211 Vid styrelsens sammanträde i 
Stockholm den 12 april 1940 redogjorde företagets verkställande direktör för 
marinmyndigheternas rekvisition av tre av bolagets fartyg:

i och för spärrande av inloppet till Malmö.[…] De uttagna fartygen MIMER, 
URANIA  och  AMSTERDAM  ha  utbogserats  och  förtöjts  i  nyssnämnda 
hamninlopp och skola, om så erfordras, omedelbart sänkas.212 

Så långt är Axelsons berättelse i överensstämmelse med arbetsgivarens, 
bortsett från att han inte omnämner att även andra fartyg rekvirerades. Däre-
mot hävdar styrelseprotokollet att det inte var s/s Mimer som efter förhand-
lingar med försvarsmakten ersattes som hamnspärr, utan fartygen Urania och 
Amsterdam ersatte de först, och tillsammans med Mimer uttagna ångarna 
Bele och Gudur, de senare som alltså av rederiet ansågs särskilt värdefulla 
medan Mimer kunde offras. Enligt rederiets mening var alltså Mimer och 
dess last  inte  så  omistliga som Axelson hävdar.  I  styrelseprotokollet  spe-
cificeras att Mimer var lastad för Stockholm med 120 ton palmolja, 150 ton 
kaffe,  430 ton järn,  bly  och  diverse  styckegods,  vilket  inte  riktigt  är  det  
samma som, men heller inte i absolut mening utesluter de ”dyrbara instru-
ment, kemikalier, termometrar och läkemedel” som Axelson hävdar att lasten 
bestod av. Dessa sjukvårdsartiklar kan möjligtvis falla under kategorin di-
verse styckegods. Sist men inte minst, när det gäller Sveabolagets protokoll, 
så  hävdar  föredragande  i  ärendet  att  marinmyndigheternas  rekvisition  av 
nämnda fartyg ägde rum dagen innan: ”I går, den 11 ds”, alltså den 11 april 
1940, inte den 8 som Axelson gör gällande. Ifall rekvisitionen ägde rum den 
11 april var det alltså som en följd av den fullbordade tyska ockupationen av 
Danmark och Norge, inte ett led i en välinformerad svensk försvarsstrategi 
inför den 9 april. Axelson tycks alltså hävda att den tyska invasionen inte på 
minsta sätt kom som en överraskning för de svenska myndigheterna.

211 Stockholms Rederiaktiebolag Svea, Personalkort: Maskinbefäl, Serie F 15A, Vol. 1 och 9.
212 Citat  ur Styrelseprotokoll  Nr. 6, 12 april,  1940, Bilaga B. Stockholms Rederiaktiebolag 
Svea, Styrelseprotokoll 1939-1940, Serie A2, Vol. 17-18.
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Om  man  betraktar  berättelserna  i  Sjöfolksminnen  som  en  folklig 
historieskrivning  så  aktualiseras  ett  maktperspektiv  där  ”arbetare”  eller 
”vanliga  medborgare”  gör  anspråk  på,  och  ges  tillfälle  att  med  egna 
livserfarenheter  utmana  den  officiella  historieskrivningen.213  Sjömännens 
skildringar är inlagor i en kamp om berättelserna om deras egna liv och deras 
eget samhälle. 

I den  aktuella  berättelsen,  den  om  den  9  april  1940  och  Sveriges 
förhållningssätt och svenska sjömäns roll i händelserna finns en tredje aktör 
och källa: Marinstaben. Rekvisition av fartyg för militära ändamål är inte 
resultat av enskilda, lokala initiativ. Kommendanten för stadens försvar kan 
inte på egen hand lägga beslag på fartyg. Rekvisition av fartyg beslutas av 
den  statliga  myndighetens  högsta  organ  som  är  Chefen  för  Marinen. 
Materialet  som tidigare var hemligt är  nu tillgängligt för forskningen och 
redovisar  noggrant  vartenda  fartyg som av Marinstaben rekvirerats  under 
den aktuella perioden. Jag finner inget dokument som styrker Axelsons och 
Sveabolagets  påstående  att  s/s  Mimer  rekvirerades  av  det  svenska 
försvaret.214 Kanske ett dokument har försvunnit? Däremot finner jag att den 
högsta  marinledningen  den  11  april  1940  beordrat  att  Hälsingborgs  och 
Malmös hamnar skulle mineras följande dag, den 12 april.215 

Som synes föreligger här tre olika tolkningar av den 9 april 1940. Två käl-
lor med officiell status ligger nära i tid till de skildrade händelserna, men på 
ett  betydande  geografiskt  avstånd  och  saknar  den  personliga  närvarons 
karaktär av vittnesmål. Den tredje källan, brevskrivaren Axelson, befinner 
sig på ett  tidsmässigt avstånd från de skildrade händelserna på fjorton år, 
men allting tyder på att han faktiskt var på plats (Sveabolagets arkiv stöder 
detta), hans skildring har karaktären inte bara av ögonvittnets utan också av 
den personliga erfarenhetens, aktörens, mera förpliktigande vittnesmål. Jag 
vill understryka att alla tre ”instanser” har intressen att vårda, ingendera är 
neutral i förhållande till händelserna i Malmö hamn, alla tre kan ha anled-
ning att lägga tillrätta. Det är inte min uppgift att ta ställning för eller emot, 
att avgöra sant och falskt hos olika källor, eller att fastställa vad som ”egent-
ligen” hände i Malmö hamn den 9 april 1940, utan mitt ärende är att förstå 
vad det är som Axelson vill förmedla med sin berättelse. Jämförelsen med de 
två andra källorna bidrar till att belysa den narrativa ekonomi med vilken 
brevskrivaren söker företräde i offentligheten. Hur hushållar han med retor-
iska resurser och för vilka ändamål?
213 Alver (1962), Klein (1971), Nilsson (1996), Bergman (2002).
214 Jfr. Olsson (1996:239). Jag har för detta syfte i Krigsarkivet genomsökt relevanta volymer 
för 1939 och 1940 Marinstaben, Expeditionen, serie B VII ’Koncept jämte diarier’, Vol. 2-3,  
och serie B VIII ’Beredskapsförfogandeärenden: Inkallelse av hjälpfartyg 1939-1942’ Vol. 2-
3.
215 ”Mo nr H:233 April 11 Ang. spärrning av hamnar i Skåne”. Marinstaben, Expeditionen: 
Marinorder 1940, Serie B IX, Vol. 2-3. 
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Axelson understryker inledningsvis hur betydelsefull lasten är som de har 
fört ända till Malmö, varför han upprepar hur all försiktighet måste iakttas.  
Palmolja, kaffe, järn, bly och diverse styckegods som rederiet hävdar har inte 
samma retoriska tyngd inför hotet om krigshändelser som sjukvårdsartiklar 
har. Sedan skapar brevskrivaren en kuslig stämning; mörker råder, ryktena 
surrar, soldater väller in i staden, medan de – rimligtvis civilister –som kan, 
flyr sin stad i fullbesatta tåg.216 Köpenhamn ligger också i mörker, men ute i 
mörkret rör sig fartyg genom Öresund. Något ska hända. Då bryts tystnaden 
av kraftiga skor på landgången. Hela denna dramatik är beroende av att de 
skildrade händelserna utspelar sig kvällen och natten till den 9 april, oavsett 
vad andra källor hävdar. Det är brevskrivaren själv som blir huvudpersonen i 
händelseförloppet då han i  egenskap av maskinchef måste visa soldaterna 
hur sprängämnena ska placeras, och han ingriper också ansvarsfullt för att 
begränsa skadorna på det värdefulla fartyget. Det är honom de andra väntar 
på vid relingen, det är Axelson som, tillsammans med kapten och möjligtvis 
förestånderskan,  av  egen  fri  vilja  vågar  uthärda  nätter  ombord  ”lika 
enerverande som nätterna i minfältet i Nordsjön”. Här blir den föregående 
berättelsen en tydlig retorisk resurs för den efterföljande.  Det  är  militär  i 
staden, militär i hamnen, militär ombord, kulsprutor här och var, och ändå ett 
klent försvar. Sedan kom inte tyskarna, men det var farligt ändå. Axelson 
skämtar  sardoniskt  om den  egna  och  kamraternas  eventuella  död  genom 
sprängning – luftfärd utan fallskärm – de sover på en bomb riggad av andra,  
vars makabra uppgift det är att ”glömma” att Axelson & Co. finns ombord.

I Axelsons berättelse förvandlas bryska militärer – som hos Maupassant – 
till tragikomiska figurer som med stort allvar och till ingen nytta för oväsen 
med grova skor, skränande order, vapenskrammel och sprängmedel, som är 
beredda  att  förstöra  stora  materiella  värden  och  även  offra  människoliv. 
Axelson, bondpilten, askepåtaren, antihjälten, poeten, som en gång i ungdo-
men lyckades ta sig ur ubåtsvapnets absurda värld med betyget att han med 
nöd och näppe kunde klara sitt eget uppehälle, visar sig vara den sanna hjäl-
ten; han är modig, omdömesgill och handlingskraftig och med sin berättelse 
är han inte bara ögonvittne, utan han tar ansvar för de händelser han berättar  
om. Han var en betydelsefull aktör.

När Axelson antyder att svenska myndigheter var väl insatta i vad som 
skulle hända mellan den 8 och 9 april kan det vara uttryck för bitterhet mot 
överheten. Axelson ser sin hjälte som offer och som tragisk hjälte. Hans in-
sats kan inte hindra människornas dårskab.

216 Historiska källor och forskning ger föga stöd för dessa påståenden. Den 8-9 april 1940 
fanns på svenska sidan Öresund inga krigsorganiserade förband. Däremot transporterades den 
10  april  ett  antal  reservunderofficerare  under  utbildning,  i  all  hast  organiserade  till  ett 
kompani,  från  skolan  vid  I6  i  Kristianstad  till  Malmö  för  att  där  försvara  hamnen.  Se 
Cronenberg (2002).
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7.  Sammanfattande  analys  och  avslutande 
funderingar

Dialoger

Syftet den här studien har varit att analysera hur några av de sjömän som på 
1950-talet bidrog till Nordiska museets insamling av arbetarminnen kompon-
erade sina levnadsberättelser i dialog med muntliga och skrivna berättartradi-
tioner, med folklivsforskningen och med ett offentligt samtal om det mod-
erna Sverige. Jag har funnit inspiration i Bachtins tanke om vikten av att läsa 
en given text inte bara i dess samtida sammanhang, dess epok, utan i relation 
till hela litteraturens historia genom seklerna.

