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Abstract

I denna uppsats studeras och diskuteras 474 insändare i tidningen Ute och Hemma, skrivna till 
sjömän av deras anhöriga under andra världskriget. Insändarna är ett intressant exempel på ett 
offentligt forum, där textförfattarna var tvungen att förhålla sig till en större läsarskara än bara den 
direkta adressaten, men utgör också ett material ur vilket man kan teckna en bild av Sverige under 
perioden. Värdet i den situationsbaserade gemenskapen löper som en röd tråd genom insändarnas 
berättelser, värdet i kamratskapet på havet framgår lika tydligt som solidariteten inom de 
hemmavarandes sociala nätverk. De hemmavarandes relation till tid diskuteras också, i insändarna 
görs den till någonting materiellt, ett objekt att konkret förhålla sig till. Fotografiets materialitet 
framstår också som en värdefull resurs för de hemmavarande som bland annat ser det som en 
ställföreträdare för den utreste sjömannen och genom dess autenticitet manifesteras familjeenheten 
med hjälp av fotografiet. Även könsreglerade skillnader, såsom synen på kvinnans respektive 
mannens arbete samt väntan, synliggörs i insändarna. Kvinnans ansträngningar kategoriseras inte 
som arbete i texterna, samtidigt som mannens väntan inte diskuteras eller syns på samma sätt som 
kvinnans. Slutligen diskuteras krigets närvaro i insändarna, då med ordet ”krig” som exempel. 
Ordet förekommer inte förrän krigets slut varför det tycks vara ett slags språkligt tabu trots att 
konsekvenser av det – torpederingar, ransoneringar och insändarna i sig själva – är en ständigt 
närvarande och omtalad faktor i texterna. Insändarna blev därför en kanal för de hemmavarande 
genom vilken de kunde övervinna den rumsliga distansen och återknyta familjen och visar sig 
samtidigt vara ett givande källmaterial för historiska studier då det återger de hemmavarandes röster
och berättelser från ett förstahandsperspektiv.

Nyckelord: Sverige, andra världskriget, sjömän, insändare, tidningar, väntan, tabu, tid, arbete, 
manligt, kvinnligt, liminalitet, performans
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INLEDNING

BAKGRUND

Hösten 2014 skrev jag min C-uppsats i etnologi vid Uppsala universitet. Den handlade om 

insändare publicerade i tidningen Ute och Hemma under andra världskriget, och trots att jag var 

nöjd med ämnet såväl som med mitt arbete kände jag att jag inte var färdig med materialet sedan 

uppsatsen lagts fram. För varje fråga jag hade besvarat hade jag hittat två nya och när det var dags 

att välja ämne för masteruppsatsen såg jag ett tillfälle att fördjupa mig i materialet som jag fått en 

grundläggande överblick av under arbetet med kandidatuppsatsen. Tidningen Ute och Hemma gavs 

ut av Svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse åren 1928-1976 och riktade sig till utresta svenskar 

såväl som deras anhöriga här hemma. Tidningen skickades till svenska sjömansläsrum i Sverige 

men också i utlandet, vilka besöktes flitigt av sjömän och utlandsvenskar, medan hemmavarande i 

Sverige kunde prenumerera på den. Insändarna är en spännande källa till vardagshistoria under 

andra världskriget och de ger en intressant inblick i hur kriget påverkade svenskar och Sverige 

utöver de faktorer som i regel tas upp i diskussioner kring Sverige vid tiden. I insändarna kan man 

till exempel se hur dramatiska berättelser såsom torpederingar av båtar eller historiska skeenden 

som Skagerackspärren – faktorer som omskrevs och omtalades i andra medier och numera ingår i 

historietexter – påverkade enskilda familjer. Arbetet lärde mig också mycket om insändaren som 

genre – någonting som är obehandlat inom den etnologiska forskningen – och vilka möjligheter och

begränsningar genren innebär, vilket jag hade intresserat mig för redan på kandidatnivå men inte 

haft utrymme eller möjlighet att diskutera i den undersökningen.

Ganska snart insåg jag att jag inte skulle känna mig färdig med Ute och Hemma efter den här 

uppsatsen heller. Mer material och ännu fler frågor och infallsvinklar har framträtt allteftersom jag 

har fördjupat mig i tidningarna och arkivhandlingarna och jag har lärt mig att medan arkivmaterial 

är en begränsad källa så är det samtidigt ett ymnighetshorn och en makalös resurs.

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad insändarna kan säga om hemmet och de hemmavarandes 

tillvaro under andra världskriget. Jag försöker att teckna en (1) de väntandes historia, baserad på 

deras egna texter och utifrån en rad företeelser såsom väntan, hemmet och kriget. Därtill ämnar jag 

diskutera hur själva insändargenren påverkar utformning och innehåll. Undersökningen kretsar 

kring några centrala teman med tillhörande frågeställningar:
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1. Insändare som genre.

Hur kan man se att situationella omständigheter och möjligheter har påverkat form och innehåll i 

insändarna? 

2. Väntan.

Vad kan insändarna berätta om väntan och arbete vid tiden? Kan man se någon skillnad i kvinnans 

respektive mannens arbete och väntan?

3. Hemmet.

Vad sägs om hemmet i insändarna? Vilka gemenskaper kan utläsas? Vilka förhållningssätt till tid 

synliggörs? Vilken roll tycks fotografiet spela för de hemmavarande?

4. Kriget.

Hur märks kriget i insändarna? Hur hanterar man ordet ”krig”?

TEORETISKA BEGREPP OCH PERSPEKTIV

Den teoretiska röda tråden som löper genom hela undersökningen är performansen, det vill säga ett 

analytiskt perspektiv där man fokuserar på omständigheterna kring det sagda eller skrivna. Tänkt 

mottagare, medium, situationen man förhåller sig till, plats samt sinnesstämning är faktorer som 

påverkar hur man uttrycker sig. Genom performansen kan man undersöka poängen med berättandet 

(ej att förväxla med berättelsens poäng) och relationen mellan berättelse och berättartillfälle. Här 

blir det tydligt att man inte kan ta en berättelse, eller ett avsnitt från den, ur sitt sammanhang och 

studera den utan måste ta hänsyn till när avsändaren har berättat, samt för vem, hur och varför.

I artikeln ”The context of narrating” skriver folkloristen Annikki Kaivola-Bregenhøj om fem olika

kontexter som kan kopplas till det muntliga berättandet. Av dessa är tre relevanta för min 

undersökning: den situationella kontexten, den generiska kontexten samt den kulturella kontexten. 

Det bör tilläggas att Kaivola-Bregenhøj skriver om muntligt berättande, men jag ämnar tillämpa

kontexterna på mitt skriftliga material då jag menar att man kan se de olika kontexterna även i detta.

Den situationella kontexten syftar på själva berättarsituationen och lyssnarna. Den generiska 

kontexten ser till genrens särdrag och karakteristik. Den kulturella kontexten handlar dels om 

berättarens egen bakgrund och sociala faktorer, dels om kulturen och den värld i vilken berättaren 

lever och verkar.1 Den situationella och den generiska kontexten är intressanta för min diskussion av

1 Annikki Kaivola-Bregenhøj, ”The context of narrating”, Folklore processed, Helsingfors 1992, s. 153.
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insändaren som genre, medan den kulturella kontexten utgör förutsättningen för materialet och är 

själva poängen som jag ämnar diskutera med uppsatsen.

Kulturantropologen Sherry Ortner lanserade begreppet nyckelsymboler, vilket är ”centrala symboler 

som innehåller förtätade budskap om grundläggande tänkesätt och värderingar”. Hon delar upp 

nyckelsymbolerna i två underkategorier: summerande symboler – vilka vädjar till känslor, 

respektive utvecklande symboler – vilka är ordnande symboler, verktyg som sorterar känslor och 

idéer. De utvecklande symbolerna delas därefter in i ytterligare två underkategorier: nyckelscenarier

– kulturella handlingsprogram som visar på rådande dygder och ideal (till exempel ”var och en är 

sin egen lyckas smed”), samt rotmetaforer – metaforer som ordnar eller illustrerar ett koncept (till 

exempel samhället som en organism).2 I min undersökning kommer jag framför allt att begagna mig

av summerande symboler och rotmetaforer i diskussioner kring kvinnans position och familjen.

Folkloristen Arnold van Gennep gav 1909 ut boken Les rites de passage, vilken handlar om 

övergångsriten – riter som följer varje förändring i plats, tillstånd, social position och ålder. 

Övergångsriter består av tre olika faser: separationsfas, liminal fas och inkorporeringsfas. I 

separationfasen åtskiljs man från en tidigare plats i den sociala strukturen eller det kulturella 

tillståndet. Därefter kommer den liminala fasen, ibland kallad övergångsfasen, där man är i ett 

tillstånd eller stadium där man har få eller inga av de attribut som hör till föregående eller 

efterföljande stadium. Detta innebär att fasen är diffus och odefinierad och kan synas godtycklig. I 

inkorporeringsfasen är övergången slutförd och man befinner sig i den nya positionen, man är åter i 

ett stabilt tillstånd med en definierad struktur.3 Antroprologen Victor Turner utvecklade van 

Genneps teori om övergångsriter och i sin bok The Ritual Process (1969) fokuserade han på den 

liminala fasen. ”Liminal entities are neither here nor there; they are betwixt and between the 

positions assigned and arrayed by law, custom, convention, and ceremonial.”4 Turners analys av den

liminala fasen är av intresse för mina diskussioner om den väntande kvinnan och transitionsteorin 

kommer även att tillämpas i min jämförelse av insändarmaterial från krigstiden med insändare 

skrivna efter krigets slut, för att diskutera om man kan röna en inkorporeringsfas i texterna.

En transitionsrit handlar om en övergång från en plats i den sociala eller kulturella strukturen till en 

annan, men de väntande kvinnorna kan potentiellt återgå till den strukturella position de hade innan 

2 Sherry Ortner, ”On Key Symbols”, American Anthropologist, vol. 75, no. 5, (1973), s. 1340f; Billy Ehn & Orvar 
Löfgren, Kulturanalyser, Malmö 2001, s. 21.

3 Arnold van Gennep, The Rites of Passage, London och Henley 2004, s. 3f samt 10f; Victor Turner, The Ritual 
Process, Ithaca, New York 1969, s. 94f.

4 Turner 1969, s. 95.
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separationsfasen – till exempel om maken eller sonen återvänder oskadd – vilket problematiserar 

synen på den väntande kvinnan som genomgående en transitionsrit. Jag menar att man ändock kan 

applicera begreppet på den situation kvinnorna befann sig i, just genom eventualiteten. Dessutom 

kan man argumentera för att kvinnan trots allt når en ny position även om mannen återvänder 

oskadd – längre fram i uppsatsen kommer jag att diskutera hur man inte kan återvända hem, då 

”hemmet” är förändrat sedan den utreste lämnade det. Samma princip kan ställas mot den 

mänskliga relationen som sannolikt kan ha påverkats av tiden som gått och de upplevelser de erfarit 

på varsitt håll i en sådan utsträckning att den inte längre är densamma.

Separationsfas och liminal fas uppfylls och inkorporeringsfasen är oundviklig, dock vet man – till 

skillnad från andra riter – inte vilken inkorporeringsfasen blir. En rit består av en serie förelagda 

händelser eller stadier, och därför vet man i en transitionsrit vilket nästa stadium är. De som 

befinner sig i den liminala fasen, vilken som sagt kan vara diffus och mångtydig, vet vilken nästa 

fas är – till exempel vet man under svensexan att påföljande inkorporeringsfas är den gifta mannen. 

Så är inte fallet för de väntande kvinnorna: de har genomgått en separationsfas och befinner sig i 

den liminala fasen utan att veta vilken inkorporeringsfasen blir – de kan bli änkor, de kan återgå till 

en situation som liknar den som var innan eller så kan de kanske vara fast i den liminala fasen och 

aldrig få besked om vad som hände med den utresta och därför inte veta om man är hustru eller 

änka eller en mor som sörjer eller väntar.

LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING

Såvitt jag har funnit tycks ingen tidigare etnologisk forskning kring insändare eller Ute och Hemma

finnas. Etnologen Erik Nagel har skrivit en avhandling om sjömäns levnadsberättelser – I dialog 

med muntliga och skriftliga berättartraditioner (2012) – i vilken han gör en strukturanalys på 

livsberättelser, det vill säga ett material som är längre och berättas från ett annat perspektiv än mitt 

eget. Historikern Martin Estvalls avhandling Sjöfart på stormigt hav: Sjömannen och Svensk 

Sjöfarts tidning inför den nazistiska utmaningen 1932-1945 (2009) handlar om svenska 

sjöfartstidningar under andra världskriget, dock ingår inte Ute och Hemma i undersökningen och 

han närmar sig materialet med andra frågeställningar och teman än jag. Fastän insändarna inte har 

behandlats inom forskningen diskuteras andra aspekter av meddelanden i tidningar – historikern 

Josefin Englund arbetar med ett forskningsprojekt om kontaktannonser 1890-1980 i vilket hon 

undersöker kvinno- och mansidealen i dessa. Detta har dock ej publicerats i skrivande stund. 

Billy Ehn och Orvar Löfgren skriver om ritualiserad väntan i När ingenting särskilt händer: ”[...] 
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människor för vilka livet blir en ständig stand by, i beredskapen inför utryckningen eller det 

avgörande beskedet.”5 Det är en för min undersökning relevant text, då de hemmavarande befinner 

sig i en liknande situation när de inte vet vilket besked de kommer att få (om något 

överhuvudtaget), de är fast i en ritualiserad väntan och liminal fas.6 Med bakgrund mot detta menar 

jag att Turner och van Genneps begrepp är intressanta att ställa mot mitt undersökta material och 

kan eventuellt bidra till att lyfta fram en ny sida av en redan mångtydig teori.

I viss mån delar jag situation med litteraturvetenskapliga forskare som studerar brev, då man även 

där ofta har ett material bestående av en envägskommunikation. Dock har brevet som 

undersökningsmaterial fått en annan status och blivit ett etablerat forskningsfält. I Den dolda 

offentligheten – Kvinnlighetens sfärer i 1800-talets svenska högreståndskultur menar Marie 

Steinrud att brev är en viktig källa till kvinnors verklighet då de inte har kunnat lämna ”lika många 

spår efter sig [i officiella källor], utan nämns vanligen i relation till en manlig familjemedlem.”7 Av 

samma anledning är dessa insändare viktiga, de kvinnliga avsändarna skriver visserligen till en man

(bror, son, make) och är därför aktörer i relation till en manlig familjemedlem, men det är ett 

material där kvinnan har haft möjlighet att beskriva sin egen vardag och dessutom på ett offentligt 

forum. Genom insändarna får vi ta del av kvinnors egna formuleringar gällande hem, familj, 

känslor, gemenskap och hur de upplevde den tid de levde i. Genom att berätta om och hänvisa till 

släktingar menar Steinrud att man höll mottagaren uppdaterad om sin tillvaro via brev, precis som 

avsändarna som skriver till sjömännen.8 Jag har även haft nytta av Yvonne Hirdmans bok Den röda 

grevinnan när det gäller att se hur man kan arbeta med arkivmaterial och foga samman individers 

berättelser till en större historia, något som kommer att diskuteras längre fram i uppsatsen.

MATERIAL, METOD OCH REFLEXIVITET

Material och metod

Mitt undersökningsmaterial består av 474 insändare publicerade i tidningen Ute och Hemma. 

Insändarna är från perioden 1940-1947 – insändarna började inte publiceras förrän 1940 varför jag 

inte har kunnat studera dem redan från krigsstarten. Att dra ut materialet till något år efter krigets 

slut tillåter en jämförelse mellan texterna som skrivs under respektive efter krigsperioden för att 

studera eventuella skillnader i form och innehåll.

5 Billy Ehn & Orvar Löfgren, När ingenting särskilt händer, Stockholm/Stehag 2007, s. 32.
6 Ehn & Löfgren 2007, s. 56.
7 Marie Steinrud, Den dolda offentligheten – Kvinnlighetens sfärer i 1800-talets svenska högreståndskultur, 

Stockholm 2008, s. 36.
8 Steinrud 2008, s. 38f.
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De 474 insändarna utgör 32 ”trådar” (mitt begrepp) – samlingar av insändare riktade till en specifik 

individ. Materialet består således av insändare skrivna till 32 civila sjömän från deras respektive 

familjer, samt ett fåtal andra texter från Ute och Hemma som utgör ett kompletterande material för 

att teckna en bakgrund och kontext för de diskuterade insändarna. Även ett par kortare texter från 

Georg Åberg och Dag Edvardssons bok Dom hade inget val – De västsvenska fiskarna under 

krigsåren 1939-1945 används för detta syfte. 

De 32 sjömännen vilkas insändare undersöks valdes inte efter några specifika kriterier: de är i olika 

åldrar, har olika yrken och olika relationer till insändarskribenterna. Det var helt enkelt de 32 första 

som jag fann vilkas anhöriga skrev vid upprepade tillfällen, sedan jag började granska de nästan 10 

000 insändare som publicerades i Ute och Hemma under krigsperioden.9 De specifika individerna är

därför ett tämligen slumpmässigt urval. Trådarnas längd varierar från 5-36 insändare och den 

tidsmässigt kortaste tråden är bara lite drygt ett år medan flera trådar sträcker sig över hela 

undersökningsperioden. Att jag undersöker ett så stort material är för den kvantitativa signifikansen 

– jag menar att ett stort material är nödvändigt för att kunna fastställa vad som kan ses som 

representativt respektive avvikande. Samtidigt håller trådindelningen materialet hanterbart och 

överskådligt. Inom etnologin ser man i regel till det kvalitativa snarare än det kvantitativa – det vill 

säga att man hellre gör fördjupade studier på ett begränsat material än översiktliga undersökningar 

av ett större material – dock består mitt material av kortare texter och utsagor och går inte att 

jämföra med exempelvis en intervju. Det kan heller inte kompletteras i efterhand såsom en intervju 

eller annat material som skapats i forskarens samtid. Detta är en begränsning med att använda 

historiskt material och någonting som jag kommer att få anledning att återkomma till längre fram i 

uppsatsen. Jag gör därför en närläsning av ett större material och jag definierar ”närläsning” på 

samma sätt som etnologen Karin Gustavsson gör i sin avhandling Expeditioner i det förflutna. 

Etnologiska fältarbeten och försvinnande allmogekultur under 1900-talets början, det vill säga en 

noggrann och fokuserad läsning som innebär att man återvänder till textmaterialet upprepade 

gånger.10 Mitt ordnande av insändarna och min närläsning av dem är således att lyfta ur dem ur sin 

kontext för mitt forskningssyfte, men genom detta bearbetar jag den information och kunskap jag 

menar att man kan hämta ur dem. 

9 Elva av dessa trådar utgjorde mitt material till C-uppsatsen. I ett komparativt syfte har jag även studerat årgång 1943
av Sjömannen, en sjöfartstidning som började ges ut 1914 av Svenska sjömansunionen och senare av Svenska 
sjöfolksförbundet. De publicerade julhälsningar i sina decembernummer under 20- och 30-talen, det rörde sig dock 
bara om en lista med avsändarnas namn, sorterad efter ort, under rubriken ”EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT 
ÅR TILLÖNSKAS VÄNNER OCH BEKANTA AV:”. Avsändarna hade med andra ord ingen möjlighet att skicka in
ett personligt meddelande. Detta årliga inslag i tidningen tycks dessutom ha försvunnit under 1930-talet.

10 Karin Gustavsson, Expeditioner i det förflutna. Etnologiska fältarbeten och försvinnande allmogekultur under 1900-
talets början, Stockholm 2014, s. 27.
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Utöver mitt textmaterial har jag haft kontakt med anhöriga till några av sjömännen. Dessa har jag 

hittat med hjälp av information som ges i insändare, där man till exempel ibland nämner någon 

familjemedlems födelsedag. Denna information har jag sökt efter i arkivhandlingar för att få 

ytterligare personuppgifter som jag sedan kan använda i folkbokföringssökningar, till exempel på 

sidor som hitta.nu eller birthday.se, där de flesta svenskars adressuppgifter finns listade. I de flesta 

fallen kontaktade jag de anhöriga via brev, då jag ville ge dem en chans att själva välja huruvida de 

ville svara mig eller inte. Ett telefonsamtal kändes mer konfronterande och kräver ett direkt svar, 

när jag istället ville att de skulle ha möjligheten att läsa igenom min förfrågan i lugn och ro. Med 

det personliga brevet skickade jag även en utskrift av de insändare som var skrivna till sjömannen 

som personerna var släkt med, dels för att ge dem en bättre förståelse av vad mitt uppsatsprojekt går

ut på men också för att insändarna tillhör deras släkthistoria. Två av de tre personer jag skrev brev 

till valde att ta kontakt med mig. En av dessa kontakter ledde till att jag besökte släktingar till Petter

Walentinsson en helg i januari 2016. Då de var sju stycken närvarande blev det inte en regelrätt 

intervju utan mer av ett informellt samtal. De flesta närvarande hade träffat Petter och minns honom

väl och jag fick tillgång till fotografier samt en artikel som handlade om torpederingen som nämns i

459-#5054 (och indirekt i 460-#5578), varför det var ett mycket givande möte. 

Även ancestry.se har varit en värdefull källa i mina efterforskningar kring anhöriga, där jag i ett (1) 

fall hittade en anhörig till Gösta Alexander Andersson. Jag kontaktade honom via mail och han 

svarade. Vi förde en kortare maildialog och han försåg mig med fotografier av Gösta, vilket jag 

uppskattade väldigt. Fotografiernas materialitet och deras betydelse för de hemmavarande vid tiden 

kommer att diskuteras i uppsatsen, men det är även intressant att notera att det fortfarande har en 

minnesbärande funktion för anhöriga idag – Walentinssons släktingar hade fotografiet som 

omnämns i en av insändarna framme i sitt hem (se bild 14).11 Fotografiet kom också att få en central

betydelse för mig: att få se hur två av sjömännen såg ut bidrog till att göra texterna mindre 

abstrakta. Kontakten med anhöriga och efterforskningar i digitala arkiv såsom ancestry.se; 

arkivdigital.se samt Sveriges dödbok 1901-2013 (Sveriges släktforskarförbund) gav därför liv åt 

männen och kontextualiserade de historier som man får ta del av genom insändarna.

Slutligen har jag även använt brev skrivna från sjömännens anhöriga till redaktionen. Dessa 

innehåller dels rena spörsmål men även tack och personliga berättelser. De är skrivna på ett 

tämligen fritt och informellt sätt och ämnade inte publiceras. Anna Magnusson, som skrev många 

insändare till sonen Nils Gustav Magnusson och av vilka flera diskuteras i denna uppsats, skrev 

11 Se insändare 464-#7744.
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även brev till redaktionen och pastorerna som var delaktiga i arbetet med Ute och Hemma. Flera av 

dessa brev finns bevarade i arkivet och de ger en inblick i de hemmavarandes vardagsliv under 

andra världskriget. Breven skulle till skillnad från insändarna inte publiceras och skrevs därför på 

ett friare sätt vad gäller både form och innehåll. Det gör breven ibland något svårlästa, då 

interpunktion ofta inte förekommer alls och man måste göra en semantisk tolkning och analys för 

att förstå hur texten hänger ihop och ska utläsas. Precis som hennes insändare tenderar även 

Magnussons brev att bli ganska långa, i ett brev daterat 3/12 1944 inleder hon med att förklara att 

hon har mycket att göra och många brev att skriva men först tre sidor senare kommer hon till sin 

poäng (”Jo nu kommer ja med ärendet”).12 Hon skriver om väder och liknande ”småprat”, men ger 

också en intim insyn i hur det var att vänta på beskedet om huruvida hennes son hade överlevt en 

förlisning och hur hon stöttar andra hemmavarande anhöriga vars barn är utresta. Breven utgör 

därför ett intressant komplement till insändarna.

Att forska bland arkivhandlingar är ett oerhört tidsödande arbete med gott om återvändsgränder, 

särskilt när det handlar om att hitta biografiska uppgifter. I mitt fall har jag dessutom ofta varit 

tvungen att använda bakvägar – när sjömannen har haft ett väldigt vanligt namn har jag fått söka på 

hans familjemedlemmar för att försöka hitta honom den vägen. För detta har det krävts ett ordentligt

detektivarbete. Givetvis är arkivletande underlättat när många handlingar finns digitaliserade och 

åtkomliga från datorer, men det kan fortfarande ta timmar och dagar att hitta en (1) person bland 

dokumenten. Än längre tid tar det när man vill hitta tillräckligt med handlingar som bekräftar att det

rör sig om just den person man letar efter och inte någon som råkar heta samma sak, vara född på 

samma dag och samma plats. Risken för det senare kan tyckas osannolik för någon som inte brukar 

arbeta med arkivhandlingar, men jag har sett flera exempel på detta bara i detta uppsatsarbete. Att 

spåra de 32 männen i arkiven har därför varit den mest tidskrävande delen av arbetet, men det var 

en högt prioriterad användning av tid då jag ville kunna teckna en åtminstone grundläggande 

biografi över dem. Detta för att påminna både mig själv och läsaren om att insändartexterna inte är 

skönlitteratur utan handlar om verkliga människor, något som ibland kan glömmas bort när man 

läser de ofta tragiska och dramatiska meddelandena som gör en som läsare känslomässigt berörd.

Insändarna som en envägskommunikation

Insändarmaterialet är begränsat i avseendet att det är en envägskommunikation. Sjömännen svarade 

inte sina anhöriga i tidningen utan skrev istället brev eller telegram varav många aldrig kom fram, 

från vad man utläsa i insändarna. Dessa handlingar finns heller inte publicerade och jag vet därför 

12 Svenska kyrkans arkiv, Brev ang. efterfrågade sjömän 1940-1953, F10:1.
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inte hur deras svar såg ut, varken till form eller innehåll. Att ha haft tillgång till det materialet hade 

givetvis berikat analysen då en dialog hade kunnat visa än mer på faktorer som tabun, vad man inte 

talade om och vilka som inte talade om det. Det hade till exempel varit intressant att se om 

sjömännen skrev om kriget på samma sätt som de hemmavarande.

Inledningsvis hade jag även tänkt att kombinera insändarmaterialet med drygt trettio dödsnotiser, 

även dessa publicerade i Ute och Hemma under krigsperioden, för att komplettera texterna riktade 

till sjömän med texter skrivna om sjömän. Av utrymmesskäl valde jag dock senare att stryka 

dödsnotismaterialet ur denna undersökning och fokusera på insändarna.

Reflexivitet

Tidigare nämndes att jag skapat en ny kontext för insändarna, och förtjänsten med att lyfta ut 

materialet ur sitt sammanhang bör kommenteras, då den nya kontexten synliggör hur mycket mer 

materialet kan visa utöver sitt ursprungssyfte. Textmaterialet som undersöks är inte en berättelse där

det finns ett syfte med narrativet i sin helhet. En insändare skrevs inte med någon annan poäng än 

som en separat hälsning, tråden är min konstruktion. Detta måste jag vara medveten om och 

reflektera kring vid både närläsning och analys. Insändarna var inte tänkta att radas upp bredvid 

varandra och läsas som en följetong, det är jag som har skapat den kontexten genom att ordna dem 

så, i en katalog. Etnologen Inger Lövkrona menar att ”[d]et första man som utforskare av förfluten 

tid måste inse är att de frågor man ställer till historien alltid är formulerade utifrån nutiden och 

nutida intressen.”13 Därför ska man inte leta efter avsändarens poäng i tråden, den är min 

konstruktion och jag studerar den utifrån mitt moderna perspektiv på det historiska materialet och 

den historiska tiden. Jag kan dessutom inte undersöka Sverige under 1940-talet, men däremot 

bilden av 1940-talets Sverige. Jag ställer en bild som jag menar att materialet förmedlar mot vår 

bild av Sverige under 1940-talet. Likheter och avvikelser upptäcks, men dessa är bara kopplade till 

vår uppfattning av perioden, baserad på berättelser och material vi har kvar från tiden. Tiden i sig 

har kommit och gått och vi kan inte undersöka den. Som Steinrud påpekat i sin undersökning 

påverkas min tolkning dels av all den tid som förflutit mellan insändarnas tillkomsttid och den tid i 

vilken jag lever och verkar, men också av mitt utanförperspektiv. Jag och mitt syfte var inte en 

faktor för avsändarna och deras skrivande.14

13 Inger Lövkrona, Annika Larsdotter – barnamörderska, Lund 1999, s. 27.
14 Steinrud 2008, s. 41.
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Det första ögat

Det slog mig under arbetets gång att jag blev till ett slags regissör. I avhandlingen Den andra rollen 

beskriver Marika V. Lagercrantz regissören som ”det första ögat”, det vill säga den förste åskådaren,

den som står som representant för publiken under repetitionerna.15 På liknande sätt är jag 

insändartrådarnas första öga, jag har ordnat dem i ett rum (~tråden) och försöker se vad den 

dåvarande publiken (~läsarna) såg. Därmed är rollen likartad, men tidsförhållandet är omvänt – 

regissören försöker se framåt, jag bakåt. Jag frågar mig vad de dåtida läsarna kan ha förstått genom 

texterna, vilken roll spelade till exempel omnämnandet av fotografier? Även medvetenheten om de 

implicita läsarna bör ha påverkat insändarnas utformning, mer om detta senare. Genom denna 

”första blick” försöker jag närma mig insändarförfattarnas perspektiv. Varför var det viktigt att 

omnämna vissa saker, utelämna andra och att formulera sig på ett visst sätt? Mitt förhållande till 

insändarna från ett regissörsperspektiv bekräftades när jag läste Den röda grevinnan, där även 

Yvonne Hirdman ordnar sina dokument i en narrativ struktur och till och med kallar ett avsnitt för 

”Mellanakt”, medan en annan berättelse delas upp i ”Första akten” respektive ”Andra akten”.16

Dessa insändare var med andra ord inte en berättelse. De har ingen inledning, istället kastas man in 

in medias res, och de har inget naturligt avslut. Slutet inträffar när skribenterna slutar skriva. Vi får 

inte veta vad som hände sedan och vi får inte veta vad som var meningen. Jag försöker dock med 

den här undersökningen att föra in insändarna i en berättelse. Genom att ordna dem i en tråd och 

ställa upp dem bredvid varandra får man en löpande historia vilken varken var ursprungssyftet eller 

lättillgänglig för redaktionen eller läsarna. Jag konstruerar en början genom att teckna en bakgrund 

för insändarna, med information om Ute och Hemma, vilken funktion insändarsidan hade och 

vilken situation som rådde. Jag försöker följaktligen att skapa en inledning genom att bygga en 

kontext. Jag skapar även en form av avslut, genom att i den mån jag har kunnat försöka få reda på 

vad som hände sedan. Detta är inte enkelt, många försvinner helt enkelt ur arkiven, men i många 

fall har jag lyckats. I flera fall har jag fått veta vad som faktiskt hände sedan, och då berättat om 

detta i katalogen med sjömansbiografier.17 

Etik

I min undersökning lyfter jag således ut ett textmaterial ur sitt sammanhang och sätter in det i en 

forskningskontext. De som har skrivit insändarna har inte bett om att jag ska använda deras 

meddelanden för mitt eget ändamål. Dessutom gör jag efterforskningar kring personer vars anhöriga

15 Marika V. Lagercrantz, Den andra rollen, Stockholm 1995, s. 76.
16 Yvonne Hirdman, Den röda grevinnan – en europeisk historia, Stockholm 2011, s. 29; s. 271 och s. 276.
17 Se bilaga 1.
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fortfarande är i livet, i flera fall har jag kontaktat dessa anhöriga. Jag har ingen koppling alls till 

sjömännen, varken släktmässig, geografisk eller annan. Krasst formulerat så rotar jag i andras 

släkthistoria, forskar om civila, vanliga män som nu levande personer fortfarande har egna, 

personliga minnen av. Jag motiverar dock min metod och mitt material med att jag hela tiden 

använder publicerade eller på annat sätt offentliga handlingar, samt material som jag har fått direkt 

från släktingar till sjömännen för att använda för detta syfte. Insändarna samt det biografiska 

materialet är inte ett privat material utan rör sig om publicerade meddelanden, samt förteckningar 

och information som jag hittat i databaser (kyrkböcker, passagerarlistor, gravförteckningar) 

alternativt fått tag på via deras släktingar (direktkontakt eller publicerade släktträd). 