Intrigen i sjömännens berättelser struktureras kring ett motivkomplex där 
askepåtar-motivet utgör den kanske mest iögonfallande komponenten; den 
fattiga pojken som ska ut i världen och skapa sin lycka. Det är en retorisk 
figur,  en strategi,  ett  berättelsekoncept.  Intrigen kan utbroderas med olika 
motiv, komplikationer, stegringar och episoder som beskrivet i den klassiska 
poetiken. Med motiv och strukturer för berättarna en dialog med allvärldens 
litteratur och berättarkonst, först och främst med homerisk hjälteepik, men 
också, för Berndtssons och i synnerhet för Axelsons del med modern skönlit-
teratur. Även genom att förhålla sig till vedertagna konventioner för skriven 
text för de ett samtal med skriven litteratur. Det mera ”muntliga” idiom som 
Henriksson och framförallt Stuhre uttrycker sig i visar på en annan dialogisk 
aspekt. Med hjälp av den etnopoetiskt transkriberade återgivningen av deras 
brev framträder narrativa formelement som knappast skulle bli synliga i en 
löpande avskrift; berättelsernas multiforma karaktär där skriftliga och munt-
liga berättarkonventioner flyter samman. Där dessa texter vid första anblick-
en kan ge intryck av att brevskrivarna är ovana att formulera sig visar den et-
nopoetiska transkriberingen att narrativ kompetens är oberoende av skriftliga 
konventioner. Båda framföranden är skicklig och väl inövad ordkonst i dia-
log med homeriska traditioner.

Berättarna för också en dialog med folklivsforskningen, inte bara genom 
att  svara  på  och  i  olika  grader  följa  Rehnbergs  minneslista,  utan  också, 
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exempelvis  i  ingående  skildringar  av  heminredning  i  barndomshemmet. 
Berndtsson och Axelson tar detta samtalande ett steg vidare med ingående 
”folklivsskildringar” och, för Axelsons del, med berättelser om övernaturliga 
väsenden och etymologiska funderingar  kring dialektord.  Slutligen  för de 
också  en  dialog  med  många  andra  berättelser  om  världskrigen  och  ett 
Sverige som omvandlades från fattigmansland till  modernt industrialiserat 
välfärdssamhälle.

Homeriska hjälteberättelser

Jag har i min undersökning av sjömännens brev sökt efter motiv och kom-
positionella  strukturer som länkar berättelserna till  en värld av berättelser 
och berättande. Det kan röra sig om välkända motiv och strukturer, eller det 
kan  vara  funktionella  ekvivalenter  härtill.  Godtar  vi  brevskrivarnas  skil-
dringar av hur de kommer till världen som funktionella motsvarigheter till de 
första dragen i Hahns formel, kan det noteras att fäderna är främlingar i den 
meningen att de är frånvarande såsom fäder; Henrikssons far försvinner ti-
digt, Westerbergs far har flera barn än han kan försörja varför pojken skickas 
bort,  Wallins far  dör när pojken är  tio år,  Widings när pojken är  i  tvåår -
såldern.  Berndtssons  far  uppträdde  endast  sporadiskt  i  hemmet,  söp  och 
bidrog minimalt till försörjningen för att slutligen skilja sig från modern som 
tilldelas  en  mera  upphöjd  roll.  Axelsons  far  förlorade  smedjan  och  fick 
lämna hemmet.

Propps första funktion: ”Frånvaro – en familjemedlem lämnar hemmet” 
använder  berättarna  sig  av;  förutom  att  huvudpersonerna  själva  lämnar 
hemmet  kan  det  noteras  att  Henrikssons  föräldrar  tidigt  försvinner  ur 
berättelsen,  sex morbröder hade gått  till  sjöss, Westerbergs fosterföräldrar 
måste ”gå ifrån gård och grund”,  fadern kör till  samhället  med mjöl  och 
andra varor. Wallins äldre syskon hade lämnat hemmet, föräldrarna var borta 
på jordbruksarbete. Widings systrar dör, fadern är borta på exercismöte och 
dör  vid  hemkomsten,  Berndtssons  far  är  på  sjön  och  syskonen  lämnar 
hemmet och dör. Axelsons far måste lämna smedjan och hemmet. I Stuhres 
berättelse är motivet förlagt till mor- och farföräldrarna.  

Hahns  fjärde  drag  ”omen-motivet”  är  nära  förbundet  med  askepåtar-
motivet.  Det  antyder  att  barnet  ifråga  av  Ödet  har  bestämts  för  något 
ovanligt.  Funktionella  motsvarigheter  kan  vara  de  ”bakgrundsdigra” 
skildringarna av hjältefödslar, den hindrande isen hos Henriksson, att barnen 
överlever de ödesdigra omständigheter som andra rollfigurer dukar under för. 
När brevskrivarna berättar  att  andra rollfigurer  dör i  berättelsernas början 
tjänar dessa motiv som cesurer; ett traditionellt dramatiskt berättargrepp som 
låter  handlingen  stanna  upp  med  en  eller  flera  aktörers  död.  Berättaren 
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skapar  en  dramatisk  sorti  –  då  träder  hjälten  in  på  scenen.  Det  är 
kontrasterande  stilgrepp  som  tjänar  som  testkonflikter  åt  den  blivande 
sjömannen och hjälten. Henrikssons mor dör när han är ett  år (om fadern 
försvinner eller dör är oklart: ”jag miste tidigt mina föräldrar” skriver han), 
Wallins far dör, Widings systrar dör i späd ålder, fadern när pojken är två år. 
Berndtssons  syskon  dör  unga.  Stuhre  överlever  livsfarliga 
byggnadsställningar  och  revolutionsliknade  omständigheter. 
Huvudpersonerna överlever en fattigdom som skördade många – inte minst 
barns – liv i Sverige under 1800-talet. Fattigdomen är berättelsernas primära 
testkonflikt. Om livet sedan blir framgångsrikt för huvudpersonen, om det 
går honom väl i berättelsen, så accentueras detta goda av det elände som är 
hans utgångspunkt i livet.

Dessa förvarningar om att  gossebarnet  är utsett  till  något  extraordinärt 
leder,  om  man  följer  Hahn,  till  motivkomplexet  ”det  utsatta  barnet  som 
räddas och blir  fosterbarn”,  barnet  som en dag gör uppror och reser ut  i 
världen.  Henriksson  blev  fosterbarn  hos  sin  mormor,  Westerberg  hos  en 
släkting,  Wallin  skickades  till  en  lantbrukare,  Widing  till  en  granngård, 
Axelson  blev  fosterbarn  i  mosterns  familj.  Hahns  åttonde  drag 
”Fosterbarnets övermod” finns som motiv hos Wallin när han trotsar modern 
som vill tvinga honom tillbaka till den elake toffelmakaren. Widing trotsar 
modern när han går till sjöss, Berndtsson likaså. Stuhre trotsar fadern när 
denne  vill  att  han  ska  gå  i  läroverket,  och  han  trotsar  ordningsmakten. 
Axelson bedriver tjuvjakt. ”Fosterbarnets övermod” motsvaras funktionellt 
av Propps andra funktion där ett  förbud riktas mot hjälten och tredje där 
förbudet överträds (även Dundes motifem med samma innebörd).

Fattigdom,  svält,  brist  på  medmänsklighet,  bristfällig  skolgång  är 
genomgående  drag  i  dessa  barndomsberättelser.  Som motiv  motsvarar  de 
funktionellt  Propps  funktion  8a:  ”Brist  –  en  familjemedlem  saknar  eller 
önskar något” vilket ska leda fram mot funktion nr 19: ”Inledande brist eller 
otur  avhjälps”.  Det  är  mot  bakgrund  av  bristerna  som  huvudpersonerna 
bestämmer sig för att fara till sjöss. Propps elfte funktion ”Avresa – hjälten 
lämnar hemmet” är självklart för handen, huvudpersonerna ska ju bli sjömän, 
de ska som det heter i Hahns formel ”tjänstgöra i det främmande”. Att den  
inledande bristen avhjälps framgår genom att huvudpersonerna gör karriär, 
de flesta uppnår ställning som befäl, de bildar och utbildar sig och lär sig 
främmande  språk  –  de  som  blir  maskinister  kommer  att  tillhöra 
industrisamhällets  frontlinje.  Berndtsson  gör  en  stor  poäng  av  att  han 
omvandlar rollen som skeppskock från ett relativt okvalificerat jobb till ett  
modernt yrke som kräver mycket kunskap.

Med  den  unga  hjältens  trots  tar  han  ett  första  steg  mot  rollen  som 
Handlingshjälte. Henriksson mönstrar på det ena fartyget efter det andra och 
överlever de bombningar och torpederingar som sänder skeppen till havets 
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botten. Wallin överlever torpedering och krigsfångenskap, Widing utsätts för 
torpedering, handlar redigt och ansvarsfullt och räddar sina underlydande, 
överlever malarian och smugglar vapen, det är Widing, inte kaptenen, som 
efter mycket  parlamenterande överlämnar fartyget  till  tyskarna.  Medan de 
föregående  relativt  korthugget  skildrar  sina  huvudpersoner  som 
handlingshjältar gör Johan Stuhre mycket ut av sin handlingshjälte. Han är 
ständigt i händelsernas centrum; redan som barn är han med och räddar den 
upproriska snickaren, när han fått sitt gesällbrev cyklar han ut åt landet, han 
straffar den attackerande engelsmannen, räddar finnen från att bli mördare, 
överlever svälten ombord i Nora, räddar kocken från att bli ihjälslagen. Det 
är  Stuhre  som  övervakar  bygget  av  tågfärjan,  han  gör  upp  med  de 
intrigerande navigatörerna, han räddar fartyg och besättning och är den som 
avgör om färden kan fortsättas. Även Berndtsson framställer i episod efter  
episod  sin  huvudperson  som  handlingshjälte;  han  överlever  bombningar, 
torpederingar  och  krigsfångenskap,  överlever  på  ett  i  det  närmaste 
mirakulöst sätt sitt fall överbord. Med kniven i hand är han beredd att kämpa 
mot hajarna, han låter sig inte underkuvas av det despotiska däcksbefälet, 
han återvänder  som en segrare  och gifter  sig  med flickan som väntat  på 
honom,  han  övervinner  med  list  de  tyskvänliga  skådespelarna.  Axelsons 
huvudperson slutligen, är också han en handlingens man som överlever där 
andra dukar under, men som antihjälte en mera plastisk figur; han bryter ihop 
efter en nervpirrande färd i minerade farvatten, han handlar redigt, modigt 
och ansvarsfullt, han organiserar en egen insamling till krigsdrabbade.

Återvändandet  är  centralt.  Hahn  gör  en  poäng  av  att  den  homeriska 
hjälten inte bara återvänder, han far också iväg igen. Han kommer hem som 
segrare; har övervunnit en rad testkonflikter och antagonister och har således 
skapat balans mellan det inledande motivet med brist eller överflöd, grundar 
ett  nytt  samhälle,  ”befriar  modern”  och  ger  sig  av  igen.  Beteckningen 
Traditionshjälte står  både  för  en  uppsättning  motiv  och  för  en  mera 
summerande  retrospektiv  och  kompositionell  aspekt;  det  är  nu 
huvudpersonens hjältebiografi kan rundas av och berättas i full dialog med 
århundradens homeriska traditioner.

Med ideliga av- och påmönstringar  uppfylls  detta  moment  med råge i 
sjömännens berättelser.  Motivkomplexet kan varieras och kompliceras, till 
exempel med en funktionell ekvivalent till Propps tjugotredje funktion ”Ej 
erkänd återvändo – hjälten kommer hem eller anländer till ett främmande 
rike  utan  att  kännas  igen”.  Stuhre,  Westerberg  och  Widing  klagar  på 
arbetsgivares och överhets bristande uppskattning av sjöfolkets insatser och 
uppoffringar.  Som Johan  Stuhre  säger:  ”Mohren  hade  gjort  sin  plikt…”. 
Berndtsson gör en stor poäng av detta motivkomplex när han återvänder i 
förklädnad.  Axelson möts av oförstående när han räddat den fattiga familjen 
i  Offranville  och  befriat  modern.  Att  det  nya  samhället  som  sjömännen 
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genom sina  insatser  varit  med  att  grunda inte  känns  vid  sina  hjältar  gör 
huvudpersonerna till tragiska hjältar.

Problematiska berättelser

Med  insamlingen  av  arbetarminnen  sökte  Mats  Rehnberg  material  som 
kunde belysa det industriella genombrottet. Den underförstådda frågan var 
alltså hur Sverige, ur arbetarnas perspektiv, hade omvandlats från ett fattigt 
agrarland  till  ett  modernt  industrialiserat  välfärdssamhälle.  Dessa 
samhällsförändringar  är  huvudtemat  för  sjömännens  berättelser.  Den 
metodiska förnyelsen av insamlingsförfarandet,  som innebar att  berättarna 
skulle  skildra  sina  egna  liv,  och  som  infördes  med  just  insamlingen  av 
Sjöfolksminnen,  gav  några  brevskrivare  anledning  att  berätta  om  dessa 
förändringar  med  hjälp  av  ett  annat  huvudtema  som  präglat  deras  liv; 
världskrigen.  I  detta  avseende  intar  sjömännens  brev  en  särställning  i 
förhållande till folkhemsberättelsen och insamlingen av arbetarminnen. Det 
var, enligt sjömännens levnadsberättelser, tack vare sjöfolkets insatser och 
uppoffringar under krigsåren som svensk industri och ekonomi blomstrade.

Berättelser om upplevelser under första världskriget behandlas relativt ut-
förligt i flera berättelser. Det tycks ha varit mera problematiskt att skildra det 
senare kriget. Den sjöhandelstrafik som under andra världskriget upprätthölls 
på Östersjön tjänade i huvudsak Sveriges handel med Nazityskland.217 Dessa 
transporter – den så kallade malmtrafiken, liksom också kullagertrafiken – 
utgjorde en betydande del av det dagliga arbete som svenskt sjöfolk utförde. 
Härtill  kommer  transporterna  av  vapen,  krigsmateriell  och  soldater  via 
Hälsingborg och Trelleborg. I berättelserna i Sjöfolksminnen spelar som vi 
har sett denna trafik en viktig roll.  Att ha deltagit i denna trafik innebar att 

217 Medan  stora  delar  av  Europa  och  världen  låg  i  ruiner  efter  krigets  förödelser  är  det  
ofrånkomligt att Sverige i ekonomiskt hänseende klarade sig jämförelsevis väl genom andra 
världskriget, då enligt Boëthius (2001/1991:145) över 90 % av den svenska utrikeshandeln 
skedde med Nazityskland. Boëthius debattbok har kritiserats för dess polemiska perspektiv 
och tolkningar,  se  Richardson (1996:240),  Zetterberg  (2002),  Böhme (2002),  samt Linder 
(1997). Avsaknaden av noggranna källhänvisningar gör det tidvis vanskligt att ta ställning till 
Boëthius  argumentation,  men  mig  veterligt  har  inte  de  siffror  hon  anger  ifråga  om 
trupptransporter, svensk utrikeshandel och liknande ifrågasatts. Trots att Sverige förklarat sig 
formellt neutralt under kriget tilläts 2 140 000 tyska soldater och 100 000 vagnslaster tyska 
vapen och krigsmateriel att transporteras på det svenska järnvägsnätet till fronterna i Norge 
och  Finland.  En engelsk-fransk begäran  om att  få  skicka  trupper  genom Sverige avslogs 
däremot. En halv miljon svenska järnvägsvagnar hyrdes ut till Tyskland. Karlsson (1974:10). I 
det  svenska handelsutbytet  ingick att  Sverige årligen  fick exportera  över  tio  miljoner  ton  
järnmalm till Nazityskland. Stora delar av den tyska krigsapparaten rullade bokstavligen med 
hjälp av svenska kullager. I gengäld fick Sverige importera bränsle i form av ”tyskt” kol från  
bland annat Polen.
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man varit den tyska sidan behjälplig vilket blev problematiskt under efter-
krigstidens starka avståndstagande från Tyskland. 

När sjömännen skrev sina brev använde de sig av olika strategier för att  
hantera detta problem. Berättelserna härom kan hänskjutas till en annan gång 
(Stuhre), till en annan generation (Widing), man kan låta bli att nämna det 
(Wallin). För att på ett mera elaborerat sätt utnyttja Propps sjunde funktion 
”Medskyldighet – offret låter sig bedras och hjälper därmed ofrivilligt sin 
fiende” (eller en funktionell ekvivalent till denna) är det kanske nödvändigt 
att  kombinera  det  med  någon  annan  funktion  som  kan  ”balansera”  in-
nebörden  av  PF  7,  till  exempel  PF  10  ”Begynnande  motaktion”,  PF  18 
”Seger – skurken övervinns”, PF 28 ”Avslöjandet – den falska hjälten eller 
skurken avslöjas” och framför allt PF 30 ”Straff – skurken straffas”. En anty-
dan i denna riktning finns hos Widing som sarkastiskt gratulerar tyskarna till 
de fördärvade svinkropparna. Berndtsson låter sig inte hunsas av däcksbefä-
let som han liknar vid Hitler och Göring, och han övervinner de tyskvänliga 
skådespelarna.  Stuhre  bidrar  med  en  fotografisk  påminnelse  om  den 
nazityska närvaron i Trelleborg, vilket kan förstås som ett ”avslöjande” av 
det som den tyska krigsmakten och svenska myndigheter ville dölja för all-
mänheten och framtida bildarkiv.

Teoretiskt skulle man kunna tänka sig att någon berättare utförligt återgav 
berättelser om att ha arbetat till fördel för tyska intressen och då antigen tagit 
entydig ställning för eller emot sin huvudpersons agerande. Men så är inte 
fallet. Centralt i PF 7 är att hjälten ofrivilligt hjälper motståndaren, han blir 
ett  offer. Berndtsson ursäktar sig med en retorisk fråga: ”Inte var det precis 
roligt  att  gå  ärenden  åt  nazismen  men  vad  skulle  vi  göra?”  Det  är  fullt 
möjligt att i sjömännens berättelser finna funktionella ekvivalenter till PF 8” 
Ondska – skurken tillfogar en familjemedlem skada”, 9 ”Förmedling, den 
förbindande händelsen – otur eller  brist  blir  känt;  hjälten uppmanas eller 
kommenderas; han tillåts ge sig av eller sänds bort”, 16 ”Kamp – hjälten och 
skurken möts i direkt kamp”, 17 ”Märkning – hjälten får ett märke, ett sår, en 
kyss,  ett  föremål”,  21  ”Förföljelse,  jakt –  hjälten  förföljs”:  Henriksson 
utsattes  under  första  världskriget  för  flertalet  torpederingar,  under  andra 
världskriget  hade  han  sin  familj  i  Le  Havre  som  sönderbombades  av 
amerikanerna, hans stuga försvann, Wallins fartyg kapades och sänktes, själv 
togs han som krigsfånge under första världskriget. Widings båt torpederades, 
under  andra  världskriget  kapades  hans  båt  av  tyskarna  i  Bergen,  Stuhre 
utsattes  för  allierade  bombningar  i  Sassnitz  utan  att  få  söka  skydd. 
Berndtsson skadades  under  ett  bombanfall  och hotades  med arkebusering 
eller att skickas till fronten. Axelsons mission var att föra hem den värdefulla 
lasten.  De  många  kamrater  och  kollegor  som  omkommer  som  följd  av 
krigshandlingar motsvarar Hahns formels ”extraordinärt dödssätt”.
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Det blev ingen bok om Sjöfolksminnen och Rehnbergs tilltänkta radioföre-
drag blev aldrig av. Jag har inte, varken i manuskriptsamlingen, i Rehnbergs 
arkiv eller i samtal med hans forna medarbetare funnit några entydiga förk-
laringar till varför det blev så. Avslutningsvis vill jag därför lyfta fram några 
funderingar  kring  problemställningar  som jag  tänker  mig  att  sjömännens 
levnadsberättelser kan ha aktualiserat.

Bo G. Nilsson har påpekat att skribenternas redogörelser för härkomst och 
social bakgrund betraktades som ”tyngande och svårlästa partier” som redi-
gerades bort i Svenskt liv och arbete. Vad som gick förlorad i publiceringen 
var  ”den imponerande  demonstrationen av släktens  och släktrelationernas 
betydelse”.218 Dessa genealogier efterfrågades i uppropen, men uppfattades 
uppenbarligen inte som integrerade delar av berättelserna. I Rehnbergs apo-
logi 1957 för den nya insamlingsmetoden påpekade han att tidigare metoder 
för materialinsamlingar tillät meddelarnas läskunskaper,  felaktiga slutsatser, 
bedömanden och hörsägner att kontaminera materialet.219 Med den nya met-
oden däremot förhöll det sig annorlunda. Tillgången till  hela levnadsberät-
telsen, till berättarens naturliga sociala och miljömässiga lokalisering satte 
forskaren i stånd att bedöma berättelsernas uppgifter i ”förhållande till veder-
börande berättares personlighet, härkomst och allmänna karaktär”.220 Genom 
att  kollationera  med andra typer  av data  kunde forskaren eliminera  ”sub-
jektiva och personliga felkällor” som Rehnberg säger i radioföredraget. När 
genealogierna efterfrågades i uppropen var det för att ge forskarna möjlighet 
att bedöma berättarnas trovärdighet. Rehnbergs formulering i radioföredraget 
om att brevskrivarna framträder i ”helfigur” tyder på att han funderat över 
deras  stilistiska  tillrättalägganden.  De  psykologiska  parametrarna:  person-
lighet, härkomst, karaktär och subjektivitet uppfattade som felkällor pekar 
mot att han funnit anledning att fundera över ett klassiskt kunskaps- narrativ- 
och  litteraturteoretiskt  problem;  den  intrikata  relationen  mellan  berättelse 
och verklighet. Rehnberg tycks ha sett att sjöfolksminnena innehöll kreativa 
”minnen”;  en  av  det  självupplevda  och  självbiografiska präglad  realistisk 
diktkonst. Ur detta perspektiv torde föreställningen om arbetarminnena som 
transparanta och oförmedlade källor till kunskapen om arbetarnas livsföring 
te sig naiv. Sjömännens väl inövade ordkonst kan ha utmanat föreställningen 
om arbetarnas levnadsberättelser som ”enkla och okonstlade”.