Med breven är situationen dock något annorlunda. Dessa skrevs till dr. Axel Ylander och pastor 

Axel Uddling (1:e respektive 2:e sekreterare i Svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse) för att läsas 

av dem, inte av allmänheten. De publicerades inte och finns inte tillgängliga i några digitala 

databaser på det sätt som övriga biografiska uppgifter jag fått gällande sjömännen. Dock skickades 

de till Ute och Hemmas tidningsredaktion och inte till Uddling respektive Ylanders privata adresser,

varför de därefter arkiverades tillsammans med andra handlingar och därmed finns till allmänhetens

förfogande i Svenska kyrkans arkiv. Under hanteringen av breven har jag behövt förhålla mig till 

relationen mellan det privata och det offentliga då breven i och med sin status som arkivmaterial 

utgör ett privat innehåll i en offentlig form, en balansgång som återkommer i insändarskrivarnas 

situation och som kommer att diskuteras utförligare längre fram i uppsatsen. 

Arkivmaterialets problematik och möjligheter

Det finns flera svårigheter med att använda arkivmaterial, däribland begränsningen i att materialet 

inte kan kompletteras i efterhand. Man skapar inte sitt material på samma sätt som någon som 

använder intervjun som sin primära metod, där kan man återvända till informanten och ställa 

följdfrågor eller be vederbörande att utveckla sitt svar. Jag kan ställa nya frågor till arkivmaterialet, 

men jag måste fortfarande finna svaren i samma text. Nytt arkivmaterial kan visserligen upptäckas, 

men inte skapas för undersökningens skull. Detta påverkar utformningen av undersökningen och 

frågorna som ställs. En forskare som arbetar med arkivmaterial får ofta använda sig av något slags 

Jeopardy!-metod, där man först får svaren och därefter ställer frågorna. Samtidigt ska inte 

arkivmaterialet som källa underskattas, det ger en möjlighet att resa i tid som saknar motsvarighet i 

andra metoder. Genom de historiska handlingarna får vi en ingång till en tid och ett samhälle som 

inte längre finns, men som fortfarande påverkar vår egen samtid. I insändarna möter vi en historisk 

vardag och hur en större historia – kriget – kom att påverka de mindre historierna – enskilda 
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individer, privatliv, berättelserna som inte är offentliga eller storslagna. I dessa korta meddelanden 

kan man utläsa en förtätning – en förtätad kommunikation av viktiga värden. I insändarna har 

avsändarna ett begränsat utrymme för att få in så mycket information och berättelse som möjligt: 

konkreta händelser; hur man har det; vad man pratar om och tänker på; förhoppningar för den 

utreste och oro för densamme; förmedlandet av stämning och känsla hemmavid, för att nämna några

faktorer. Den förtätade verkligheten skildras och uttrycks koncentrerat på några få rader, och till den

etnologiska uppgiften hör att veckla ut denna verklighet och se den större berättelsen med hjälp av 

den etnologiska kunskapen och metoden.

Fylla luckor

Hirdman visar hur enskilda individers historia kan vävas samman till en större berättelse i Den röda

grevinnan, i vilken hon pusslar ihop och bygger en berättelse om sin mamma utifrån dagböcker, 

brev, foton och andra dokument.18 Till skillnad från Hirdman försöker jag att konstruera berättelser 

kring personer/subjekt som jag inte känner vilket innebär att jag ofta har svårare att hitta material än

vad Hirdman hade, men även att jag kan distansera mig på ett annat sätt än hon. Dock ställs vi båda 

inför utmaningen att fylla i luckor. Man kan inte alltid komma åt vad som hände då arkivmaterial 

som tidigare nämnts är begränsat, och man får då diskutera och resonera kring vad som döljer sig 

mellan de nedstamp i historien som vi har belägg för. 

Hirdman pratar med familjemedlemmar för att komplettera dokumenten, hon försöker således nå 

döda släktingar via levande. I min undersökning tog jag kontakt med släkt till sjömän i mitt 

material. Genom kontakten med släktingarna upplevde jag hur materialet gick från att vara en 

abstrakt berättelse, enbart formad genom arkivmaterial, till något reellt och konkret, en historia som

formade och påverkade familjen än idag. Tre svarade på min kontakt, dessvärre kunde inte alla 

berätta särskilt mycket av olika anledningar, men alla blev likväl intresserade av mitt projekt. 

Samtliga bad om att få läsa uppsatsen när den var färdig, intresserade av att se vad jag kunde berätta

för dem om deras släktingar och tiden de hade levt i. I minst två av fallen blev jag en katalysator där

de i sin tur kontaktade andra släktingar för att berätta om mitt projekt och började prata om 

sjömannen och familjehistoria. I en av familjerna blev det en särskilt central, inkluderande 

diskussion – rentav ett eget projekt – kring vilket de samlades och mindes och gick igenom 

fotogömmor och undanstoppade gamla dokument och släktträd. Likt ringar på vattnet hörde de av 

sig till andra släktingar som hade känt sjömannen – ett barnbarn till Petter Walentinsson tog själv 

kontakt med mig via mail sedan jag hade skrivit ett brev till Petters systerdotter. För dessa 

18 Hirdman 2011.
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släktingar sågs jag inte alls som en inkräktare, en risk som jag var medveten om fanns, utan tvärtom

som någon som gav dem någonting. 

En av familjerna besökte jag under en helg för att ta del av fotografier, berättelser och annat som de 

funnit sedan de fått mitt inledande brev. Familjen var medveten om att jag också sökte någonting i 

mitt projekt – kanske inte samma som de – vilket synliggjordes när de frågade om de hade svarat på

alla mina frågor eller om det fanns någonting mer jag behövde. De förstod att det som de självmant 

berättade – med andra ord det som de förknippade med sjömannen och de ämnen som de 

diskuterade sinsemellan när de pratade om honom – inte nödvändigtvis var det som jag behövde till 

min uppsats. Min roll som forskare glömdes därför inte bort trots att de såg det som att jag samtidigt

hade gjort en insats för dem personligen. Det blev en reciprok relation där vi gemensamt skapade 

och närmade oss materialet.

En del av tomrummen i mitt material kunde fyllas genom berättelser och information som 

familjerna delade med mig, men materialet är fortfarande fragmentariskt då jag inte har haft tillgång

till dagböcker, brev eller liknande som kunde täcka luckorna mellan insändarna. Syskonbarnen till 

en av sjömännen kom ihåg att familjen hade fått flygpost från sjömannen och de mindes de röda 

och blå kuverten, men dessa finns inte bevarade. Därför får en del spekulationer och gissningar 

ligga till grund för funderingar kring, till exempel, varför Dan Astley undvek komma hem, trots att 

han enligt hustrun Karins insändare nog hade haft möjlighet att göra det,19 eller om Nils Gustav 

Magnusson tidigt träffade sin blivande hustru Miriam och om det var därför han inte ville återvända

hem till fästmön Anna-Lisa. Jag kan dock inte spekulera i samma utsträckning som Hirdman, då jag

inte har ett lika stort arkivmaterial eller förkunskaper om familjerna att grunda antaganden på.

Vad tystnader från männens sida kan bero på är svårt att veta – eventuellt var de inte alls tysta, utan 

kanske kom deras svar helt enkelt inte fram. Det finns flera exempel på när detta synliggörs i 

insändarna, men kanske förekom det ännu oftare. Antaganden och gissningar måste därför baseras 

på de texter jag har, inte texter som saknas. Även Hirdman arbetar med dylika spekulationer, efter 

en berättelse som är så detaljerad att man utgår från att den är ett återberättat minne medger 

Hirdman burdust att ”Det är en scen jag hittar på.”20 Med detta har man som läsare med sig att vissa 

omständigheter kan ha sett ut på ett annat sätt än som det beskrivs, samtidigt som arkivmaterialet 

får ingå i ett tämligen obrutet narrativ som visar på förtjänsten och värdet i dylikt material. 

19 Se insändare 213-#8767.
20 Hirdman 2011, s. 117.
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Övertolkning

Dock är det en smal balansgång mellan luckfyllning och att tolka in för mycket. Samtidigt som jag 

har försökt att resonera kring händelser, uttryck och samband som jag inte kan finna förklaringar till

i källorna så har jag försökt att hålla mig från övertolkning. Antropologen och sociologen Erving 

Goffman skriver:

[E]n agerande kan förlita sig på att hans publik accepterar små vinkar och antydningar som tecken på 

någonting betydelsefullt i hans framträdande. Det praktiska förhållandet har emellertid en mindre lämplig 

följdverkan. För tack vare samma teckenaccepterande tendens kan publiken missförstå den innebörd som en 

antydan var avsedd att förmedla eller också kan den intolka en förvirrande betydelse i gester eller händelser 

som var rent tillfälliga, oavsiktliga eller oväsentliga och som den agerande inte avsett att uttrycka någonting 

som helst med.21

Goffman skriver visserligen om fysiskt agerande, men jag kan se samma fara för missförstånd i 

text, särskilt när man använder en närläsande metod. Risken finns att man läser in för mycket, till 

exempel en avsikt eller ett syfte i någonting som var ”oavsiktligt eller oväsentligt”. Ett exempel på 

detta är den sista insändaren skriven till Sune Bull. Den är från hans mor Anna och publicerades i 

december 1944: ”Det ser ut som att Du även denna jul blir borta från hem och kära. Vill därför 

sända Dig en kär hälsning med önskan om en god julhelg. Tack för pengarna. Kära hälsningar från 

Mor och syskon samt vännen.”22

Det sista ordet i insändaren, vännen, väcker frågor. Vem är det som åsyftas? I övriga insändare 

hälsar Anna ofta från vänner och kamrater, men då i plural och därför som grupp. I december 1944 

är första och enda gången en enskild vän refereras till. Ingen flickvän har omtalats i tidigare 

insändare och Sune har knappast hunnit vara hemma i Sverige och skaffat en flickvän sedan den 

senaste insändaren (publicerad i mars 1944). I insändare skrivna till andra sjömän från deras 

familjer omtalas en respektive i regel som ”Din flicka” eller ”fästmö”, aldrig ”vännen”. Eller är det 

en man som åsyftas? Är det därför man inte skriver ut namn eller har refererat till honom tidigare, 

på grund av tabut? Homosexualitet var olagligt i Sverige fram till 1944 och klassades därefter som 

psykisk störning till 1979, varför man kanske ogärna pratade om någons homosexualitet i öppna 

forum. Å andra sidan har Sune varit utrest i minst fyra år när sista insändaren skrivs, om ”vännen” 

syftar på en kärlekspartner så skulle det innebära att han har haft ett distansförhållande utan 

kommunikation (modern är den enda som skriver till Sune) i över fyra år. I avhandlingen Liket i 

21 Erving Goffman, Jaget och maskerna – En studie i vardagslivets dramatik, Stockholm 2009, s. 51f.
22 Se insändare 260-#9610.
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garderoben skriver etnologen Ingeborg Svensson om bruket av ordet ”vännerna” i homosexuella 

mäns dödsannonser. Svensson menar att man genom användandet av den bestämda formen ”gör 

anspråk på att inte vara vilka vänner som helst.”23 Det finns sålunda möjligheter till dramatiska 

tolkningar med manliga älskare eller försummade fästmöer, men kanske är det mest rimliga att det 

handlar om ett feltryck eller läsfel från tidningens sida – kanske ska det stå vänner och därför syfta 

på samma bekanta som Anna hälsat från i tidigare insändare. Det är därför möjligt att det är en 

felskrivning som kan leda till en feltolkning, och i det följande kommer jag att visa oomtvistliga 

exempel på hur felskrivningar och andra slarvfel kan leda till felaktiga slutsatser.

Transkriberingar

Ett problem av mer praktisk natur är att jag i tämligen stor utsträckning har varit beroende av andras

transkriberingar av namn och ord. Det framgår inte på ancestry.se om de använder 

datatranskriberingar eller transkriptioner utförda av människor, men ofta visar det sig att 

transkribenten har läst fel och då skriver ett annat namn – eller någonting helt obegripligt. Det är 

sedan detta man måste söka på för att hitta personen i det digitala arkivet. Ibland är det enkelt, om 

man letar efter ”Göte” så kan han råka stå som ”Gösta” istället, eller ”Sune” som ”Rune”, vilket gör

att man får göra sökningar på närliggande namn om man inte får någon träff vid första sökningen. 

Ibland händer det även att pojknamn har råkat bli ett närliggande flicknamn. Men ibland har namnet

eller ordet, som oftast skrivits med snirklig skrivstil i originalhandlingarna, fellästs så till den grad 

att det inte längre är ett ord eller ett namn, och den godtyckliga kombinationen bokstäver har då 

ändock registrerats i arkivet. Ett exempel på detta är Petter Walentinsson, en av sjömännen i mitt 

material:

23 Ingeborg Svensson, Liket i garderoben. En studie av sexualitet, livsstil och begravning, Stockholm 2007, s. 92.
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Bild 1. Transkribering av Ernst Petter Valentin Walentinsson i digitala arkivhandlingar.

Petter Valentin, en av sjömännen i mitt insändarmaterial, har transkriberats som Pcffervalentin. 