Inledningsvis diskuterade jag de sammanhang i vilka insamlingen av Sjö-
folksminnen ägde rum. Det offentliga samtalet, den scen på vilken svenskt 
sjöfolk inbjöds att framföra sina levnadsberättelser präglades dels av fack-
föreningsrörelsen, dels av folklivssfären representerad av Nordiska museet. 
Jag har drivit tesen att det inom folklivssfären under det kalla kriget fanns en 

218 Nilsson (1996: 218).
219 Rehnberg (1957:14).
220 ibid.
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tyst överenskommelse om att det gångna seklets krig var något man ogärna 
talade om. I det tilltänkta radioföredraget om Sjöfolksminnen ville Rehnberg 
nedtona krigens betydelse:  ”Självklart  spelar  stormar  och olyckor  och de 
bägge världskrigens fasor en viss roll…” skriver han. Utom detta omnämns 
krig överhuvudtaget inte i föredraget som är ett skolexempel på pojkboksak-
tig romantisering av maritim kultur och där Isidor Berndtssons fall överbord 
får ta upp mera än hälften av manuskriptet. Med tanke på Mats Rehnbergs 
intresse för det militära kan det tyckas överraskande att han vill bagatellisera 
sjömännens krigsminnen.221 I sjöfolkets facktidskrifter å andra sidan var det 
pågående kriget i Korea, det kalla kriget mellan Öst och Väst och minnen av 
de två världskrigen påtagligt närvarande. När dessa konflikter och de erfar-
enheter de gav upphov till betraktades som irrelevanta i den svenska folk-
livssfären kan en anledning härtill vara att svenskars upplevelser av krig än-
nu inte blivit tradition. I den av Sigurd Erixon präglade svenska folklivs- och 
traditionsforskningen var traditionen något som låg minst sextio år tillbaka i 
tiden och förvaltades av äldre minnesgoda personer, ”nutidsskedets botten-
plan”.  När  Rehnberg  strax  efter  andra  världskriget  publicerar  uppsatsen 
”Soldaterna rycker in” så påpekar  han att:  ”I  ett  land,  som levat  i  fred i  
nästan 150 år, finnes det knappast någon pålitlig tradition om hur det var då 
soldaterna skulle draga ut i kriget, utan en  sådan händelse har nästan fått 
sägnens lite sällsamma form”.222 Enligt det synsättet är traditionen färskvara, 
den får inte vara av senare dato, för då har den ännu inte blivit tradition, men 
den får inte heller vara för gammal, då antar den sägnens ”lite sällsamma” 
och opålitliga form, då är den inte längre som det heter i Erixons terminologi 
”levande tradition”. Inte de äldre minnesgoda sjömännen som bidrog till Sjö-
folksundersökningen, men väl deras minnen av det gångna halvseklets krig 
befinner sig i detta traditionsvakuum; glappet mellan det som å ena sidan 
blivit sägen, det som är levande tradition och å andra sidan det som ännu inte 
blivit tradition. Resonemanget tycks vara att eftersom Sverige i överensstäm-
melse med folkhemsberättelsen levt i fred i hundrafemtio år så fanns det inga 
tillförlitliga (svenska) krigsminnen som traditionsforskningen kunde under-
söka.

221 Under andra världskriget arbetade Rehnberg med ett projekt som först många år senare 
skulle komma i trycket som boken Vad ska vi göra med de blanka gevär. Femton kapitel ur  
soldaternas liv (1967), i vilken han med en ”rad essäer gav ett brett och idérikt social- och  
kulturhistoriskt  perspektiv  på  militärlivet”  skriver  Löfgren  (1997:753).  Under  1940-1941 
skrev  Rehnberg  i  Svensk  underbefälstidning och  1942  i  Kungl.  Kronobergs  regementes  
Årsskrift och i  Kungl. Kronobergs regementes kamratförenings tidning, Löfgren (1997:757). 
År 1943 utkom  Svensk soldat:  skildringar från medeltiden till  våra dagar jämte samtida  
bilder.  1945  publicerade  Rehnberg  artikeln  ”Jag  är  mönstrad  inför  kronans  bord”,  1946 
uppsatsen ”Soldaterna rycker in”, 1947 Beväringshistorier, och år 1960 utkom Livgardisten 
han kommer till Gud. Studier i den militära folkdiktningen.
222 Rehnberg (1946:234).

183



Svenskt  liv  och  arbete var  ett  bidrag  till  den  stora  berättelsen  om det 
moderna välfärdssamhället; folkhemsberättelsen var i stöpsleven. Läser man 
de olika volymerna i  serien, intendentens ”Kulturhistoriska kommentarer” 
och inte minst böckernas förord blir det generella intrycket att det svenska 
välfärdssamhället hade växt fram som en naturlig följd av svenskars fredliga 
mentalitet,  höga  moral  och  idoga  arbete.223  I  sitt  förord  1948  till 
Sågverksminnen skrev  Nordiska  museets  och  Skansens  högste  chef, 
styresman professor Andreas Lindblom:

Det är min förvissning att denna bok kommer att skänka många tusen läsare 
intresseväckande, roande och rörande intryck av livsföringen hos män som ej 
blott burit tunga plank på sina starka axlar utan också en dryg del av ansvaret  
för Sveriges utveckling från ett fattigmansland till ett lyckligt folkhem. När 
deras liv varit bäst, så har det varit möda och arbete. Men det är av deras gärn-
ing som vi njuter frukterna.

Det är nog få historiker som idag skulle skriva omvandlingen av Sverige 
från ett fattigmansland till en industrialiserat välfärdsstat enbart på mödans 
och arbetets konto. Den framgångsrika svenska eftergiftspolitiken under an-
dra världskriget spelar en nyckelroll i skapandet av det välfärdssamhälle där 
Nordiska museets insamling av yrkesminnen äger rum. Denna politik utgör 
ett viktigt moment i den situation där Nordiska museet och de fackliga or-
ganisationerna inbjuder sjöfolket att träda in på scenen för att framföra sina 
levnadsberättelser. Medan de moderna nationella myterna i Norge och Dan-
mark  struktureras  kring  den  tyska  ockupationen under  andra  världskriget 
struktureras folkhemsberättelsen genom ett konsekvent förtigande av värld-
skrigen.

Jag har  här  betonat  att  sjömännens  brev  är  riktade  till  allmänheten  på 
samma sätt som insändarbrev, i vissa fall som försök att hitta en förläggare 
till egna litterära alster. Det finns i breven en etisk och intellektuell redlighet  
i  att  berättarna  med  namn  (och  ibland  med  adress  och  telefonnummer) 
framträder på den offentliga scenen och tar ansvar för sina berättelser. De 
framträder inte som ”röster”, de intar inte och tilldelas inte ”subjektposition-
er”, utan de framträder som individuella subjekt och berättar att de har gått 
fiendens  ärenden.  När  de  for  innanför  Skagerackspärren  var  de  allierade 
fiender, utanför hade de axelmakterna som fiender.  Vilka som var fiender 

223 Ivar Lo Johansson skrev förord till de båda volymerna  Statarminnen. Nordiska museets 
styresman  Andreas  Lindblom  skrev  förord  till  Sågverksminnen,  Byggnadsarbetarminnen, 
Järnvägsminnen,  Typografminnen,  Polisminnen och  Bokbindarminnen.  Rallarminnen hade 
förord av SJ:s generaldirektör Axel Granholm,  Godtemplarminnen  av statsrådet Per Edvin 
Sköld. Seriens mottagande i pressen, diskuterad av Nilsson (1996, 1989B), framgår i många 
fall av volymernas baksidestexter. 
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och vilka som inte var det beror på vilken politisk, tidslig och rumslig obser-
vationspunkt man intar.

Det  var  inte  bara  sjömännen  själva  som  deltagit  i  krigen  utan  flera 
berättare gör en poäng av att Sverige och svenskt näringsliv tjänade på de 
båda  världskrigen.  Där  den  i  detta  avseende  tigande  folkhemsberättelsen 
tycks ha haft ett helande eller överslätande drag insisterade några sjömän på 
att folkhemmet stod i skuld till dem som varit på havet och riskerat sina liv. 
Antigen de seglat innanför eller utanför spärren så passade deras berättelser 
inte  in  i  Svenskt  liv  och  arbete som  bidrag  till  folkhemsberättelsen. 
Skribenternas uppriktighet avseende världskrigen kan ha verkat utmanande 
på  den  vedertagna  tystnaden.  Med  sofistikerade,  i  vissa  fall  litterärt 
ambitiösa  berättelser  och  berättelser  om  deltagande  i  världskrigen  bröt 
sjömännen mot Svenskt liv och arbetes dekorum.224

224 Dekorum lär vara en latinisering och förvanskning av Aristoteles till  föga förpliktande  
stilistiska kommentarer  om att  berättaren bör  hålla  sig  till  saken och visa  måttfullhet.  Se 
Melberg  (2005/1994:11).  Att  inte  iaktta  dekorum behöver  alltså  inte  betyda ett  brott  mot  
någon  moral,  utan  bara  att  det  sagda  i  någon  mening  inte  passar  in  i  det  aktuella  
sammanhanget. 

185



Summary:  A  dialogue  with  oral  and  written 
traditions.  A study  of  Swedish  sailors’  life 
narratives

Aim and points of departure

In the fall of 1953 the Nordiska Museet in Stockholm invited Swedish sailors 
to contribute to the museum’s vast collections of written occupational  life 
narratives.225 The  invitation  was  given  in  the  form  of  competitions  an-
nounced in the sailors’ union periodicals. Initiator and curator in charge was 
Mats Rehnberg who later held the chair of Ethnology at Stockholm Univer-
sity. The purpose of collecting these “reports” (rapporter), as Rehnberg des-
ignated the workers’ letters, was to create a comprehensive repository of eth-
nological data.

The aim of this thesis is to analyze how the sailors composed their narrat-
ives in dialogue not only with heroic epics and other oral and written literary 
traditions, but also with the discipline of folklife studies, and with contem-
porary public conversations and debates in Sweden.

The collecting of occupational life narratives had been launched in 1945 
with the statare (approximately share-croppers; rural workers paid in kind). 
These contributions were told to and written down by younger relatives and 
colleagues. Selected parts of these narratives were published in the popular 
book-series Svenskt liv och arbete (Swedish Life and Work). In collaboration 
with trade unions the collecting and publishing of life narratives from other 
occupational groups followed, the sailors being the fourteenth group to be in-
vited. Between 1945 and 1959 a total of nineteen groups were invited to take 
part in the collecting project. In quantitative terms the collection of sailors’ 
narratives was the most successful. Some eighty sailors responded to the mu-
seum’s request with all together more than four thousand pages written text 
and 392 photographs. In this thesis the contributions from seven sailors (one 

225 Life  narrative  (”levnadsberättelse”):  multi-episodic,  autobiographic  narrative,  Richette 
(1993), cf. Titon (1980).
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cook, one able seaman, and five engineers) are analyzed. The main criterion 
for selecting these seven narratives is that they contain reminiscences from 
the theatre of war. Due to the country’s neutrality policy the sailors represen-
ted the sole Swedish occupational group who had personal experience of war 
action.