Hans föräldrar Valentin Johansson och Signe Johansson står som Valcukin Johansson och Lignc J 

Hansen. De bor i Grebbestad, vilket man vid transkriberingen har tolkat som Grebbczlad B. Om 

man inte har Petters exakta födelsedag skulle det därför vara svårt att hitta honom på ancestry.se, då

man troligtvis inte skulle komma sig för att söka på ”Pcffervalentin”.

Att följa arkiven: Allan Henry Andersson och Allan Reimers Johan Andersson

Steinrud skriver om hur hon i sin brevforskning har ”följt ledtrådar” och ”knäckt koder” genom 

efterforskningar om adelsståndet och specifika släkter, vilket har gjort svårtolkade partier 

meningsfyllda.24 Jag har haft samma upplevelse som Steinrud, i det att det känns som att man följer 

ledtrådar. Genom efterforskningar i arkiven har jag kunnat fylla ut respektive sjömans biografi och 

teckna ett kort släktträd kring honom. Detta har varit till hjälp när jag sedan läst insändarna igen, då 

jag kunnat se hur familjen hänger ihop och i flera fall förstått vem någon som refererats till är. 

Framför allt har det inneburit att jag har kunnat fastställa felskrivningar och misstag som 

redaktionen på Ute och Hemma gjort. Som visats tidigare kan man stöta på vissa problem och 

utmaningar när man läser och arbetar med ett transkriberat arkivmaterial. Ett bra exempel på detta 

samt hur jag har gått tillväga för att lösa dessa är fallet Allan Henry Andersson och Allan Reimers 

Johan Andersson. 

Länge tycktes Allan Henry Andersson och Allan Reimers Johan Andersson vara en enda person 

24 Steinrud 2008, s. 41.
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både för mig och för Ute och Hemma. Inledningsvis tyckte jag att det var egendomligt att 

farmodern adresserade insändarna till Allan Henry medan resten av familjen adresserade dem till 

Allan Reimers Johan, Allan Johan Reimer, Allan J. R., Allan R. J. eller liknande och undrade om det

rörde sig om två olika män, men desto mer talade för att det var en och samma sjöman. Ett starkt 

argument för att det rörde sig om en (1) man var att Ute och Hemma vid flera tillfällen markerade 

insändarna som skrivna till en och samma person. När en sjöman har flera insändare skrivna till sig 

i ett och samma nummer markeras detta under de första åren med ett -”- tecken:

Bild 2. Från insändarsidan, juli/aug. 1941.

Att det är samma avsändare bekräftas genom att deras hela adress alltid publiceras i anslutning till 

insändaren. Därför går det att fastställa att det är en och samma farmor som oftast skriver ”Allan 

Henry” men som ibland skriver till ”Allan” eller ”Allan J. R”, och vice versa med övriga 

familjemedlemmar. Dock fanns fler faktorer som talade för att Allan Henry och Allan Reimers 

Johan var samma man. Insändarna skrivna till Allan Reimers Johan skrivs av föräldrar, syskon, 

mormor och andra släktingar, dock aldrig av farmodern. De till Allan Henry är tvärtom enbart 

skrivna av farmodern, varför jag tolkade det som att farmodern helt enkelt skrev och skickade sina 

egna hälsningar till honom. Detta tycktes rimligt då någon farmor aldrig fanns med i övriga 

familjens insändare. Vid minst ett tillfälle skriver dessutom avsändarna om så lika händelser att jag 

antog att det rörde sig om samma händelse: I november 1942 skriver farmodern till Allan Henry att 

Anna precis ska fylla 50 år och att detta ska firas. I samma nummer skriver Allan Reimers Johans 

mamma Anna att hon precis har haft sin stora dag med firande. Jag utgick från att de helt enkelt 

hade skrivit sina respektive insändare med några dagars mellanrum (före och efter festen) och att 

det var samma firande som åsyftades.25

Insändarna skrivs dessutom under samma period och oftast samtidigt. Första insändaren till Allan 

Reimers Johan publiceras i augusti 1940 och första till Allan Henry i oktober 1940. Sista insändaren

till Allan Reimers Johan publiceras i september 1945, Allan Henrys sista i december 1945. 

25 Se insändarna 11-#4904 och 51-#4905.
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Gratulationer på deras födelsedag infaller dessutom samtidigt och de går båda från att jobba som 

salongsuppassare till motorman/maskinist. Jag tyckte att det var alltför många likheter för att det 

skulle röra sig om två olika personer, men samtidigt var det konstigt att man kallade honom så olika

namn, även om det kunde finnas förklaringar till detta. Kanske låg det en sjöman i fatet att ha ett 

tyskklingande namn som ”Reimers” under andra världskriget? Kanske ville man byta till ”Henry” 

som var mer internationellt gångbart än ”Johan” och att farmodern tog hänsyn till detta i sina 

insändare?26 Jag började dock att söka i arkiven för att försöka finna en förklaring och fann en Allan

Henry Andersson, född 1915-09-18, samt en Allan Reimers Johan Andersson, 1914-08-11. Allan 

Henrys farmor skriver uttryckligen att han fyller år den 18:e september, så att det är han som åsyftas

är tämligen säkert, varför förklaringen att Allan Reimers Johan skulle ha bytt namn inte håller. Att 

de är två olika personer ter sig därmed mer troligt, då arkiven även visar att de fyller år så pass nära 

varandra att det med pressläggningstiden inte är orimligt att gratulationer infaller samtidigt. 

I arkivhandlingarna om Allan Reimers Johan finner man också att hans farmor hette Magnhild, 

vilket bekräftar att det rör sig om två olika män då Allan Henrys farmor – som skriver samtliga 

insändare till honom – heter Tilda. Man kan därför dra slutsatsen att alla likheter var en slump. 

Allan Henrys farmor och Allan Reimers Johans mamma råkar båda två berätta om en Anna som 

firade födelsedag samtidigt. Det är en makalös tillfällighet men, som efterforskningarna visar, inte 

omöjligt.

Allan som från början var en (1) man i mitt material blev således två. De var dock svåra att hålla 

isär, vilket uppenbarligen även Ute och Hemma hade problem med då de ibland markerade 

insändarna till dem som adresserade till en och samma person, vilket man får avskriva som den 

mänskliga faktorn. När jag först läste insändarna tolkade jag det som att redaktionen antingen har 

fått alla insändare skickade till sig i samma kuvert, att de har varit adresserade till exakt samma 

namn (inklusive mellannamn och initialer) eller liknande, eftersom de på redaktionen tycktes säkra 

på att insändarna var skrivna till en och samma sjöman. Efter vidare efterforskningar vet jag nu att 

det inte var så, insändarna i bild 2 är skrivna till två olika sjömän. Den övre insändaren var menad

till Allan Reimers Johan, och den nedre till Allan Henry. Detta är ett misstag som Ute och Hemma 

gör flera gånger med insändarna till Allan Henry respektive Allan Reimers Johan, ända tills de går 

över till att ha hela insändaren inklusive avsändaren i ett stycke istället för uppdelat på två separata 

sidor. Misstaget blir än tydligare när man slår upp Allan Reimers Johan i anhörigförteckningen som 

26 Se till exempel Dan Astberg, en annan sjöman i mitt material som byter efternamn till det mer engelskklingande 
”Astley”. 
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fördes av redaktionen. På kort antecknade de vilka släktingar som brukade skriva till vilken sjöman 

och sorterade dem efter efternamnet. På kortet tillägnat Allan Reimers Johan står mormodern Elina, 

fadern J. A, moster Selma, hustrun Gunborg samt farmodern Tilda, trots att den sistnämnda inte var 

släkt med honom. Någon Allan Henry finns överhuvudtaget inte med i förteckningen, så att det 

rådde en administrativ förvirring tycks klart. Förhoppningsvis hittade Allan Henry och Allan 

Reimers Johan sina respektive insändare ändå.

Bild 3. Allan Reimers Johans anhörigkort, Svenska kyrkans arkiv. Notera att Allan Henrys farmor

Tilda står angiven som Allan Reimers Johans farmor.27

DISPOSITION

Undersökningskapitlet kommer att inledas med ett kontextualiserande avsnitt om tidningen Ute och

Hemma, en förteckning över sjömännen i insändarna samt själva insändaren som genre. Detta för att

teckna en bakgrund till varför dessa insändarna skrevs, samt var, hur och till vem. Även en kort 

presentation av den väntande kvinnan som symbol ges, i vilken kommande avsnitt tar avstamp i. 

Sedan följer analysavsnittet, vilket inleds med en diskussion av manlighet och kvinnlighet i 

insändarna, förankrat i faktorerna väntan och arbete. Därefter diskuteras hemmet under krigstiden, 

utifrån kamratskap, gemenskap, hemmet som koncept, tiden samt fotografiet. Analysavsnittet 

27 Svenska kyrkans arkiv, Personregister över sjömän omnämnda i "Ute och Hemma" 1940-1960, 
Sjömän/anhörigregister A-Andersson, Erik, D1b:1.
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avslutas med en undersökning av ordet ”krig” i insändarna, för att se hur de hemmavarande 

hanterade begreppet. Uppsatsen avslutas sedan med en sammanfattning av undersökningens 

resultat.

ANALYS

UNDERSÖKNINGENS MATERIALKONTEXT OCH BAKGRUND

Ute och Hemma och insändarna

Som jag redogjort för i inledningen började Svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse att ge ut 

tidningen Ute och Hemma år 1928 och gjorde så fram till 1976, då den togs över av Svenska kyrkan

i utlandet, Sjömanskyrkan. Under krigstiden utkom den med elva nummer per år, där juni/juli, 

juli/augusti eller november/december var ett dubbelnummer, samt ett julnummer. Tidningen riktade 

sig till utresta sjömän såväl som de hemmavarande anhöriga och innehöll därför reportage både från

utlandet och från Sverige. Till exempel var ett vanligt inslag i januarinumret att visa hur svenska 

sjömän utomlands hade firat jul, och i många nummer publicerade man en idyllisk bild av Sverige, 

till exempel med ett fotografi av svenskt vårblomster, för att stilla – eller kanske åstadkomma? – 

hemlängtan. Tidningen skickades sedan ut till sjömansläsrum och sjömanskyrkor i Sverige och 

utomlands.

Andra världskriget förde med sig svårigheter att kommunicera och hålla kontakten över gränserna. 

Postgången var bristfällig och från insändarna kan man utläsa att det förekom att telegram inte 

heller kom fram.28 Georg Åberg och Dag Edvardsson har intervjuat västsvenska yrkesfiskare som 

var verksamma under andra världskriget, samt deras anhöriga, och en sjöman berättar om april 1940

när två båtar hade minsprängts och det fanns risk för fler: 

De följande dagarna blev långa och oroliga. Mest oroade vi oss för dem därhemma, därför att vi förstod att 

dom inte visste om vi var levande eller döda. Efter det de första minsprängningarna hade blivit kända kom 

det gång på gång uppmaning per radio, att de båtar som eventuellt låg i norska eller andra utländska hamnar, 

skulle meddela sig med hemmet. Men detta var ju en omöjlighet!29 

I augustinumret 1940 börjar Ute och Hemma att publicera personliga hälsningar skrivna av de 

28 Ute och Hemma förtydligar inte hur tidningen regelbundet kom fram till utländska hamnar när postgången inte 
fungerade, men efter konsultation av arkivarie på Svenska kyrkans arkiv – som i sin tur tog kontakt med sakkunniga 
– tycks den rimligaste förklaringen vara att de använde sig av inofficiella kurirer samt lejdtrafik, när den gick.

29 Georg Åberg & Dag Edvardsson, Dom hade inget val – De västsvenska fiskarna under krigsåren 1939-1945, 
Uddevalla 2000, s. 32f.
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anhöriga, till de utresta sjömännen. I anslutning till detta nya inslag skriver redaktionen följande:

Det är i många fall omöjligt att med brev nå de talrika svenska sjömän, som befinna sig på hav eller i land 

utanför den sjöfartsspärr, som nu omger vårt land. Isoleringen från hemmet, vilken även i lugna tider innebär 

en stor prövning för de våra där ute, har genom detta krig, det dummaste i mänsklighetens historia, blivit 

mera betungande än någonsin. Tankar, fulla av kärlek, längtan och bekymmer för kära anhörigas välfärd, 

korsas över hav och länder. I syfte att skapa större kontakt mellan vårt sjöfolk och deras familjer införas fr. o.

m. innevarande nummer i Ute och Hemma personliga hälsningar från anhöriga till sjöfolket där ute. 

Tidningen Ute och Hemma når alltjämt ut till de flesta hamnar världen runt. Förr eller senare måste de olika 

hälsningarna komma under de avsedda läsarnas ögon. Red. hoppas, att sjömännen måtte befrämja ett 

verksamt resultat av denna aktion genom att fästa mötande kamraters uppmärksamhet på hälsningarna och 

genom att medföra tidningarna på fartygens färder från hamn till hamn. Avsikten är att införa vidare 

hälsningar i september-numret.30

Hälsningarna, vilka jag kallar insändare, publiceras med detaljerad information om både adressat 

och avsändare. Till en början publiceras adressatens namn och yrke tillsammans med avsändarens 

fulla namn och adress och vederbörandes relation till sjömannen på vänstra sidan och själva 

meddelandet på högra sidan (se bild 4), men så småningom började insändaren att tryckas 

tillsammans med adressat- och avsändaruppgifter (se bild 5).

Bild 4. Insändare från juli/aug 1941. Sidan med adressater (t v) och avsändare (t h). Själva

meddelandet publicerades på motstående sida.

30 Ute och Hemma, augusti 1940, s. 238.
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Bild 5. Insändare från februari 1942. Meddelande och avsändaruppgifter publiceras i ett stycke.

Tjänsten var kostnadsfri och blev mycket snabbt tidningens största inslag med hundratals hälsningar

i varje nummer. I vissa nummer publiceras även hälsningar till danska och norska sjömän men det 

rör sig bara om en handfull, som flest är det elva stycken.31 Att Ute och Hemmas insändarsida 

utgjorde en oumbärlig kommunikationskanal blev därför snabbt tydligt, och när möjligheten att 

hälsa till sjömännen i radio drogs in förkunnade tidningen att de skulle ha ett extra nummer – ett 

decembernummer utöver det sedvanliga julnumret – till vilket läsarna kunde skicka julhälsningar:

Till våra läsare

Sjömansvårdsstyrelsen kommer i år förutom jultidningen även utgiva ett decembernummer av Ute och 

Hemma. Vi bli därigenom i tillfälle att förmedla julhälsningar till sjöfolket. Detta är så mycket viktigare som 

radiohälsningar, enligt vad som meddelats, i år icke komma att utsändas. Vi vilja därför fästa de 

hemmavarandes uppmärksamhet på denna möjlighet att genom Ute och Hemma komma i kontakt med 

anhöriga sjömän bortom minspärren.32

Gensvaret blev stort: i decembernumret 1940 publicerades 398 insändare, nästan lika många som 

publicerats i augusti-november sammanlagt.33 I januari till och med april 1941 kom det in ett fåtal 

insändare, betydligt färre än tidigare – bara 63 meddelanden sammanlagt – men i maj skedde en 

kraftig ökning som sedan höll i sig. I maj och juni publiceras totalt 664 insändare och Ute och 

Hemma blir en ansenlig resurs i försöket till kontakt med de utresta. Detta uppmärksammades i 

radio, i juninumret 1941 skriver redaktionen: 

I majnumret hade ett stort antal anhöriga till sjömän begagnat sig av möjligheten att söka nå de sina bortom 

31 Ute och Hemma, september 1942.
32 Ute och Hemma, oktober 1940, s. 359.
33 I augusti, september, oktober och november publicerades totalt 478 insändare.
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spärren med en hälsning. Nu har denna aktion i syfte att befästa länkarna mellan våra sjöfarande och deras 

hem och fosterland fått ytterligare en stöt framåt genom ett radioanförande, som sjömansvårdsstyrelsens 1:e 

sekreterare A. Ylander höll Kristi Himmelfärdsdag i 'Dagens Eko'. Kännedomen om denna viktiga 

angelägenhet har spritt sig till allt vidare kretsar. De många hälsningarna i detta nummer bära vittnesbörd om

de hemmavarandes varma och kärleksfulla tankar på dem därute.34

Tidigt kan Ute och Hemma konstatera insändarinslagets framgång – i den inledande krönikan i 

januarinumret 1941 – rubricerad ”Gott sjömanskap i ond tid” – skriver sjömansvårdsstyrelsens dr. 

Ylander:

Må det för våra kämpande landsmän, som genom sjöfartsspärren alltjämt äro isolerade från fosterlandet, vara

en tröst att veta, att trofasta hjärtan därhemma varmt klappa för dem. De hälsningar, som ”Ute och Hemma” 

för med sig ut, bära i sin mån vittnesbörd därom. Red. vill erinra om att alla insända hälsningar från anhöriga

och vänner till sjöfolket kostnadsfritt införas i tidningen. Underlätta hälsningarna för vänner och bekanta 

genom att hos redaktionen rekvirera kort för hälsningarnas ifyllande.35 

Som tidigare nämnts besvarade i regel inte sjömännen insändarna i tidningen, utan försökte höra av 

sig via andra kanaler. Då insändarna skickades in till redaktionen via post så var det givetvis mer 

praktiskt för sjömännen att försöka skriva direkt hem istället – postgången till och från utlandet var 

undermålig och ett brev till redaktionen hade troligtvis inte större chans att nå sitt mål än ett till 

hemmet. Och även om man lyckades vidarebefordra en insändare till redaktionen så fanns 

pressläggningstiden, vilket fördröjde meddelandet ytterligare. Dock finns några enstaka exempel på 

när en sjöman har skrivit till redaktionen, i mars 1942 publicerar Ute och Hemma ett meddelande 

från en man som vill vittna om insändarsidans betydelse:

Jag ville så gärna insända en sjömanshälsning till min bror. Jag är maskinist och har c:a 1 år legat utanför 

spärren och vet därför, vad ett meddelande från anhöriga verkligen betyder.

Den glädje Ni genom Eder tidning bringar sjöfolket utanför spärren torde Ni knappast själva kunna bedöma 

vidden av.

Låt mig då säga: Ute och Hemma är eftersökt och läses av alla svenska sjömän med en innerlig önskan att 

finna ett meddelande och en hälsning från deras anhöriga, vilket är dem dubbelt kära i dessa oroliga tider.

34 Ute och Hemma, juni 1941, s. 192f.
35 Axel Ylander, ”Gott sjömanskap i ond tid”, Ute och Hemma, januari 1941, s. 3.
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Det goda och nyttiga med tidningen Ute och Hemma uppskattas utan förbehåll av hög och låg inom 

sjömanskåren.

Oxelösund den 18 febr. 1942.

Högaktningsfullt

S. Fritiof Lindkvist.

S/S Algeria.36

Tidningen innehåller inga direktiv vad gäller insändarprocessen, som hur eller när man skulle 

skriva. Dock kan man sluta sig till att insändarna publicerades en månad efter att de kommit in, det 

vill säga i nästföljande nummer. Ett exempel på detta ser man här ovan, där S. Fritiof Lindkvist har 

daterat sitt meddelande, som publicerades i marsnumret, till 18 februari. Sent inkomna julhälsningar

får en egen rubrik i flera av decembernumren, i något fall publiceras de inte förrän i januarinumret 

därpå. En tidsförskjutning kan man också se i insändarnas innehåll, där det förekommer att en 

födelsedagsgratulation publiceras en tid efter sjömannens födelsedag. Inledningsvis gavs inte heller 

någon anvisning gällande hur långt man fick skriva, vilket gör att man ser en klar variation i hur 

långa meddelanden insändarförfattarna skriver. I dr. Ylanders krönika (se citat ovan) nämner han att

man kunde hämta kort att fylla i på redaktionen, vilken var belägen i Stockholm, men de som inte 

bodde i Stockholm utformade själva insändarna efter egen förmåga. Att förfarandet inte var 

självklart för insändarförfattarna framgår i ett brev från Tilda Andersson (Allan Henry Anderssons 

farmor) till redaktionen:

Kabusa den 17/8 1940

Genom en god vän har jag fått reda på att genom denna tidning Ute och hemma kan man skicka hälsning till 

sina kära på sjön jag vore mycket tacksam att få en hälsning skickat till Allan Andersson

om jag kan skriva såhär

Fru Tilda Andersson sänder en hälsning till Allan Andersson även en hälsning från oss alla här hemma

var vänlig giv oss upplysningom hur man skall skriva om inte detta är rätt

även vill jag fråga hur man skall skriva för att skicka en hälsning i radio om det kostar något

ursäkta att jag besvärar om så mycket

Venligen Tilda Andersson37

36 Ute och Hemma, mars 1942, s. 128.
37 Svenska kyrkans arkiv, Brev ang. efterfrågade sjömän 1940-1953, F10:1.
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Bild 6. Från Tilda Anderssons brev till Ute och Hemma.

Även andra skrev till redaktionen och undrade över tillvägagångssättet, bifogade insändare och 

tillade att om de hade skrivit för långt fick redaktionen korta ner texten. Någon riktig rutin gällande 

förfaringssätt var inte etablerad utan insändarförfattare såväl som redaktion gjorde så gott de kunde.

Det finns även exempel på när någon skickat in ett meddelande utan tillräckliga uppgifter om 

avsändare eller mottagare, varpå redaktionen då försökte spåra dem och komplettera insändarna. 

Arbetet som låg bakom insändarsidorna kan nog därför inte överskattas. Vid några tillfällen ber 

dock redaktionen insändarförfattarna att begränsa sig något:

Av utrymmesskäl är det svårt för red. att ställa mer än högst tio rader till förfogande för varje enskild 

hälsning. Red. vore därför tacksam, om Ute och Hemmas läsare och andra sjömansanhöriga, som sända 

hälsningar genom tidningen, i fortsättningen ville begränsa sina meddelanden i enlighet härmed.38

I augusti 1944 skriver sjömannen Sven Arbins föräldrar Frida och Bernhard till Ute och Hemmas 

redaktion, för att låta dem och alla läsare veta vilken värdefull resurs tidningen är för både de 

utresta och de hemmavarande:

Eftersom vi efterlyst vår son i Ute och Hemma, vill vi nu meddela, att vi till vår stora glädje fått både 

38 Se till exempel Ute och Hemma, augusti 1944, s. 307.
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telegram på Mors dag och brev i denna månad från New York. Han har gått på värmen i två år. Det enda som

nått honom hemifrån hela tiden har varit hälsningarna i Ute och Hemma. Han skriver, att denna välsignade 

tidning varit till stor tröst för honom och hans kamrater därute. För oss här hemma har den blivit den mest 

efterlängtade tidningen. Genom den står vi i kontakt med vår käre son och hans kamrater därute i världen. 

Tänk, när våra anhöriga får läsa den kära svenska texten! Det är klart, att de så snart de får trampa land hör 

efter om det finns någon hälsning i tidningen till dem. Vi förstår, att det värmer deras hjärtan när de får läsa 

raderna hemifrån.

Må Gud välsigna Er för vad ni gör för våra kära!

Frida och Bernhard Arbin, Kalmar.39

Redan i början av 1945, som kom att bli det sista krigsåret, märker man en nedgång i antalet 

insändare. Postgången har blivit bättre och från 253 insändare i december 1944 har man gått till 55 

stycken i januari 1945. I oktober, månaden efter krigets slut, är man nere på 35 st.40 Dock förkunnar 

Ute och Hemma att man tänker fortsätta med insändarsidan så länge som det finns någon som 

nyttjar den, i augusti 1945 skriver de:

Ehuru kriget i Europa efterträtts av vapenvila och brevförbindelserna mellan Sverige och utlandet härigenom

betydligt förbättrats, ämnar redaktionen för Ute och Hemma även fortsättningsvis gratis ställa sina spalter till

förfogande för dem, som önska införa hälsningar till sina anhöriga bland de uteseglande sjömännen. Vi äro 

nämligen förvissade om, att dessa hälsningar alltjämt mottages med stor glädje av vårt sjöfolk. Hälsningen 

torde dock icke överskrida sju tryckta rader.41

Insändarsidorna fortsatte att finnas några år framöver, men antalet sjönk kraftigt. 1946 publicerades 

totalt 143 stycken, 1947 bara 75 st. Något år senare publicerades inte ens en (1) i varje nummer och 

blev då bara ett sporadiskt återkommande inslag i tidningen. Kriget var över och 

kommunikationsmöjligheterna blev flera, och därmed hade insändarsidan spelat ut sin roll.

Insändarna och materialiteten

Något bör också sägas om insändarnas materialitet och deras roll som objekt. I texterna kan man, 

utöver meddelandets innehåll, utläsa de olika aktörerna från ursprungligt skrivande till tryckt 

39 Ute och Hemma, augusti 1944, s. 328.
40 Vapenvilan och tyskarnas kapitulation i maj ses som ett slags krigsavslut för många, vilket syns i insändarna och 

kommer att diskuteras längre fram i uppsatsen. Kriget fortsätter dock i Stillahavsregionen och är inte över förrän i 
september 1945.

41 Ute och Hemma, augusti 1945, s. 257.
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publikation. Den anhöriga skrev ofta eller alltid insändaren för hand och skickade den till Ute och 

Hemmas redaktion. Där lästes de och skrevs av för hand innan de renskrevs för maskin. Denna 

process ska egentligen vara osynlig: den ideala insändaren är exakt det meddelande som författaren 

ämnade det vara, men de olika stadierna lyser ändock igenom. Utöver att de som renskrev 

insändarna ordnade med interpunktion, stavning och stor bokstav – något som ofta inte förekommer

alls i de inskickade meddelandena – följer även rena misstag och mänskliga faktorer med 

redaktionens arbete med insändarna. I mitt material finns tre sorters tecken där transkriptionen syns,

jag har valt att kalla dem skrivfel, läsfel och svårtydbarhet.

Skrivfel

Ett skrivfel är oftast ett rent slarvfel, renskrivaren har troligtvis bara sluntit på tangenterna. Ett 

exempel på detta syns i insändare 29-#10025, som är signerad ”Vänligen Din Faruor.” Det är inte 

troligt att sjömannens farmor har råkat skriva Faruor, möjligtvis skulle det kunna vara ett läsfel (se 

nästa rubrik) då ett skrivstils-M kanske skulle kunna påminna om ett U, men förmodligen rör det sig

om ett rent skrivfel. Ett annat exempel finns i 65-#10109, där ett ”Du” har råkat bli ”Dud”. 

Här kan man också notera att man har sluntit på tangenterna i numreringen av insändarna. Dessa 

numreras fortlöpande och börjar inte om från 1 i ett nytt nummer, utan man tar vid där löpnumret 

slutade i det senaste numret. Dock har man råkat gå från 6099 till 7000, vilket gör att #6100-6999 

inte existerar.42 Det skulle kunna bero på en felläsning – kanske har man gjort en anteckning 

någonstans där en nolla ser ut som en nia – men skiftet sker inte mellan två olika nummer utan mitt 

på en insändarsida. Man ser därför att det egentligen ska vara #6100, då #6094-6099 kommer precis

innan.

Läsfel

Ett läsfel uppstår när renskrivaren helt enkelt har misstolkat den inskickade texten. Att insändarna 

ofta var skrivna för hand med en svårläst skriv- eller handstil blir tydligt när renskrivaren kallar 

Sune Bulls systerdotter Fanny för Tonny och Petter Walentinssons systerdotter Gunvor för Gunnar.43

Svårtydbarhet

Ibland har renskrivaren inte alls kunnat uttolka vilket ord som nedskrivits, och detta har då 

markerats genom att man har markerat varje oläslig bokstav i ett ord med ett streck. Någon av Sven-

42 Se Ute och Hemma, april 1943, s. 139f.
43 Se insändarna 257-#5928 respektive 471-#9399.
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Anders Blomanders föräldrar tycks ha en speciellt svårtydd handstil, då man i två fall kan se att 

renskrivaren har markerat bokstäver på detta sätt: ”Moster Anna K—n” och ”Walter B--m”.44

Det är inte långsökt att tänka sig att dessa lästa och skrivna fel har uppstått som ett resultat av ett 

intensivt arbete, tvärtom kan man i felen skönja ett raskt arbetstempo och stressiga omständigheter. 

Ute och Hemma kom ut nästan varje månad – undantaget var det årliga dubbelnumret som 

visserligen sträckte sig över två månader men som också var längre än ett enkelnummer – och 

insändarna var ett stort inslag i varje nummer. Varje insändare, skriven för hand, skulle läsas och 

adresser skulle kontrolleras och skrivas av, de skulle ordnas i alfabetisk ordning efter efternamn och

om fler än en insändare kom in till en sjöman under pressläggningstiden så skulle denna ordnas in 

på sin plats. Ett hektiskt arbetstempo kan dessutom vara orsaken till felnumreringen nämnd ovan. 

Dessa missar, tangentslintningarna undantaget, blir bara tydliga eller ens skönjbara om man ställer 

upp insändarna parallellt och dessutom har bakgrundsinformation av den sorten som jag fått genom 

arkivefterforskningar. Insändarna lästes givetvis inte på det viset i sin ursprungskontext – och var 

inte heller menade till det – och det är inte heller rimligt att kräva att renskrivaren eller renskrivarna 

skulle komma ihåg varje insändare. Mellan augusti 1940 och december 1945 publicerades trots allt 

över 9300 insändare till svenska sjömän i Ute och Hemma.

Med andra ord syns både den ursprungliga insändarskribenten och redaktionsarbetaren samt det 

intensiva arbetstempot i materialet, och i denna uppsats insändarkatalog syns även jag själv som 

författare, då det är jag som har sammanställt insändarna till trådar, flikat in fotnoter där jag har 

velat kommentera samt markerat felskrivningar med ett (sic).45

INSÄNDARTRÅDARNA: SJÖMÄNNEN

I uppsatsen kommer insändare skrivna till 32 sjömän att diskuteras. Dessa kommer att kallas vid 

hela namnet eller förnamn, då flera sjömän delar efternamn. Här nedan följer en förteckning över 

respektive sjömans namn, yrke, födelsedata och – i de fall jag hittat det – dödsår.46 För vidare 

information om de individuella sjömännen, se bilaga 1.

44 Se insändarna 244-#8394 respektive 246-#9045.
45 Se bilaga 2.
46 I denna förteckning står mellannamn bara med om det brukar tas med i insändarens adressatinformation. För 

respektive sjömans fulla namn, se bilaga 1.
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Allan Henry Andersson, Malmö

1915-2000.