The body of the thesis

Chapter One is a brief presentation of the collecting project, of the aim of 
the thesis, and critical reflections concerning the selection and editing of the 
narratives.  In Chapter Two I discuss my theoretical points of departure. The 
sailors’ letters may be approached as a special kind of “oral literature”, a dy-
namic mixture of varying ways of conveying narrative; they are written nar-
ratives that in several cases show traces of previous oral delivery. Intended 
as contributions to the Swedish Life and Work book-series they also remind 
of  magazine  readers’ letters-to-the-editor.  Two letter  writers  are  unaccus-
tomed to written punctuation and syntax and their texts are difficult to read. 
When I read them out aloud I discovered that they are written in an oral 
idiom. In order to bring out and analyze narrative and idiomatic qualities of 
these  letters  I  have experimented with  a  modified  transcription  based  on 
“ethnopoetics”.226 

According to Michail Bachtin any given text ought to be understood, not 
merely in its contemporary context, but as a dialogue with the entire history 
of literature.227 Reading the sailors’ life narratives with a hermeneutical ap-
proach, I have repeatedly been reminded of compositional patterns and mo-
tifs well known from oral and written literature.  With the help of Aristotle’s 
classical Poetics, J.G. von Hahn’s Sagwissenschaftliche Studien,228 Vladimir 
Propp’s  Morphology of the Folktale, Otto Rank’s  The Myth of the Birth of  
the  Hero, Albert  Lord’s  The  Singer  of  Tales (and  subsequent  works  by 
Dundes, Holbek, Rooth, Bremond, Taylor) I designed a model to structure 
my analysis and interpretation. Utilizing such motifs as “deception”, “captiv-
ity and return”, and “recognition”, I discovered that some of the sailors’ life 
narratives resemble Homer’s Odyssey as well as the Balkan epics studied by 
Parry and Lord. The process of writing the letters may be likened to the pro-

226 Tedlock (1983/1972), Hymes (1975), Klein (1990), Foley (2002/1995).
227 Bachtin (1997/1991).
228 The translations of Hahn’s  ”Arische Aussetzungs- und Rückkehrformel” (”Aryan repulse 
and return formula”) as offered by Dundes and Taylor (Wilson) suffer several errors and mis-
understandings and need revision. In this thesis I provide an unauthorized translation into 
Swedish.
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cess of “composition during oral performance”. The sailors have composed 
their life narratives along the following lines: 

Hero by Destiny: the governing motif-complex is heroic birth.229 The protag-
onist is born and survives under complicated or extraordinary circumstances 
of which he has no influence. Frequent motifs may be defective family; fam-
ily members leave home; the hero may be exposed to hardships or aban-
doned by parents and becomes a foster child.

Hero by Action: The protagonist makes a decision of his own, he may be dis-
obedient, violate a rule or prohibition, he leaves home and serves abroad. He 
is now in charge of his own life.

Hero by Tradition: the governing motif-complex is the return of the hero. 
Frequent motifs may be homecoming and return to abroad. The social status 
of the hero has changed from subordination/poverty to wealth/superiority or 
power.  At the same time his home country has changed from poverty to 
wealth. Yet, in accordance with classical tragedy, society does not necessar-
ily appreciate the returning hero.

The transition from  Hero by Destiny to  Hero by Action and to Hero  by 
Tradition is accomplished by test-conflicts; various antagonists and obstacles 
that the hero overcomes.

Chapter Three: For unknown reasons, the sailors and the following custom 
officers were the only occupational groups whose contributions did not ap-
pear in print in the Swedish Life and Work series. Rehnberg’s archives hold a 
draft for a radio program on the sailors’ narratives in which he romanticizes 
maritime  culture  while  downplaying  the  sailors’ reminiscences  from  the 
theatre of war. It was never broadcast, indicating that the sailors’ contribu-
tions were problematic.

The cold war set the agenda for the union periodicals in the early 1950s;  
fear of communism, the ongoing war in Korea, the memories of the world 
wars were strikingly frequent issues, reflecting the experiences of the reader-
ship. Politics and modern literature are other conspicuous topics in the union 
press of the time. As also revealed by letters-to-the-editors it is evident that 
the readership was well informed and that many were keen to share their  
thoughts on current issues. In the folk life sphere on the other hand,230 these 
armed conflicts were non-issues. This also pertains to the grand narrative of 
the modern, industrialized Swedish welfare state (the Swedish folkhem) tak-

229 ”Motif-complex”, term borrowed from Rooth (1951), functionally equivalent, though not  
identical, to “motipheme” (Dundes 1964), and “Major Theme” (Lord 1960).
230 “folk life sphere” is a term coined by Klein (2000). 
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ing shape at the time. Due to the Swedish neutrality during the two world 
wars it was assumed that Swedish memories of war action were located at 
least 150 years back in history.

Furthermore, it was generally assumed that working class informants used 
a simple language and lacked general education. Rehnberg’s invitations held 
detailed suggestions for how the workers should compose their letters. He 
also stressed that it was not “novels or grand literature” that was requested, 
such  works  of  art  were  created  “by artists  or  especially  gifted  persons”, 
rather, the museum wanted “simple and ingenious descriptions of life and 
work”.

With the collecting of the sailors’ narratives Rehnberg introduced a meth-
odological  novelty;  he  abandoned the idea  that  younger  (and presumably 
more literate) workers should interview their elders. From now on the letter 
writers were requested to relate their own life narratives. One consequence of 
this was that their reminiscences focused on the first half of the 20 th century. 
Thus, some twenty sailors’ letters rendered stories from the theatre of the 
world wars.

In Chapter Four five shorter contributions are presented and analyzed. The 
writers are: able seaman Axel Bernhard Henriksson, born 1888 (twenty-two 
handwritten pages), chief engineer Karl Oscar Westerberg, born 1882 (elev-
en handwritten pages), chief engineer N.S. Wallin, born 1880 (twenty-two 
handwritten pages), chief engineer C.A. Widing, born 1882 (sixty-three type-
written pages), and chief engineer Johan Stuhre, born 1884 (nine typewritten 
pages and seventeen photographs).

Although written  in  different  idioms the life  narratives  in  this  chapter 
share the compositional features of the returning Homeric hero. The protag-
onists survive the hardships (test-conflicts) of childhood, horrible conditions 
onboard steamships and in foreign ports, and the theatre of war. It appears 
easier for the letter writers to recount reminiscences of World War I, while  
their renderings of the more recent World War II are vague or ambiguous. Jo-
han Stuhre submits photographs of a torpedoed ferry in Trelleborg Harbor 
and of an official funeral for Nazi-German soldiers in Sweden, but he re-
frains  from commenting  on  the  photographs.  The  general  repudiation  of 
Nazi-Germany in the 1950s made it almost impossible to admit to having 
been involved in the Swedish-German Baltic trade. Each of the writers de-
velops his own rhetorical strategy, such as denial or claim of victimhood, to 
deal with this problem.

The engineers complain about the captains, mates, and ship-owners, thus 
reflecting a well-known antagonism between sailors below and above deck. 
Some  extend  their  sarcasms  and  criticism not  only  to  parsimonious  and 
greedy ship-owners who put the lives of sailors at risk in worthless vessels, 
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but to all powerful traders and industrialists, not least black marketers who 
traded Swedish goods with Germany during both world wars. According to 
the letter writers Sweden failed to appreciate the sacrifices made by its’ sail -
ors.

Chapter Five: Cook Isidor W. Berndtsson, born 1888 in Gothenburg, submit-
ted 233 pages, partly typed, partly handwritten. He hoped to have his contri-
bution published as a book in its own right. He organized the manuscript in 
twenty-five numbered and captioned chapters. The son of a heavily drinking 
ship’s carpenter who was rarely at home and eventually deserted his family, 
Berndtsson grew up with his poor mother. Aged fourteen or fifteen he went 
to sea against his mother’s will. Berndtsson’s narrative is full of episodes, 
motifs and compositional patterns paraphrasing  The Odyssey. One chapter, 
recounting bomb-attacks at sea, seems to paraphrase chapter 51 in Melville’s 
Moby Dick. Berndtsson is apologetic about having taken part in the Baltic 
trade during World War II; Swedish sailors had no other options, he claims. 
He was wounded during an allied air-raid in Germany and kept prisoner of 
war under the suspicion of being a deserted German; the Nazis threatened to 
either execute him or send him to the front line.

Chapter Six: Engineer A.R. Axelson, born 1897 at Söderköping in the south-
eastern of Sweden submitted 234 handwritten pages. Prior to the collecting 
of life narratives he had contributed an article on the Spanish island of Ten-
erife to a periodical published by the Swedish Church sailors’ mission. Axel-
son had many literary interlocutors. Not only did he write in dialogue with 
Homeric epics, his life narrative is also permeated with conspicuous and hid-
den paraphrases and quotations of ancient as well as modern literature. He 
never  mentions  his  literary  sources  of  inspiration  by  name,  but  one  can 
identify  such  names  as  Harry  Martinson,  Artur  Lundkvist,  Erik  Axel 
Karlfeldt,  Gunnar  Wennerberg,  Jean  Genet,  Guy  de  Maupassant,  Harriet 
Beecher Stowe, Prosper Merimée, and Victor Hugo, as well as The Bible and 
the Swedish hymn book. Whereas the protagonists  in the previously ana-
lyzed contributions appear rather static (their narratives simply confirm the 
heroic status established with the initial heroic-birth motif), Axelson devel-
ops his protagonist as a more plastically or realistically rendered personality. 
He stands out as an anti-hero. Axelson’s life narrative is not chronologically 
composed. Rather, he discusses dialect words, etymologies, or little anec-
dotes. He searches for what he calls his “real memories”, i.e. particular re-
miniscences that he wishes to dramatize. The “kaleidoscopic” composition 
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points in the direction of the early post-war novelists who distrusted coherent 
narratives.231 

Conclusion

Chapter Seven: The seven life narratives analyzed in this thesis are all com-
posed in a dialogue with Homeric epic. The plots are centered on a “Cinder-
ella” motif-complex; the poor boy who survives the extraordinary circum-
stances of his childhood and leaves home in search of his fortune. The prot-
agonists overcome test-conflicts, they return home, and return to abroad. The 
analysis shows that Vladimir Propp’s functions of the folk tale, the main fea-
tures of J.G. von Hahn’s “Aryan expulsion- and return formula”,  and the 
“major themes” that according to Lord make up the Balkan epics, to a great 
extent are applicable to the sailors’ life narratives, provided one accepts the 
narrators’ use  of  certain  motifs  as  functional  equivalents  to  motifs  well 
known from the literature of folk-tales. A dialogue with modern novelists 
and fiction is clearly discernible in Berndtsson’s, and even more so in Axel-
son’s manuscript. Henriksson’s and Stuhre’s letters display yet another dialo-
gic aspect. Their “spoken” idioms, brought out in ethnopoetic transcript, ob-
viously refer to previous oral performances. Since it was generally assumed 
by folk life scholars that workers lacked general  education and linguistic  
sophistication, the sailors’ dialogue with world literature challenged the idea 
of the life narratives  as  “simple  and ingenious descriptions”.  The sailors'  
well-rehearsed verbal art proved to be a challenge to the notion that occupa-
tional life narratives would be immediate and transparent sources of ethnolo-
gical data.

The transformation of Sweden from a poor rural society into an industrial-
ized welfare state, and the two world wars, are the major themes of the sail-
ors’ life narratives. While the first theme was in accordance with the collect-
ing of occupational life narratives, with the publication of the Swedish Life 
and Work book-series, and the grand narrative of the Swedish folkhem, the 
latter  was  discordant  to  the  project.  As  Sweden successfully  professed  a 
policy of neutrality during the world wars, the country’s industry and infra-
structure were kept intact. Thus, in the 1940s and 1950s Sweden was relat-
ively better off than most other countries. During World War II Germany was 
Sweden’s main trading partner, neutrality took the form of an extensive col-
laboration with Nazi-Germany. Having participated in the Swedish-German 
Baltic trade was problematic due to the general repudiation of Nazi-Germany 
in the post-war decades. According to the myth of the folkhem, the prosperity 

231 Larsson (2004).
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of the industrialized Swedish welfare state was the result of the diligence and 
peacefulness  of  the  Swedish  people.  Yet,  according  to  the  sailors  this 
prosperity was due to the fact that they had risked their lives in the theatre of  
war. Several narrators make a point that Sweden and Swedish industry and 
economy benefitted from the wars. And they complain that their home coun-
try failed to appreciate their struggles and sufferings. In so doing they create 
their protagonists as tragic heroes in the classical sense.

To conclude: the sailors’ frankness about Sweden’s and their own part in 
the world wars, as well as their verbal artistry and literary ambitions, turned 
out to be discordant to the collecting and publishing project. 

Engelsk språkgranskning: Joakim Glaser
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Appendix A

Rehnbergs upprop om insamlingen av sjöfolksminnen

Sjöfolkets minnen samlas in: Stor tävling för allt sjöfolk
På alla områden inom arbetsliv och samhälle äger stora tekniska och so-

ciala förändringar rum. Man behöver inte vara lastgammal för att kunna ber-
ätta för yngre kamrater om vad man själv upplevat tidigare. Varje människa 
bär med sig en mängd personliga kunskaper, som - använda på rätt sätt - kan  
bidraga till att belysa den epok under vilken han har levat.

Under en följd av år har Nordiska museet i samarbete med olika fackför-
bund lyckats samla in levnadsminnen från olika yrkeskategorier. Nu har turen 
kommit till sjöfolket, ett av våra äldsta och mest särpräglade yrken. Inte minst 
inom detta fack har grundläggande förändringar inträffat  under den senaste 
mansåldern. Fortfarande finns det t.ex.  talrika äldre och yngre sjömän, som 
tjänstgjort både på segelfartyg och ångbåtar eller motorfartyg.

I samarbete med Svenska sjöfolksförbundet önskar nu Nordiska museet att 
så många sjömän som möjligt - oberoende av grad och befattning - måtte hör-
samma denna maning att bistå oss i insamlandet av sjöfolkets levnadsminnen.

Det är inte några märkligheter som begäres. Vår önskan är endast, att varje 
person lämnar en utförlig beskrivning om sitt liv och sitt arbete. Genom att 
forskningen på detta sätt för framtiden får tillgång till hundratals levnadsskil-
dringar och arbetsbeskrivningar av sjömän från alla delar av landet, erhålles 
en samlad dokumentering som i olika avseenden blir representativ för dem 
som haft sitt arbete på sjön.

Åtskilliga kanske anser, att de inte duger till att skriva. Avsikten är inte att  
författa  romaner  eller  stor  litteratur.  Dylikt  ombesörjes  av  konstnärer  eller 
människor  med  särskild  fallenhet.  Vad  som  begäres  är  bara  enkla  och 
okonstlade beskrivningar om hem och uppväxt, om arbete,  kamrater, färder 
m.m.

Det fästes intet avseende varken vid skrivstil  eller formuleringsförmåga. 
Var och en får uttrycka sig precis som han vill. Under de närmast föregående 
åren  har  tusentals  arbetare  från  andra  yrken  utan  någon  förberedelse  eller 
skolning satt sig ned och lämnat liknande rapporter, som varit till  gagn för 
kunskapen om just deras yrke. En viss svårighet kanske den speciella miljön 
på fartygen utgör, men samtidigt kan skrivandet där fylla en del av fritiden på 
ett ovanligare sätt.
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Att det varit möjligt att skriva ner sådana här skildringar i ogynnsamma 
miljöer visade även skogsarbetarna, som i hundratal lämnade liknande rap-
porter.

Var och en som skriver en skildring av detta slag kommer att erhålla ett 
visst honorar - visserligen inte av stora mått - som en ringa ersättning för arb-
etet. För att locka och stimulera till flitigt deltagande utbetalas dessutom ett 
stort antal priser:

1:a pris 200 kr., 2:a pris 175 kr., 3:e pris 150 kr., 4:e pris 125 kr., 5:e pris  
100 kr., 6:e pris 75 kr., 7:e pris 50 kr., 8:e pris 25 kr., 9:e pris 25 kr., 10:e pris  
25 kr.

Utom honoraren, som utbetalas allteftersom bidragen insändas, finns det 
alltså förhoppning om ett extra erkännande i form av dessa pris.

Vi vill också att ni skall bidraga till att samla in fotografier som belyser 
sjömännens liv ombord, i hemmet, på landbacken etc., särskilt är det därvid 
gamla fotografier, som det gäller att taga vara på innan de förfares.

För insamlingen av fotografier utbetalas särskilda priser. Det lönar sig där-
för att försöka skrapa ihop så många bilder som möjligt också. I fotografiin-
samlingen utdelas följande priser:

1:a pris 50 kr., 2:a pris 40 kr., 3:e pris 30 kr., 4:e pris 25 kr., 5:e pris 20 kr.
För att ingen skall behöva fundera över hur han skall lägga upp sitt arbete,  

har vi lämnat en särskild minneslista med ett antal anvisningar. Om ni läser ig-
enom dem så finner ni, att där är skisserat i stora drag ungefär hur ni skall låta  
beskrivningen av edert liv grupperas. Ni får berätta hur mycket ni vill på varje 
punkt. Finnes dessutom något som inte efterfrågas, så är det välkommet det 
också.

Minneslista för nedskrivandet av sjöfolksminnen
1.  Den  skildrade  personens  födelseår,  födelsesocken.  Berätta  om 

föräldrarnas namn, yrke, ålder, härkomst, levnadsomständigheter m.m.
2. Den skildrade personens barndom och uppväxt, syskon, arbeten i hem-

met.  Familjens  ekonomi,  levnadsförhållanden,  intressen.  Hemlivet,  släkten, 
grannarna,  umgänget.  Skolgången.  Vid vilken ålder  lämnades  föräldrahem-
met.

3. Barndomshemmet. Beskriv de bostäder som familjen bebott, inredning, 
möblering, sovplatser, vardag och högtider i hemmet. 

4. Första arbetet utom hemmet. Arbetets art, arbetsplats, arbetstid, avlönin-
gen och dess användning.

5.  Uppväxt och  ungdomsliv.  Här skildras  livsföringen,  sorger  och gläd-
jeämnen, intressen i livet m.m. under tiden före inträdet på sjömansbanan.

6. Vad var anledningen till att vederbörande kom att gå på sjön. Vilket var 
det första jobbet. Skildra sedan i tur och ordning de olika båtar, som veder-
börande arbetat på. Angiv i den mån det är möjligt vilka år ni for med varje 
båt, vilka turer båten gjorde. Berätta vilken befattning ni hade på båten. Skil-
dra båten, dess rederi, dess befäl, last. Berätta om arbeten ombord, om vakter, 
om organisation m.m. Detta är ett huvudavsnitt av framställningen, och ni får 
gärna uppehålla er länge vid allt som går att inrymma under denna avdelning.

7. Miljön ombord. Beskriv livet på de båtar ni seglat med. Skildra befäl 
och  kamrater,  skansen  och  hytterna.  Berätta  om  kosthåll,  mat  och  dryck, 
vardag och fest m.m., vilket varit karakteristiskt för varje båt. Berätta om olika 
kategorier  av  besättningen.  Förhållandet  mellan  befäl  och  besättning  samt 
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mellan olika kategorier av besättningen. Behandlingen av nykomlingar. Seder 
och bruk, vidskepelse. Tatuering. - Berätta om typer bland kamrater och befäl, 
edra personliga synpunkter på olika sidor av sjölivet förr och nu.

8. Berätta om fritiden, dels i hemorten, dels ombord samt i hamnar som 
båtarna  angjort.  Sysselsättningar,  nöjen,  alkoholens  roll,  sedligheten  i 
verkligheten och såsom ryktena beskriver den etc.

9. Avlöningar. Berätta vilka löner ni haft under olika perioder, vid olika 
båtar etc., i den utsträckning ni tror er komma ihåg det nu. Försök att beskriva 
hur mycket som vid olika tillfällen skickats hem till familjen e.dyl.

10. Äktenskap och familjeliv. På vilket sätt mötes kontrahenterna. Beskriv 
bröllop, äktenskap, barn och familjeliv i den utsträckning vederbörande kun-
nat få tillfälle att ägna sig däråt. Försök att skildra sjömännens speciella korta 
hembesök, sjömansfamiljernas särpräglade liv med husfadern långt borta etc.

11. Ideella och religiösa intressen. Vilken kontakt vederbörande haft med 
kyrka  och  frireligiösa,  med  folkrörelser  såsom  arbetarrörelsen,  nykterhets-
rörelsen, folkbildning, idrott, läsning av böcker och tidskrifter.

Med hjälp av denna minneslista är det vår mening att så många som möj-
ligt skall kunna skriva ned sina egna SJÖFOLKSMINNEN.

Vill ni ha särskilt skrivpapper, så får ni det gratis från Nordiska museet.  
Ange endast tydligt namn och adress, så sändes pappret omgående. Håller ni 
er med papper själv, så vill vi endast be er att blott skriva på papprets ena sida. 
Lämna helst 2 cm marginal på var sida av texten.

Det  är  vår  förhoppning,  att  så  mycket  sjöfolk  som möjligt  och  av  alla 
grader  skall  hörsamma denna  uppmaning.  Det  är  vidare  av  vikt  att  gamla 
sjömän som gått i land också blir påstötta om att deltaga. Lämna dem detta 
tidningsnummer eller skriv efter ett nytt ex. och lämna till dem.

Det vore även av stort värde om några sjömanshustrur finge ögonen på 
denna uppmaning och försökte sig på att berätta om sjömanshustruns liv. Hon 
kan därvid följa minneslistan i den mån den passar också för henne. Men hon 
får ägna så mycket större uppmärksamhet åt sjömansfamiljernas speciella liv, 
då  fadern  eller  sonen  är  till  sjöss.  Hustrurnas  bidrag  kommer  också  att 
honoreras och prisbelönas.

Insamlingen av sjöfolksminnen pågår hela hösten. Ni får också julhelgen 
på er. Tiden för insamlingen utgår 1 februari. Men uppskjut inte nedskrivandet 
utan börja redan denna vecka. Det är många som sagt, att de aldrig trott att det 
skulle vara så roligt att draga sig till minnes vad man upplevat och att skriva 
ned det. Och så mycket det kan bli, när man börjar att berätta. Pröva på själv  
får ni se!

När ni  är  färdig,  så sänd in alltsammans till  Svenska sjöfolksförbundet, 
Folkets hus, Göteborg.

Det inkomna materialet kommer att ordnas och granskas samt bedömas av 
representanter dels från Sjöfolksförbundet och dels från Nordiska museet.

Sedan honorar och priser utdelats, kommer det samlade materialet att få sin 
plats i Nordiska museet, där det för all framtid får begagnas till nytta för folk-
bildning och forskning. För att ge ett prov på sjöfolkets liv, kommer troligen 
även ett antal bidrag att publiceras i bokform.

Nu hoppas vi, att så många som möjligt sätter igång och skriver ned sina 
minnen.