Yrke: Salongsuppassare, senare motorman.

Allan Reimers Johan Andersson,47 Malmö

1914-1981.

Yrke: Salongsuppassare, senare maskinist.

Einar Geron Osvald Andersson, Göteborg

Född 1920.

Yrke: Motorman.

Gösta Alexander Andersson, Vallåkra

1919-2005.

Yrke: Jungman, senare lättmatros och därefter 

matros.

Göte Allan Andersson, Trelleborg

Född 1922.

Yrke: Lättmatros, senare matros och därefter 

sjöman.

Knut Lennart Andersson, Malmö

1917-1961.

Yrke: Uppassare.

Mac William Andersson, Broakulla

1921-2002.

Yrke: Matros.

Rune Harry Wallentin Andréasson, Göteborg

1920-2000.

47 I insändarna kastas ofta ordningen på andranamnen om, 
men då han står skriven som Allan Reimers Johan i 
födsloböckerna får han stå så i denna förteckning med.

Yrke: Motorelev, senare stewardbiträde.

Sven Arbin, Kalmar

1918-1971.

Yrke: Matros.

Bertil Arnell, Linghem

1918-1982.

Yrke: Motorman.

Dan Astberg, senare Astley, Yxlan 

1892-1956.

Yrke: Maskinist.

Knut Ax, Göteborg

1920-1965.

Yrke: Kock.

Sven-Anders Blomander, Stockholm

1918-2000.

Yrke: Matros.

Sune Bull, Käringön

1922-1988.

Yrke: Matros.

Berndt Gustaf Sigfrid Dahlström, Stockholm

1902-1975.

Yrke: Motorman.

Stig Knutson, senare Ekheim, Olofström

1921-2014.

Yrke: Motorman.
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Edvard Granath, Ystad

Född 1903.

Yrke: Eldare.

Göte Allan Gustafsson, Falkenberg

1922-1942.

Yrke: Lättmatros.

Gustav Gustavsson, Helsingborg

1917-1997.

Yrke: Matros.

Curt Yngve Hallberg, Malmö

1916-1966.

Yrke: Matros, senare motorman.

Fritz Teddy Ingemansson, Södervidinge

1916-1970.

Yrke: Motorman.

Billy Jackson, Hamburgsund

1920-1956.

Yrke: Lättmatros.

Sven Jacobi, Lindesberg

1902-1945.

Yrke: Styrman.

Gustaf Ljunglöf, Harplinge

1895-1960.

Yrke: Steward.

Nils Gustav Magnusson, Höganäs

1916-2003.

Yrke: Matros.

Hjalmar Harry Nilsson, Uddevalla

1900-1942.

Yrke: Styrman.

Malte Lenton Olofsson, Sölveby

1920-1943.

Yrke: Kock.

Charles Wahlfrid Olsson, Helsingborg

1896-1967.

Yrke: Donkeyman, senare 2:e maskinist.

Gustav Sture Pousette, Avesta

1921-1969.

Yrke: Maskinelev, senare eldare.

Olof Alfred Snygg, Yxlan

1907-1974.

Yrke: Båtsman.

Gustav Bertil Sommelius, Stockholm

1920-1976.

Yrke: Sjöman.

Ernst Petter Valentin Walentinsson, Grebbestad

1921-1995.

Yrke: Lättmatros.
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Namnskick

I insändarna och arkivhandlingarna syns olika stavningar av ett och samma namn, samt rena 

namnbyten eller omkastade ordningar av andranamn. Det kan handla om att stava ett namn med V 

eller W, E eller Ä. Samma familj kan således skriva Verner, Werner eller Värner och syfta på samma

person. Sådana mindre variationer kan motiveras med ett mindre statiskt stavningsbruk än vi är 

vana vid idag, speciellt när det handlar om personer som är hemmavarande. När det gäller de utresta

kan mindre förändringar göras för att göra ett namn mer gångbart utomlands, detta ser vi till 

exempel i arkivhandlingar om Petter Walentinsson. När han mönstrade av för sista gången bosatte 

han sig i USA för gott, och därmed står han ofta som ”Peter” och hans mellannamn ”Ernst” blir 

ibland ”Ernest”, då dessa namn är vanligare och inte erbjuder uttalssvårigheter bland 

engelskspråkiga. Med risk för spekulation så var detta troligtvis anledningen även till Dan Astbergs 

namnbyte till Astley. Orsaken till Stig Knutsons namnbyte till Ekheim är dock okänd, bytet utförs 

av den hemmavarande familjen och han blir först uppmärksammad på sitt nya efternamn i en 

insändare, varför Stig själv knappast har tagit initiativ till bytet.48 Anledningen förklaras heller inte i 

insändaren, förmodligen för att Stig redan kände till den och att den därför inte behövde uttryckas.

Klassförhållanden

Någonting bör sägas om de socioekonomiska omständigheterna i insändarna. En klar majoritet av 

sjömännen och deras familjer hör till arbetarklassen och deras vardagliga förhållanden skiljer sig 

därför från de högre klassernas. I insändarna framgår det att minst sju av sjömännen skickade hem 

pengar. I min intervju med släktingarna till Petter Walentinsson berättades att pengarna han 

skickade hem till familjen var nödvändiga för att få ekonomin att gå ihop. Dock hade inte alltid 

sjömännen heller några större ekonomiska medel, i insändarna skrivs det vid ett flertal tillfällen om 

hur familjerna skickar pengar till de utresta. De utresta och de hemmavarande var således i liknande

ekonomiska situationer och man hjälptes åt så gott man kunde. 

Vidare synliggörs ytterligare omständigheter som sannolikt inte var lika stora bekymmer för mer 

välbärgade socioekonomiska grupper, såsom kaffet: Kaffe började ransoneras i Sverige i mars 

1940.49 Högre klasser hade fortfarande råd och möjlighet att skaffa riktigt kaffe, men andra fick 

hålla till godo med kaffesurrogat, ofta bestående av kaffe utblandat med till exempel cikoriarot, 

maskrosrot eller rostat spannmål.50 Kaffesurrogatet var inte lika gott som den äkta, outblandade 

48 Se insändare 355-#2564.
49 Uppgift från http://www.handelnshistoria.se/historien/handelns-epoker-och-artal/handeln-och-ransoneringarna/, 

Centrum för näringslivshistoria.
50 http://runeberg.org/nfbm/0296.html, Nordisk familjebok, Projekt Runeberg, s.v. Kaffesurrogat.
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varan och det förekommer i flera fall att de hemmavarande ber de utresta att skicka kaffe eller 

tackar för kaffe som de fått: ”Kan Du sända oss en god kopp kaffe, är Du rar. Mor och far.”51 Inte 

heller låg andra hushållsbördor lika tungt på högre klasser, de hade i regel hjälp av barnflickor och 

tjänstefolk till skillnad från, exempelvis, Karin Astley som ensam flyttade med sonen Gunnar till ett

billigare boende eller Margit Snygg som flyttade hem till sin pappa med dottern Laila.52 Det är 

således de lägre socioekonomiska grupperna som kommer till tals i insändarna och det är 

arbetarklassens män och gemenskaper som synliggörs och diskuteras längre fram i uppsatsen.

51 Ur insändare 377-#3249.
52 Se insändare 212-#8386 respektive 436-#5541.
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Bild 7-9. ”Lejdbåtskaffe öppnar alla dörrar.” En seriestripp med den tecknade figuren Jungman

Jon från Sjömannen, dec. 1944. 

INSÄNDAREN SOM GENRE

Insändaren som genre saknar mall – det finns ingen etablerad struktur man kan förhålla sig till på 

samma sätt som inom många andra textgenrer, varför man ser ganska stora skillnader i 

utformningen mellan insändartrådarna. En del är korta, koncisa och innehåller nästan bara strama 

och kortfattade hälsningar, medan andra snarare tar formen av brev där man i ett långt stycke 

berättar om personliga händelser och känslor. Det verkar som att innehåll och utformning i hög grad

berodde på personlig smak och hållning, då formen är tämligen fri. Inte heller tycks tidningens 

explicit kristna grund – Ute och Hemma gavs ut av Svenska Kyrkans Sjömansvårdsstyrelse – ha 

ställt några krav på skribenten. Vissa insändartrådar har ett kristet innehåll eller religiösa uttryck, 

andra inte. Till exempel nämns ”Gud” vid något tillfälle i 18 av de 32 trådarna och i 76 av de 474 

insändarna. Andelen kristna uttryck i insändarna är med andra ord inte förhärskande, även om de 

inte är ett ovanligt inslag. Vid min intervju med Petters släktingar funderade de kring språkbruket i 

insändarna som skrevs av en nu avliden familjemedlem – hon brukade vanligtvis inte använda 

kristna uttryck varken i tal eller skrift, men trots detta förekom de i hennes insändare. De drog 
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själva slutsatsen att det berodde på forat, att tidningen hade en kristen grund och att hon därför hade

tyckt att det såg passande ut.

Den generiska kontexten

Annikki Kaivola-Bregenhøj diskuterar den generiska kontexten, vilken kan handla om en genres 

karakteristik och särdrag och hur den ställer sig till andra genrer. Med en genre följer en uppsättning

förväntningar och förhållningssätt gällande hur vissa saker kan diskuteras. Samma ämne diskuteras 

olika i olika genrer, efter respektive genres förutsättningar. Men den generiska kontexten kan också 

handla om variationer inom en genre.53 Det är som tidigare nämnts svårt att peka ut särdrag för 

insändaren som genre. Den gemensamma nämnaren för insändare är att de har skrivits av en läsare 

(idag även lyssnare och tittare) och sedan skickats in till det berörda mediet för publikation. Utöver 

detta finns inga fasta drag, insändaren kan vara kort eller lång, personlig eller formell, positiv eller 

negativ, signerad eller anonym. Den kan rikta sig till en enskild person – till exempel som ett svar 

på en insändare som skrivits tidigare eller ett enskilt uttalande i en tidigare tidning – en grupp eller 

alla. Dock kan man i mitt undersökningsmaterial analysera den generiska kontexten i avseendet 

mottagare: det finns en klart uttalad mottagare och adressat i insändarna. Dock är det fler som läser 

insändaren än bara adressaten. I en analys av den situationella kontexten skriver Kaivola-Bregenhøj 

att berättaren kan ”aim his narrative either at the audience as a whole or at particular listeners.”54 

Om man kombinerar den generiska kontexten, genren, med den situationella kontexten kan man se 

hur vissa insändare skiljer sig från andra i materialet, till exempel i hur de hanterar relationen 

mellan privat innehåll och offentligt forum.

Privat innehåll och offentligt forum

Den primära, tänkta läsaren – den explicita läsaren – var sjömannen som den anhöriga hade 

adresserat insändaren till och som innehållet i meddelandet var riktat till. Men det fanns givetvis en 

förtjänst med att använda ett publikt forum, då det innebar att någon som kände (till) adressaten 

kanske läste insändaren och kunde hälsa honom att han hade ett meddelande i tidningen. Chansen 

att hälsningen nådde sin adressat ökade därför ju fler som läste tidningen och insändarna. De övriga 

läsarna, de implicita läsarna, blir alltså de sekundära läsarna, som inte har insändarnas innehåll 

riktat till sig, men vars närvaro ändå förutsätts.

I Den dolda offentligheten – Kvinnlighetens sfärer i 1800-talets svenska högreståndskultur 

53 Kaivola-Bregenhøj 1992, s. 164f.
54 Kaivola-Bregenhøj 1992, s. 155.
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behandlar Marie Steinrud brevkulturen och diskuterar förhållandet mellan privat och offentligt i sitt 

material:

De som befinner sig i det offentliga måste vara beredda på att också studeras och betraktas av ”alla andra”. 

Motsatsen till detta är det privata, som är ”här inne”, det intima, personliga, det som ligger närmast en själv 

och som inte angår någon annan. Hemmet är privatlivets borg och allt utanför hemmet är tillgängligt för 

andra och därför per definition offentligt.55

Det är med samma definition som jag närmar mig insändarna. De publiceras i offentligheten, i det 

publika forum som en tidning utgör, men meddelandet är privat i avseendet att det riktar sig till en 

specifik person som står en nära – en familjemedlem – och att innehållet därför är ”intimt” och 

”personligt” i bemärkelsen att det inte är någonting som angår övriga läsare. Socialhistorikern 

Karen V. Hansen definierar den privata sfären som platsen där individer får sköta och se till 

kroppsliga behov, sexualitet, identitet, intensiva känslor och familjeangelägenheter.56 Kropp och 

hälsa omtalas ofta i insändarna, både sjukdom och god vigör. Uttryck för starka känslor, ofta i form 

av saknad, förekommer och familjeangelägenheter är ett konstant inslag vilket förstärker läsarens 

förståelse för att innehållet är direkt riktat till någon annan. Likt breven i Steinruds studie diskuterar

man hälsa, död och i viss mån även ekonomi i insändarna, dock aldrig sexualitet.57 Man kan utläsa 

en stark heterosexuell norm där inga andra kärleksförhållanden än de heterosexuella omnämns – 

troligtvis på grund av tabut kopplat till homosexualitet – men något sexuellt innehåll förekommer 

överhuvudtaget inte i insändarna.

Precis som de brev Steinrud undersöker riktar sig avsändarna inte till en allmän läsarpublik, utan till

en specifik adressat och konflikten mellan det offentliga och det privata var någonting som 

insändarskribenterna var tvungna att förhålla sig till på ett sätt som inte brevskrivarna behövde. Det 

finns tecken på att mediet var en faktor som man hade i åtanke när man skrev, både vad gällde dess 

förtjänst och baksida. Man kan till exempel se hur det händer att skribenten censurerar sig något och

skriver om någonting som sjömannen känner till, men bara ger så mycket information som krävs för

att den utreste ska förstå vad som åsyftas. Det gör att andra läsare, både dåtidens sekundära läsare 

och även vi moderna läsare som studerar insändarna som ett historiskt material, inte förstår vad den 

anhöriga pratar om. För att använda Steinruds ord så delar de ett kunskapsfält som andra är 

utestängda från.58 Ett exempel på när skribenten är medveten om den offentliga faktorn och därför 

55 Steinrud 2008, s. 15.
56 Karen V. Hansen, A Very Social Time. Crafting Community in Antebellum New England, Berkeley 1994, s. 9.
57 Steinrud 2008, s. 41.
58 Steinrud 2008, s. 41.
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vill begränsa sitt meddelande är en insändare till Sven Arbin från hans föräldrar: ”Det Du anförtrott 

oss är väl ordnat till Ditt eget bästa; att det gladde oss förstår Du väl.”59

I många av insändarna skriver avsändaren att de dessutom har skickat brev till sjömannen, i vilka 

man kan föreställa sig att de kände en friare skrivsituation. Dessa kom dock ofta inte fram, vilket 

omtalas i insändarna som då får utgöra ett komplement eller substitut för andra 

kommunikationsmöjligheter. Insändaren blir därför ett i mångt och mycket privat innehåll på ett 

offentligt forum. De anhöriga skriver om ämnen som man säkerligen skulle ha skrivit i ett brev 

istället om postgången inte hade varit bristfällig, men som man nu istället låter publicera i en 

tidning. Man kan tala om ett möte mellan Goffmans framträdande och bakom kulisserna. Bakom 

kulisserna är språket mer privat och jargongartat, man kan dua varandra, svära, gnälla, tala öppet, 

tala med dialekt eller slang, retas och annat som man inte gör när man är i den främre, mer 

representativa och framträdande regionen där tonen är mer formell.60 I insändarna är man i den 

framträdande regionen, en där en publik (~läsarna) betraktar ens beteende (~språk och innehåll), 

samtidigt som man skriver till någon som man vanligtvis kommunicerar med bakom kulisserna, i 

den privata sfären. Med detta följer en balansgång där man å ena sidan vill ta hänsyn till publiken, å

andra sidan kommunicera privat.