 Mats Rehnberg
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Appendix B

Bidrag till Sjömannen
 

Namn Yrke Födelseår Antal  

textsidor

Accessionsnum-

mer

An-

märkningar
Ant-

onsson, 

Johan

Eldare 1896 45 EU 47 409 s.  771-861,  A4, 

papprets  ena 

sida, 

handskrivet, 

bläck

Bengtsso

n, Carl

Eldare 1873 4 EU 47 401 s.  29-35,  A4, 

papprets  ena 

sida, 

handskrivet, 

blyerts

Berglund, 

August 

Emil

Matros 1873 234 EU 47 405 Två  manuskript, 

1  teckning,  2 

fotografier.  S. 

169-303, folio + 

A4, handskrivet, 

bläck  o  blyerts. 

S.  305-405 

maskinskrivet  o 

handskrivet.

Berntsson

,  Isidor 

W.

Kock, 

Stewart

1888 233 EU 47 410 s.  867-1344  A4 

maskin-  o 

handskrivet, 

bläck  o  blyerts, 

papprets  ena 

sida.

Carlström Eldare 1895 54 EU 47 777 s. 809-917 folio, 
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, Oscar handskrivet, 

papprets  ena 

sida. 

Arbetstidsredovi

sning  juli-

november  1938. 

13 fotografier

Henriksso

n,  Axel 

Bernhard

Matros 1888 22 EU 47 402 s.  45-84 

handskrivet  A4, 

papprets  ena 

sida. 

Hultgren, 

Ernst

Skutske

ppare, 

timmer

man

1873 17 EU 47 411 s.  5-22  A4 

handskrivet, 

bläck,  papprets 

båda sidor.

Jarbrant 

Erik L.

Matros, 

skut-

skeppare

1907 34 EU 47 412 s.  29-109  A4 

maskinskrivet, 

papprets  ena 

sida.  20 

fotografier,  2 

kartor.  Villkor 

för publicering.

Johansson

,  Gunnar 

Herman

Eldare 1911 37 EU 47 403 s.  93-163  A4 

handskrivet, 

blyerts  o  bläck, 

1  sida  ur 

avräkningsbok.

Magnusso

n, Harry

Kock, 

Stewart

1882 54 EU 47 413 s.  117-225  A4 

maskinskrivet, 

papprets  ena 

sida.

Magnus-

son, 

Harry  

Kock, 

Stewart

1882 279 EU 47 778 s.  227-785  A4 

maskinskrivet, 

papprets  ena 

sida.

Svedin, 

Fredrik 

Lazarus 

Eldare, 

Maskina

ssistent

1884 331 EU 47 406 s.  415-746 

blandade 

format: 

skrivhäfte,  A4, 
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folio, 

handskrivet, 

bläck  o  blyerts, 

huvudsakligen 

papprets  båda 

sidor.  Bidrog 

även  med 

manuskript  till 

insamlingen  av 

Verkstadsminne

n.

Svensson, 

Gunnar

Jungman 1908 14 EU 47 414 s. 789-802 folio, 

handskrivet, 

papprets  båda 

sidor.  2 

fotografier

Grönberg, 

F.

Professi

on 

okänd

okänd 18 EU 47 407 s.  749-767  A4 

handskrivet 

blyerts  o  bläck 

på  papprets  ena 

sida.

Det är oklart varför Magnussons två manuskript har fått var sina accessionsnummer, medan Berglunds 

båda manuskript ingår i en accession.

Antal accessioner 14

Antal skribenter   13

Antal manuskript 15

Accessioner innehållande fotografier   5

Prisvinnande manuskript Sjömannen 

1 pris: Isidor W. Berntsson, Göteborg. 2 pris: Harry Magnusson, Göteborg. 3 pris: F. L. Svedin, Göteborg. 

4 pris: August Emil Berglund, Stockholm. 5 pris: Erik L. Jarbrant, Stockholm. 6 pris: Johan Antonsson,  

Älvsjö. 7 pris: Oscar Carlström, Malmö. 8 pris: Axel Bernhard Henriksson, Hälsingborg. 9 pris: Ernst  

Hultgren, Oskarshamn. 10 pris: Gunnar Herman Johansson, Göteborg.
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Prisvinnande fotografiska bidrag, Sjömannen

1 pris: Erik L. Jarbrant, Stockholm. 2 pris: Oscar Carlström, Malmö. 3 pris: Carl Bengtsson, Hälsingborg. 

4 pris: Gunnar Svensson, Vessigebro. 5:e pris utdelades inte.

Bidrag till Maskinbefälet
       

Namn Yrke Födelseår  Antal  

textsidor  

Accessionsnum-

mer   

An-

märkningar

Almér,  Mar-

tin M.

Maskintekniker 1874 29 EU 47 415 s.  415-471 

folio, 

handskrivet, 

bläck, 

papprets  ena 

sida.

Almström, 

Almer G.

Övermaskinist 1884 30 EU 47 416. s.  477-537 

folio, 

handskrivet, 

bläck, 

papprets  ena 

sida. 

Inkluderar 

hustruns 

brev.

Andersson, 

J. Arthur. 

Maskinist 1879 16 EU 47 417 s.  541-573 

folio, 

maskinskrive

t,  papprets 

ena  sida.  6 

fotografier.

Andersson, 

Ludvig

Övermaskinist 1880 10 EU 47 418 s.  581-601 

A4, 

handskrivet, 

bläck, 

papprets  ena 

sida. 

Inkluderar 

hustruns 

brev.
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Axelson,  A. 

R. 

Maskinist 1897 234 EU 47 404 s. 5-239 folio 

och  A4, 

bläck, 

handskrivet 

och 

maskinskrive

t,  papprets 

båda sidor.

Bengtsson, 

Per 

Bernhard

Maskinist 1894 67 EU 47 419 s.  605-737 

maskinskrive

t,  A4, 

papprets  ena 

sida.

Björklund, 

Karl  Axel 

Vilhelm

Övermaskinist 1880 19 EU 47 420 s.  741-779 

A4, 

handskrivet, 

black, 

papprets  ena 

sida.

Cambraeus, 

Josef  Emil 

Albert

Övermaskinist 1876 22 EU 47 421 s.  783-825 

A4, 

handskrivet, 

papprets  ena 

sida.

Carlsson, 

Eric Gunnar

Maskinist 1888 5 EU 47 422 s.  829-837 

folio 

maskinskrive

t,  papprets 

ena  sida.  1 

fotografi.  4 

sidor  ur 

trycksak. 

Carlsson, 

Gustaf Adolf

Övermaskinist 1879 10 EU 47 423 s.  1121-1141 

folio, 

maskinskrive

t,  papprets 

ena  sida.  24 

fotografier.

Carlsson, 

Johan Alfred

Övermaskinist 1877 31 EU 47 424 s.  847-909 

folio, 

handskrivet, 
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bläck, 

papprets  ena 

sida.

Carman, 

Axel Fredrik

Övermaskinist 1881 61 EU 47 425 s.  915-1037 

A4 

handskrivet, 

bläck, 

papprets  ena 

sida.

Dahlström, 

Gustav 

Konrad

Övermaskinist 1884 35 EU 47 426 s.  1043-1113 

folio, 

maskinskrive

t,  papprets 

ena  sida.  2 

teckningar.

Ehlin, 

Harald 

Teodosius

Övermaskinist 1889 98 EU 47 427 s.  5-201  A4, 

handskrivet, 

bläck, 

papprets  ena 

sida.  28 

fotografier.

Elowsson, 

Johannes

Övermaskinist 1887 22 EU 47 428 s.  223-267 

folio, 

maskinskrive

t,  papprets 

ena sida.

Engh, 

Gustaf 

Rasmus

Övermaskinist 1883 34 EU 47 429 s.  271-339 

folio, 

handskrivet, 

bläck, 

papprets  ena 

sida.

Engström, 

Carl 

Hjalmar

Övermaskinist 1879 50 EU 47 430 s.  347-397 

folio, 

handskrivet, 

bläck, 

papprets båda 

sidor.  1 

teckning.

Eriksson, 

Anders 

Övermaskinist 1878 3 EU 47 431 s.  401-403 

folio, 
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Emanuel handskrivet, 

bläck, 

papprets båda 

sidor. 

Forsell,Gun

nar

Övermaskinist 1881 265 EU 47 432 s.  411-941 

folio  o  A4 

maskinskrive

t,  papprets 

ena sida.  115 

fotografier.

Fredriksson, 

Frans Bernth 

Fredrik

Övermaskinist 1878 134 EU 47 433 s.  5-273  A4 

handskrivet, 

bläck, 

papprets  ena 

sida.  1 

fotografi. 

Villkor  för 

publicering.

Friberg, 

Sven F. 

Övermaskinist 1887 23 EU 47 434 s.  279-325 

folio, 

handskrivet, 

bläck, 

papprets  ena 

sida.

Hammarber

g,  Per 

Martin

Övermaskinist 1876 16 EU 47 435 s.  329-360 

folio, 

handskrivet, 

bläck, 

papprets  ena 

sida.

Hansson,  T. 

G.

Övermaskinist 1879 6 EU 47 436 s.  363-373 

folio, 

handskrivet, 

bläck, 

papprets  ena 

sida.

Holmstedt, 

G. W. 

Övermaskinist 1888 22 EU 47 437 s.  379-423 

A4 

maskinskrive

t,  papprets 

ena  sida.  4 
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fotografier.

Ingmansson, 

Hans Gustaf

Övermaskinist 1877 4 EU 47 438 s.  431-437 

folio, 

maskinskrive

t,  papprets 

ena sida.

Jansson, 

Claes 

Wilhelm

Övermaskinist 1875 6 EU 47 439 s.  441-451 

A4 

maskinskrive

t,  papprets 

ena sida.

Jansson, 

Filip

Övermaskinist 1890 20 EU 47 440 s.  457-497 

A4 

maskinskrive

t,  papprets 

ena  sida. 

Inkluderar 

hustruns brev. 

12 

fotografier.

Jansson, 

Gustaf Erik

Eldare 1885 31 EU 47 441 s.  517-581 

litet  format  i 

bokföringshä

fte, 

handskrivet, 

bläck, 

papprets  ena 

sida. 

Johansson, 

Ernst 

Wilhelm

Maskinist  utan 

examen

1885 83 EU 47 442 s.  587-753 

folio, 

handskrivet, 

papprets  ena 

sida. 

Inkluderar 

hustruns 

brev.

Johnson, 

Eric

Övermaskinist 1882 15 EU 47 443 s.  757-787 

A4 

maskinskrive

t,  papprets 

ena  sida.  24 
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fotografier.

Jöransson, 

Berndt

Övermaskinist 1881 8 EU 47 444 s.  819-833 

folio, 

maskinskrive

t,  papprets 

ena sida.

Karlbom,  P. 

A. 

Maskinist  utan 

examen

1881 31 EU 47 445 s.  837-898 

folio, 

handskrivet, 

papprets  ena 

sida.  5 

fotografier.

Larsson, 

Viktor

Övermaskinist 1874 37 EU 47 446 s.  909-983 

folio, 

handskrivet, 

papprets  ena 

sida.  1 

fotografi. 

Linder, 

Berndt 

Gustaf 

Heribert

Övermaskinist 1879 14 EU 47 447 s.  991-1019 

A4 

maskinskrive

t,  papprets 

ena  sida.  21 

fotografier.