Men det förekommer också vid flera tillfällen att skribenten explicit utnyttjar förtjänsten av 

offentligheten och vänder sig direkt till den sekundäre läsaren. Detta kan man till exempel se i 

insändare 268-#4931 där Berndt Dahlströms föräldrar avslutar sitt meddelande med ett par separata 

rader, riktade till övriga sjömän: ”Är det någon av Berndts bekanta som läser detta, så hav godheten 

säg honom, att han skriver hem, eller ock skriv oss under adressen härovan och meddela oss, vad Ni

vet. Vi sänder Eder kostnaden härför, och vi sända Eder vårt tack på förhand.”

Fjärde väggen

I insändaren ovan, skriven till Berndt Dahlström, riktar sig Dahlströms föräldrar i slutet av 

meddelandet till andra läsare. Inom teatern pratar man om den fjärde väggen, en underförstådd 

osynlig vägg som separerar publiken från skådespelet som sker på scenen och som fungerar som ett 

slags alibi – karaktärerna på scen spelar inte upp en historia utan händelserna sker organiskt och 

utan publik. 

59 Se insändare 182-#9952.
60 Goffman 2009, s. 114.
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Fourth wall: Imaginary wall separating stage from audience. In illusionist (or naturalistic) theatre, the

spectators watch an action that is supposed to be unfolding independently of them, behind a transparent

barrier. They are invited, as voyeurs, to observe the actors, who behave as if they were protected by a fourth

wall and the audience were not there.61

Ett dramatiskt inslag i både teater, film, litteratur och måleri är att låta en karaktär bryta fjärde 

väggen och vända sig mot publiken. Då uppmärksammar denne att publiken finns och att någonting 

spelas upp för dem vilket i sin tur omförhandlar hela den voyeuristiska aspekten av att vara publik: 

det som sker erkänns som overkligt (fiktivt). Insändaren är visserligen inte en fiktiv text, men det 

blir trots detta en form av brytande av fjärde väggen när Dahlströms föräldrar slutar att tala till 

Berndt, talet vilket vi som läsare har följt som voyeurister, och vänder sig direkt till övriga läsare. 

Med insändaren finns både implicita och explicita läsare, men att som insändarförfattare vända sig 

direkt till båda läsarna gör genren splittrad. Plötsligt är den inte längre ett ”personligt meddelande” 

eller ett meddelande till allmänheten, utan ett slags hybrid som uttryckligen tar sig an funktionen 

hos både det privata brevet och den offentliga notisen. Både den generiska och den situationella 

kontexten belyses och problematiseras därför i insändarna. Kaivola-Bregenhøj menade att man 

kunde rikta sig antingen till hela publiken eller till enskilda lyssnare, vilket de flesta 

insändarförfattarna gör, men när man bryter mot detta blir det tydligare vad man förväntar sig av en 

insändare.62

SUMMERANDE SYMBOLER OCH KRIGSTID

Under krigstid, en period av oro och instabilitet, produceras flertalet nyckelsymboler. Att ladda en 

bild eller ett uttryck med en större betydelse som inte behöver förklaras är ett effektivt sätt att slå an

känslomässiga strängar hos folk, en blick på den nu klassiska randiga tigern skulle fylla svensken 

med solidaritet, pliktkänsla och försiktighet. Samma budskap pumpades ut i andra bilder och andra 

kanaler, i Ute och Hemma är bilden nedan ett återkommande inslag:

61 Patrice Pavis, Dictionary of the Theatre – Terms, Concepts, and Analysis, Toronto 1998, s. v. ”Fourth wall”.
62 Kaivola-Bregenhøj 1992, s. 155.
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Bild 10. Varning i Ute och Hemma.

I den färg som matchade framsidan för den månaden avbildades ett sjunkande, brinnande skepp. 

Nedtill kan man läsa texten

Bliv icke orsak till detta!

Iakttag den största varsamhet vid lämnandet av uppgifter om handelsfartygs

uppehållsplatser, lägen och destinationsorter, avgångs- och ankomsttider, godsmängder och

varuslag

Tänk på Din tystnadsplikt!

Budskapet är inte speciellt förtäckt utan både bild och text är tämligen rak på sak. Det är samma 

budskap som formulerades, måhända lite mer kärnfullt, i den randiga tigern. Ortner kallar 

nyckelsymboler som vädjar till känslan och som är laddade med stämningar för summerande 
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symboler.63 I det här fallet ska varningens ord – och bild – vädja till ansvarskänslan, inte minst 

genom att spela på fruktan. 

1940, samma år som Ute och Hemma började publicera insändare, släpptes sången ”Min soldat” (i 

folkmun kanske mer känd som ”Någonstans i Sverige”) insjungen av Ulla Billquist. Billquist kom 

att bli ”beredskapstidens samlande röst”.64 Sången blev en stor succé och ”en av beredskapsårens 

populäraste svenska melodier”.65 Texten handlar om en kvinna vars man har blivit utkallad, han är 

sålunda ”någonstans i Sverige” och hon går hemma och väntar på honom. Man kan tala om den 

väntande kvinnan som en nyckelsymbol, hon står för den utreste mannen, soldaten, sjömannen och 

uppoffringar de båda måste göra.66 Den väntande kvinnan står för en man som är ute i beredskap, 

hon går hemma och håller fortet så länge som mannen var borta och höll fortet på sitt håll. Den 

väntande kvinnan hemmavid blir därför ett slags symbol för ansvarstagande och plikt. Det andra 

världskriget krävde att män låg i beredskap, men det resulterade också i att utresta civila sjömän 

levde farligare än vanligt och var ute längre än vanligt.67 Förutom ”Min soldat” kan man se Ivar 

Johnssons skulptur i Göteborg - ”Kvinna vid havet”, vilken invigdes samtidigt som Sjöfartsmuseet 

1933. Den föreställer en kvinna som står och blickar ut över havet och restes som ett monument 

över sjömän som omkom under första världskriget. Bara några år efter att Johnssons skulptur hade 

rests aktualiserades i och med andra världskriget återigen den väntande kvinnan som symbol. 

MANNEN OCH KVINNAN I INSÄNDARNA

Den väntande kvinnan

Billy Ehn och Orvar Löfgren beskriver den väntande kvinnan som en klyscha som i film, konst och 

litteratur faller tillbaka på den stereotypa dikotomin Den aktiva mannen respektive Kvinnan som är 

kvar därhemma.68 Dock håller sig inte den väntande kvinnan bara till fiktionen, vilket bekräftas av 

etnologen Anita Beckman som även ser den väntande kvinnan som en ”kulturell ikon” som bär 

63 Ehn och Löfgren 2001, s. 21.
64 ”Ulla Billquist: Den kompletta Ulla Billquist”, Dagens Nyheter, 2010-11-25.
65 ”Någonstans i Sverige”, http://blogg.svt.se/oppet-arkiv/nagonstans-i-sverige-2/
66 Ehn & Löfgren 2007, s. 25.
67 För erfarenhetsberättelser om det riskfyllda sjömanslivet under andra världskriget, se Åberg & Edvardsson 2000. 

Om Skagerackspärren berättar Georg Åberg: ”Inom parentes kan sägas att detta svenska minbälte hela tiden var en 
fruktansvärd oroshärd för fiskarna. Det kom ju också att vålla betydligt större skador för svenskars liv och egendom 
än för de krigförande.” Åberg & Edvardsson 2000, s. 124. ”'[från sjöfartsverkets rapport] 'Det beräknas att mellan 
tre kvarts och en miljon minor utlades under andra världskriget. Av dessa svarade Storbritannien och Tyskland för 
ungefär en fjärdedel var. Nordsjön, Östersjön och däremellan liggande farvatten var bland de mest mininfekterade i 
världen.' Och det var på dessa områden och i dessa fiskevatten som den västsvenska fiskeflottan hade att fortsätta 
den verksamhet som man i alla tider hade bedrivit där.” Åberg & Edvardsson 2000, s. 146.

68 Ehn & Löfgren 2007, s. 25.
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faktiska såväl som fiktiva betydelser och som speglar tiden i vilken den verkar.69 Jag ser också den 

väntande kvinnan snarare som en nyckelsymbol än en klyscha, men också något högst reellt och en 

konkret livssituation. I insändarmaterialet möter vi flera väntande kvinnor, olika kvinnor med olika 

relationer till den utreste och som väntar på olika saker. Gemensamt för dem är att utresan – eller 

kanske mer specifikt kriget och den fördröjda hemresan – har försatt dem i den liminala fas som 

väntande innebär, och de vill att denna fas ska vara över. De har fått nya temporära positioner – 

ensam ansvarig för familjen eller förlovad i väntan på bröllop, ensamsittande hemma – som måste 

upphöra genom att mannen återvänder hem och för med sig nästa fas. Till exempel ser vi Karin 

Astley som väntar på makens hemkomst så att det temporära tillståndet – i vilken hon har ensamt 

ansvar för hem och familj – upphör. I sina insändare berättar Karin om vardagen och vad som 

händer hemmavid, mån om att hålla Dan uppdaterad om familjelivet. Hon berättar om sonen 

Gunnars konfirmation och godkända prövning in till Tekniska mellanskolan, om fisketurer de gjort 

och besök de har fått. Men ibland lyser Karins frustration igenom, hon skriver att de väntar otåligt 

och i januari 1944 säger hon uttryckligen att de hoppas att Dan är hemma nästa jul eftersom de ”inte

vill vara ensamma längre”.70 I nästan varje insändare berättar hon om hälsningar de skickat i radio, 

brev de har skrivit och telegram hon sänt, men att hon inte vet om något av det kommer fram. I april

1944 berättar hon att sonen Gunnar blev besviken för att han inte fick något telegram från Dan på 

sin födelsedag och hon frågar Dan rätt ut varför han har tagit på sig en ny befattning på en ny båt 

istället för att komma hem, information som hon har fått via rederiet och inte från Dan själv. I 

samma insändare nämner hon ett föräldramöte dagen därpå, ett möte som de egentligen ska gå på 

båda två. I följande insändare, publicerad i november 1944, framgår det att Dan har varit utrest i 

över fem år, så Karin har uppenbarligen fått dra ett tungt lass själv under lång tid. Hon är inte bara 

upptagen med sina sysslor utan måste dessutom sköta den markservice som Dan skulle ha delat med

henne. Att hon ”väntar och längtar” framgår med andra ord tydligt.

Den väntande kvinnan kan även vänta på att familjelivet och vardagen ska bli som vanligt, att de 

alla ska vara samlade igen. I insändarmaterialet syns den ensamma mamman: Edvard Granaths 

pappa dog i början av 1942 och i en insändare publicerad i november samma år skriver Edvards 

mor, Thilda: ”Kan Du inte komma hem till mig? Jag är så ensam.”71 Samma väntan på ett 

normaliserat vardagsliv syns hos systern som längtar tills brodern Gösta Alexander Andersson 

kommer hem och därigenom återigen har möjlighet att göra sådant som de brukar. I juli/aug 1941 

publiceras följande insändare till Andersson från systern Anna-Lisa: ”Du får skynda Dig att komma 

69 Anita Beckman, Väntan – etnografiskt kollage kring ett mellanrum, Göteborg 2009, s. 253f.
70 Se insändare 212-#8386.
71 Ur insändare 278-#4944.
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hem. Nu skulle vi har varit ute och campat. Men hoppas det inte dröjer alltför länge, innan Du 

kommer.”72

Bild 11. Gösta Alexander Andersson.

I insändarna ser vi också kvinnan som väntar på att hennes fästman ska komma hem så de kan gifta 

sig. Nils Gustav Magnussons fästmö Anna-Lisa skriver bara en (1) insändare på egen hand,73 men 

hennes väntan – och tålamod på upphällningen – framgår i Nils mors insändare. I januari 1942 

skriver Anna, Nils mamma, följande: ”Käre Nils, pojken vår! Var finns Du? Far och jag väntade Dig

hem med julbåten, trodde säkert Du var med. Vi hade gjort så mycket förberedelser för Din 

hemkomst, och så blev vi besvikna. […] Här satt jag och far ensamma på julafton, inte många ord 

blev sagda. […] Anna-Lisa börjar tröttna, det kan Du väl förstå. Hon har väntat på Dig i tre långa år.

[…] kom hem till oss, innan det blir för sent!”74 Anna-Lisa, den förlovade kvinnan, vill gifta sig och

nå ett nytt tillstånd, positionen ”fästmö” är en liminal fas i transitionen från ogift till gift. Kvinnan 

känner sig fast i den liminala fasen och vill uttryckligen inte vänta mycket längre på att få gå vidare.

Anna-Lisa har omnämnts i alla insändare till och med den från januari 1942, men sedan nämns hon 

inte mer efter vilket man kan dra slutsatsen att de gjorde slut snart efter att insändaren skrevs. 

Det framgår i efterföljande insändare skrivna till Nils att han har träffat en ny kvinna ute på sin resa,

vilken omtalas i juni/juli-insändaren 1942.75 Sedan Nils och Anna-Lisa har gått skilda vägar även i 

teorin så övergår mamman från att vänta på Nils, så att hon och Otto – Nils pappa – ska bli mindre 

ensamma, till att vänta på hela den nya familjen. Hon har aldrig träffat den nya svärdottern Miriam 

72 Ur insändare 88-#1624.
73 Se insändare 374-#1110.
74 Ur insändare 376-#2688.
75 Se insändare 378-#4321.
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eller barnbarnet Kathryn tidigare, och med detta har en ny sorts väntan och längtan påbörjats. Med 

deras hemkomst till Sverige skulle de bli en ny, större familj. Från att vänta på att Nils ska 

återvända så de kan fortsätta sitt tidigare liv väntar man nu på att han ska komma hem så de kan 

inleda ett nytt liv och en ny fas, med nya roller som svärföräldrar och farföräldrar. I februari 1944 

uttrycker hon sin förhoppning om att de ska komma hem till dem kommande jul, och i så fall ska de

”ha en gran precis som när Du var liten.”76 Samma sommar skriver Anna ”Vi satt i lusthuset i dag 

och drack kaffe och åt svenska pannkakor. Vi sade, att om Du och Miriam varit här, hade glädjen 

varit fullkomlig.”77 I den sista insändaren uttrycker Anna sin iver inför att få se ett foto av 

barnbarnet Kathryn. Hon har uppenbarligen pratat om sin längtan efter barnbarnet med Otto som 

säger att Anna ”kommer alldeles att skämma bort [Kathryn]” när hon kommer till dem. I slutet 

skriver hon ”I år kommer ni väl hem till oss. Vi har väntat så länge.”78 Ottos längtan omnämns inte 

mer än ihopbuntat med hennes egen längtan. 