Lundbäck, 

Aug. Emil

Övermaskinist 1875 55 EU 47 448 s.  1047-1102 

folio, 

handskrivet, 

bläck, 

papprets båda 

sidor.

Lundström, 

Sven A.

Övermaskinist 1880 6 EU 47 449 s.  1105-1115 

folio, 

handskrivet, 

bläck, 

papprets  ena 

sida.

Malmström, 

Carl 

Wilhelm

Maskinist 1858 6 EU 47 750 s.  3-13  A4 

maskinskrive

t,  papprets 

ena sida.

Nilén,  Carl Övermaskinist 1883 27 EU 47 751 s.  19-173 
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Emil folio, 

handskrivet, 

bläck, 

papprets  ena 

sida.

Nilsson, 

Carl Emil

Övermaskinist 1884 6 EU 47 752 s.  177-189 

A4 

handskrivet, 

bläck, 

papprets  ena 

sida.

Nyström, H. Maskinist 1893 17 EU 47 753 s.  193-210 

folio, 

handskrivet, 

bläck, 

papprets båda 

sidor.

Ohlsson, 

Nils Peter

Övermaskinist 1885 32 EU 47 757 s.  599-  631 

folio, 

handskrivet, 

bläck, 

papprets båda 

sidor.  2 

fotografier.

Olson, Axel Övermaskinist 1886 94 EU 47 754 s.  215-403 

folio, 

maskinskrive

t,  papprets 

ena  sida.  1 

teckning

Olsson, 

Hjalmar

Övermaskinist 1884 39 EU 47 755 s.  407-485 

folio, 

handskrivet, 

bläck, 

papprets  ena 

sida.  2 

illustrationer.

Olsson, John Övermaskinist 1879 52 EU 47 756 s.  493-595 

folio, 

handskrivet, 

papprets  ena 
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sida.

Olsson, P. O. Övermaskinist 1883 20 EU 47 758 s.  635-673 

A4 

handskrivet, 

papprets  ena 

sida.

Olsson, 

Viktor 

Justus

Maskinist 1886 83 EU 47 759 s.  679-845 

folio, 

handskrivet, 

papprets  ena 

sida.  26 

fotografier.

Persson, 

Carl

Övermaskinist 1884 15 EU 47 760 s.  873-903 

A4 

maskinskrive

t,  papprets 

ena  sida.  15 

fotografier,  1 

tidningsklipp.

Pihlström, 

M. A. H.

Övermaskinist 1885 35 EU 47 761 s.  925-955 

folio, 

maskinskrive

t,  papprets 

ena sida.

Rehnström, 

Lars  Erik 

Egidius

Övermaskinist 1868 44 EU 47 762 s.  959-1003 

folio, 

handskrivet, 

bläck, 

papprets  ena 

sida.

Röstlund, 

Carl August

Övermaskinist 1880 38 EU 47 763 s.  3-77  folio, 

handskrivet, 

bläck, 

papprets  ena 

sida3 

fotografier.

Sandblom, 

Gideon 

Efraim

Övermaskinist 1882 27 EU 47 764 s.  85-137  A4 

maskinskrive

t,  papprets 

ena  sida.  2 

fotografier,  1 
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reklamskrift 

för  egen 

uppfinning.

Schörling, Y. 

G.

Övermaskinist 1875 19 EU 47 765 s.  159-195 

A4 

handskrivet, 

bläck, 

papprets  ena 

sida.  1 

tidningsurkli

pp.

Spaak, I. W. Övermaskinist 1882 23 EU 47 766 s.  199-247 

A4 

handskrivet, 

bläck, 

papprets  ena 

sida.

Stuhre, 

Johan

Övermaskinist 1884 9 EU 47 767 s.  251-267 

folio, 

maskinskrive

t,  papprets 

ena  sida.  17 

fotografier,  1 

passerkort.

Sundin, Carl 

Gustaf

Maskinist 1861 7 EU 47 768 s.  295-307 

A4 

maskinskrive

t,  papprets 

ena sida.

Sundqvist, 

Johan 

Robert

Övermaskinist 1886 31 EU 47 769 s.  311-371 

folio, 

handskrivet, 

bläck, 

papprets  ena 

sida. 

1teckning,  6 

sidor 

diagram,  28 

fotografier.

Svensson, 

Gustav  Olof 

Övermaskinist 1884 19 EU 47 770 s.  375-411 

folio, 
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Egron maskinskrive

t,  papprets 

ena sida.

Valentin, Per 

Olsson

Maskinist 1876 160 EU 47 408 s.  243-403 

A4 och folio, 

handskrivet, 

bläck, 

papprets  ena 

sida.  3 

fotografier.

Wallin, N. S. Övermaskinist 1880 22 EU 47 771 s.  415-459 

folio, 

handskrivet, 

bläck, 

papprets  ena 

sida.  2 

fotografier,  4 

tidningsurkli

pp.

Westerberg, 

Karl Oscar

Övermaskinist 1882 11 EU 47 772 s.  477-497 

folio, 

handskrivet, 

bläck, 

papprets  ena 

sida.  8 

fotografier.

Wiberg, 

Wictor

Övermaskinist 1879 4 EU 47 773 s.  511-517 

A4 

maskinskrive

t,  papprets 

ena sida.

Widing,  C. 

A.

Övermaskinist 1882 63 EU 47 774 s.  521-645 

A4 

maskinskrive

t,  papprets 

ena sida.

Åström, 

Karl Johan

Övermaskinist 1885 20 EU 47 775 s.  649-689 

A4 

maskinskrive

t,  papprets 

ena sida.
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Öhrberg, 

David

Maskinist 1887 39 EU 47 776 s.  693-729 

A4 

maskinskrive

t,  papprets 

ena  sida.  4 

fotografier.

Antal accessioner 64

Antal skribenter 68

Antal manuskript 68

Antal accessioner innehållande fotografier 23

Prisvinnande manuskript, Maskinbefälet

1 pris: Gunnar Forssell,  Lerum. 2 pris: C.A. Widing, Fritsla. 3 pris: Axel Olson, Malmö. 4 pris: H.T. 

Ehlin, Kristinehamn. 5 pris: Viktor Justus Olsson, Höganäs. 6 pris: G. Dahlström, Hälleforsnäs. 7 pris: 

Axel Carman, Kungsbacka. 8 pris: Per Bernhard Bengtsson, Stufsta. 9 pris: A. R. Axelson, Stockholm. 10 

pris: Filip Jansson, Uppsala. 

Prisvinnande fotografiska bidrag, Maskinbefälet

1 pris: Gunnar Forssell, Lerum. 2 pris: H.T. Ehlin, Kristinehamn. 3 pris: Viktor Justus Olsson, Höganäs. 4 

pris: Gustaf Linder, Enskede. 5 pris: Johan Stuhre, Malmö.

Accessioner överförda från andra samlingar

Hedman, Axel 1836 25 EU 47 400 Accessionen  består 

av brev och har inte 

ursprungligen 

skrivits  för 

insamlingen  av 

Sjöfolksminnen.

Nilsson, 

Gottfrid

66 KU 6798 Manuskript  till 

biografisk roman, ej 

skrivet  för 
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insamlingen  av 

Sjöfolksminnen. 

Bidrog  även  till 

Anläggarminnen.

Rydstrand, 

Albert

1885 7 EU 47 779 3  brev  till  hemmet, 

har  ej  skrivits  till 

insamlingen  av 

Sjöfolksminnen.

Mats 

Wångblad

1918 35 KU 9301 Fotokopia. 

Manuskript  till 

självbiografisk 

berättelse  ej  skrivet 

till  insamlingen  av 

Sjöfolksminnen.

Antal accessioner förmedlade till Nordiska museet genom andra än skribenterna   3

Antal skribenter som svarade på  annonseringen i Sjömannen 13

Antal accessioner Sjömannen 14

Antal skribenter som svarade på annonseringen i Maskinbefälet 68

Antal accessioner Maskinbefälet 64

Antal sjömanshustrur som bidrog med brev till Sjöfolksminnen   4

Antal accessioner innehållande fotografier 5 + 23 = 28

Antal accessioner 14 + 64 + 4 = 82

Antal skribenter som bidrog med egna svar på uppmaningen 

att delta i insamlingen 13 + 64 + 4 = 81

Antal manuskript, inklusive Magnussons två manuskript, Berglunds två 

manuskript (81+2) och de fyra manuskript som överförts till 

Sjöfolksminnen från andra samlingar 83 + 4 = 87

210



Referenser

Nordiska  museet:  Accessionskatalogen.  Etnologiska  Undersökningen: 
Sjöfolksminnen. Mats Rehnbergs arkiv. Ämbetsarkivet: in- och utgående skrivelser. 
Krigsarkivet:  Marinstabens arkiv.  Programarkivet vid Sveriges Radio. Stockholms 
företagsminnen: Rederi  AB  Sveas  arkiv.  Trelleborgs  museum. Föreningen  Det  
Gamla Trelleborg. 

Hos  författaren: personliga  korrespondenser  (brev,  e-post,  anteckningar  från 
telefonsamtal) med Arne Biörnstad, Terje Fredh, Hans Färnlöf, Kjell E. Genberg, Per  
Gräslund, Hans Gustafsson, Björn Hallerdt, Roland Hjelte, Ernst  Folke Lindberg, 
Benkt Lundgren, Hans Medelius, Ylwa Moritz, Jan Mårtensson, Allan T. Nilsson, 
Skans Torsten Nilsson, Märta Ramsten, Åke Ryland, Katarina Sandblom-Laamanen, 
Ebbe Schön, Anna Sebelius, Peter Skoglund, Staffan Teste, Ingrid Wall, Rolf Zieger.

Maskinbefälet 1950-1955.“Sjömansbiblioteket”  (1952:2:22)./  ”ITF  –  Sjöfolkets 
sektionskommittés  sammanträde”  (1953:2:29-32)./ ”M/S  ’Kungsholm’  snart 
leveransklar” (1953:7:127-130)./  ”Maskinist av 2:a klass och maskinist av 3:e 
klass  har  blivit  maskintekniker  resp. maskinist”  (1953:9:161-162)./ 
”Bokanmälan: Resande i revolution” (1953:10:195-196). /”Hörsamma kallelsen 
till Nordiska museets insamling av yrkesminnen” (1953:12:233-234)./ 

Nautisk tidskrift 1950-1955

Röster i Radio 1955

Sjömannen 1950-1955. ”Novellpristävlingen förlänges” (1953:1:420)./ ”Dairen – en 
viktig  rysk-kinesisk  hamn”  (1953:4:527)./  ”Sabotage”  (1953:4:526-527)./ 
”Tävlingen om sjöfolksminnen” (1953:11:761)./  ”Novellpristävlingen avgjord” 
(1954:1:29)

Trelleborgs  Tidningen  oktober  1942:  ”Sjökriget  och  färjetrafiken”  (20/10)./  ”U-
båtsjakt  på  färjorna  –  ’Deutschland’ torpederad”  (20/10).  /  ”Dödsoffren  från 
DEUTSCHLAND inalles sjutton” (21/10). /  “’Deutschland’-katastrofens offer 
jordade under militär honor” (26/10). 

Ute och hemma Nr. 6-7, juni-juli, 1950: Axelson, A. R., ”Bouganville”.
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