Den väntande mannen

Mannens längtan eller väntan uttrycks i regel inte, annat som en del av den kollektiva väntan, vilket 

vi såg i Anna Magnussons insändare. Han ingår i den familjeenhet som väntar på sjömannens 

återkomst och den som oftast omskrivs som ett ”vi”. Detta ”vi” står för familjeorganismen och för 

att använda Michael Billigs begrepp så är det en deiktisk markör som visar vilken gemenskap som 

åsyftas. ”Vi önska Du vore hemma hos oss igen.”, som Sven Jacobis föräldrar skriver.79 En ”deiktisk

markör” (deixis) i en text visar var författaren står, gällande tid, plats, eller subjekt. Det vittnar om 

hur hen ser sig själv, vilken grupp och situation hen räknar in sig i när hen säger ”vi”, ”här” eller 

”nu”.80 Deiktiska markörer visar därför den underförstådda hållningen hos författaren och läsaren 

och manifesterar, till exempel, en nationalistisk eller lokalpatriotisk hållning. Med Ortners begrepp 

blir familjen, ”vi”, en rotmetafor, en enhetlig kropp som gemensamt saknar den frånvarande delen. I

flera fall gjorde kriget att separationen blev längre än man först hade tänkt, då möjligheterna att 

komma tillbaka påverkades till det sämre av till exempel Skagerackspärren och andra mineringar.81 

Sven Arbins föräldrar skriver: ”Den 23. febr. är det tre år sedan Du reste hemifrån. Vi trodde väl 

inte då, att skilsmässan skulle bli så lång. […] Vi hoppas innerligt, att den dagen snart skall komma 

då vi får förenas här hemma.”82

76 Ur insändare 383-#8602.
77 Ur insändare 384-#9263.
78 Ur insändare 386-#10084.
79 Se insändare 343-#3534.
80 Michael Billig, Banal nationalism, London 1995, s. 11.
81 Skagerackspärren utestängde 6000 svenskar och hindrade dem från att komma tillbaka. Sjömannen 1914-2014: 

SEKO sjöfolk 100 år, Göteborg 2014, s. 22. 
82 Ur insändare 174-#5919.
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Detta är formulerat med ”vi” och signaturen visar att meddelandet var från föräldrar såväl som 

syster och morfar. Familjekroppen. Mannens individuella saknad uttrycks inte i samma utsträckning

som kvinnans, med sällsynta undantag. Se till exempel Berndt Dahlströms pappa Gustaf, som i 

november 1942 avslutar sin insändare med ”Pappa trycker Dig till sin famn, Tusen kära hälsningar 

från Din grubblande Pappa. Skriv!”83 Han har formulerat sin saknad på egen hand och väntar inte 

bara som en del i en familjeenhet. Gustaf Dahlströms klart uttalade känslor är dock ett undantag 

bland männen. Anledningen till varför mannens väntan och längtan helst uttrycks kollektivt kan 

man bara spekulera om, men det beror inte på vem som skrev insändaren. Det finns exempel på när 

insändarförfattaren vittnar om och uttrycker någon annans saknad, dock rör det sig även då 

uteslutande om kvinnor eller – som när Karin Astley skriver om sonen Gunnar – pojkar. Se till 

exempel syskonens insändare skriven till Edvard Granath, där de menar att deras mor skulle bli så 

väldigt glad om han kunde komma hem.84 Sannolikt ses den inaktiva rollen som väntande utgör som

någonting feminint, eller icke-maskulint, och att det finns könspräglade skillnader i hur man 

hanterar väntan och uthållighet.85 

Passivitet och den privata sfären – hemmet – associeras i regel till kvinnan och det feminina, varför 

den väntande mannen inte är en summerande symbol då han sällan syns trots att han finns. Man kan

jämföra med skogsarbetarna som Ella Johansson undersöker i sin avhandling Skogarnas fria söner 

– männen lagade mat och hjälpte varandra med detta, men det ansågs feminint och sysslan hade 

därför en lägre social status. För att kompensera för ”det kvinnliga grötkokandet” behövde man 

koppla en manlig aktivitet till det, varför man spelade kort om vem som skulle röra i grötgrytan.86 

Det krävdes sålunda ett slags alibi för att balansera eller motivera att män gjorde någonting 

femininiserat, och jag föreslår att de väntande männen kunde ge uttryck för sin väntan och längtan 

genom att ingå i en grupp. Den stereotypa mansbilden bland tidens män kan följaktligen motsägas, 

som i exemplet med Gustaf Dahlström här ovan, och snarare än maskulinitet(en) bör man tala om 

maskuliniteter. De är varken fasta eller oföränderliga och förhållandet mellan dem är inte heller 

endimensionellt, då de förhåller sig till kvinnor och andra män parallellt och samtidigt.87 

83 Ur insändare 268-#4931.
84 Se insändare 277-#4453.
85 Ehn & Löfgren 2007, s. 25.
86 Ella Johansson, Skogarnas fria söner: maskulinitet och modernitet i norrländskt skogsarbete, Stockholm 1994, s. 

74.
87 R. W. Connell, Masculinities, Berkeley 1995, se till exempel s. 36f; Johansson 1994; Bo Nilsson, Maskulinitet – 

Representation, ideologi och retorik, Umeå 1999.
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Kvinnans arbete

I kulturell ideologi värderas kvinnor och deras roller, uppgifter, produkter och sociala miljö lägre än

de kopplade till männen.88 Hur det manliga arbetet är överordnat det kvinnliga synliggörs i hur 

arbetet omtalas i insändarna: I elva insändare nämns ”arbete” i någon form (till exempel ”arbetar”, 

”arbetslös” och ”arbetsamt”). I tio av dessa omnämningar handlar det direkt om mäns arbete (eller 

brist på det), att man berättar att någon manlig släkting har arbete eller är arbetslös, att en manlig 

studerande har det arbetsamt i skolan eller att man hoppas att sjömannen har arbete. I ett (1) fall 

nämner Karin Astley att hon och sonen Gunnar ska åka ut till Stensberg och att ”där finns arbete 

nu”.89 Kanske innebär det att även hon tänker arbeta. Vid två tillfällen åker Karin och Gunnar dit för

att fira påsk, en annan gång önskar hon maken Dan ”hem till Stensberg”, varför man kanske kan 

tänka sig att det är något slags fritidshus eller ett familjehem. I vilket fall så används termen 

”arbete” med tillhörande avledningar främst för att beskriva det manliga arbetet. ”Jobb” som term 

förekommer inte alls.90 Ordet ”arbete” används därmed inte för att beskriva vad de hemmavarande 

kvinnorna gör, varken av dem själva eller av andra, trots att en arbetsam vardag framgår i 

insändarna. Den väntande kvinnan tycks därför passiv – fastän en närläsning av insändarna visar 

någonting annat – medan mannen är aktiv, vilket visar på vad Ortner menar är en kulturellt 

förankrad dikotomi.91 

I texterna skrivna av Anna Magnusson synliggörs dock en kvinna med framåtanda och energi. I 

såväl brev som insändare framgår att hon är en flitig brevskrivare och för korrespondens med 

flertalet personer, i ett brev skriver hon om hur hon går med fika till de som går vakt vid havet och i 

andra berättas att hon deltar i samkväm och umgås med familjer som befinner sig i samma väntande

situation som hon.92 När hon får veta att sonen Nils och hans nya hustru Miriam väntar barn vill hon

veta hur stor Miriam är så hon kan skicka kläder till henne och i samma insändare börjar hon genast

planera deras första gemensamma jul med barnbarnet.93 Anna tycks ständigt ha projekt på gång och 

schablonbilden av den passiva väntande kvinnan känns avlägsen. Samtidigt är hon bunden till 

hemmet och rör sig inte utanför den privata sfären – aldrig omnämns något professionellt arbete – 

och hon är således fortfarande låst i kvinnorollen, men tycks likväl försöka få utlopp för sin 

88 Sherry Ortner, ”Is female to male as nature is to culture?”, Women, culture, and society, Stanford 1974, s. 69.
89 Se insändare 213-#8767.
90 Enligt Projekt Runebergs svenska etymologiska ordbok nådde dock ”Jobb” spridning i svenskan på 1890-talet, 

varför frånvaron av ordet inte kan förklaras med att det inte användes vid tiden. 
http://runeberg.org/svetym/0368.html, s.v. ”Jobb”.

91 Ortner 1974.
92 Se brev från 24/2 1945; 17/10 1943; 29/10 1944, Svenska kyrkans arkiv, Brev ang. efterfrågade sjömän 1940-1953, 

F10:1.
93 Se insändare 383-#8602.
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verksamhetslusta bäst hon kan.

Kulturen är således tankemässiga system människan har skapat för att ordna den starkt 

generaliserade bilden av natur, såsom att kvinnan är det av naturen svagare könet.94 Kvinnans närhet

till ”natur” (till skillnad från kultur) har man förklarat med moderlighet (”maternal pleasures”), ett 

slags biologiskt intresse för hem och familj. De sociala rollerna förankras med andra ord i och 

påverkas av den kvinnliga kroppen och dess funktioner och förmågor, såsom menstruation, 

graviditet och laktation. Simone de Beauvoir kallar detta kvinnans ”enslavement to the species” och

utnämnandet av kvinnan som närmare natur är givetvis en kulturell konstruktion och har gjort att 

man gärna begränsar henne till den privata sfären, hemmet och hushållet.95 Medan kvinnans kropp 

gör henne till ren reproducent av liv är manskroppen inte bunden till naturen på samma sätt. Ortner 

menar att mannen därför kan och har möjlighet att skapa någonting utanför kroppen, och därigenom

hävda sin kreativitet genom teknologi och symboler, vilket ger honom en långt större frihet att röra 

sig utanför hemmet och ta plats i det offentliga.96 Medan kvinnan stannar kvar och sköter hem, 

hushåll och familj – vilket inte klassas som arbete, då hon anses vänta mer än någonting annat – 

reser mannen ut och arbetar, jobbar, sliter.97 Detta, det vill säga ordningen som Ehn & Löfgren 

kallade en ”seglivad stereotyp”, beläggs och synliggörs i insändarna.98

I några av insändarna beklagar sig avsändarna – föräldrar till sjömännen – över att sjömannen har 

varit utrest längre än de trodde att han skulle vara när han åkte.99 Samma besvikelse eller klagan 

uttrycks dock aldrig av hustrur – de beklagar att han har varit borta länge, men ingen skriver 

någonting om hur länge hon trodde att han skulle vara borta när han reste. Överhuvudtaget skriver 

de ingenting om beslutet att han skulle resa och det är därför svårt att spekulera i om det var ett 

gemensamt beslut eller om kvinnan fick axla allt ansvar hemmavid utan att ha blivit tillfrågad om 

hur hon ställde sig till detta. Det man kan utläsa är att hon i alla fall inte nämner någon föreställning

hon hade när han åkte. 

HEMMET UNDER KRIGET

Kamraten därute och vännen härhemma

KAMRAT: om person i förh. till den l. dem med vilken resp. vilka han l. hon delar tält l. rum l. säng o. dyl. l.

94 Ortner 1974, s. 71f.
95 Ortner 1974, s. 73-78.
96 Ortner 1974, s. 75.
97 Ortner 1974, s. 79.
98 Ehn & Löfgren 2007, s. 25.
99 Se insändare 174-#5919; 235-#3929; 259-#8673.
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[...] tillsammans med vilken resp. vilka han l. hon ss. väsentligen likställd o. på samma plats deltar i arbete l. 

företag l. värv l. lek o. dyl. l. åtnjuter undervisning l. Utbildning; [...] i sht förr, i allmännare anv.: 

umgängesvän, stallbroder, kumpan, följeslagare, förtrogen.100

I avhandlingen Mannen i ledet: Takt och otakt i värnpliktens skugga har etnologen Susanne 

Wollinger intervjuat män som gjorde lumpen på mitten av 1990-talet och konstaterar ”en viss 

skiljelinje mellan lumparkompisarna och de 'riktiga' kompisarna hemma”.101 Samma skiljelinje kan 

ses i insändarna, där jag finner en viss separation mellan hur man benämner de som står sjömannen 

nära ”här hemma” kontra de som är tillsammans med honom ”därute”. Vanligast förekommande är 

att kalla de här hemma för ”vänner” och i högre grad benämns de ”därute” för ”kamrater”. Vissa 

undantag finns där de hemmavid kallas ”kamrater” och de därute ”vänner”, men i betydligt större 

utsträckning är förhållandet det omvända. Värt att notera är också att en kamrat tycks fortsätta att 

vara en kamrat även sedan de har skilts åt, det är därför inte den omedelbara gemenskapen ombord 

på båten som gör gruppen till kamrater, utan kanske omständigheterna och situationen i stort. I tre 

insändare till Allan R. J. Andersson från hans föräldrar nämner man en kamrat Kjellgren.102 Det 

verkar som att Kjellgren och Allan varit på samma båt vid något tillfälle, men sedan skilts åt. 

Kjellgren håller fortfarande kontakten med Allans familj men trots denna förankring i Allans hemliv

så är han en ”kamrat”, inte ”vän”. Man kan dra paralleller mellan de civila sjömännens gemenskap 

och de värnpliktigas – etymologiskt står ”kamrat” för någon som man är jämställd med och delar 

plats för arbete, värv, lek eller dylikt (se inledande citat från SAOB). I stor utsträckning liknar 

sjömännens förhållanden de värnpliktigas och soldaternas. Wollinger diskuterar Ivar Lo-Johanssons 

Soldaten. En självbiografisk berättelse (1959): ”Under månaderna tillsammans utvecklades en 

särskild form av gemenskap som till stora delar byggde på att det hela var tillfälligt och att man för 

att utstå måste hålla kamratskapet vid liv, ett förhållningssätt som inte fick utmanas.”103 Den 

centrala kraften i gemenskapen syns inte minst i dödsnotiser över sjömän, där det är tämligen 

vanligt att sjömän som aldrig har träffat den avlidne ändå närvarar vid begravningen för att hedra 

honom. 

Wollinger diskuterar även en socialpsykologisk studie av ett handbollslag där man gör skillnad på 

lagets kamratskap och vänskaper man hade utanför laget, då den förra inte förutsatte att man 

100Från Svenska akademiens ordbok, s. v. ”Kamrat”.
101Susanne Wollinger, Mannen i ledet: Takt och otakt i värnpliktens skugga, Stockholm 2000, s. 122.
102”Vi undrar var Du befinner dig nu. Har hört av din kamrat Kjellgren, att Du mönstrat på en annan båt.”(ur insändare 

50-#4398); ”Har haft brev från Din kamrat Kjellgren, och han undrar, om Du har träffat hans bror i U. S. A.”(ur 
insändare 51-#4905); ”Från Din kamrat Kjellgren ha vi fått brev. Han är nu åter till sjöss men går innanför spärren 
(ur insändare 55-#7550). 

103Wollinger 2000, s. 122.
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träffades utanför idrottsverksamheten.104 Det borde innebära att Kjellgren och andra ”kamrater här 

hemma” blir en vän, eftersom de fortfarande håller kontakt efter att deras gemensamma verksamhet 

är över. Dock fortsätter de att vara kamrater för sjömännen. Kanske är det en livslång etikett: i 

dödsnotiserna över sjömän publicerade i Ute och Hemma tillåts den mjukare framtoningen hos 

”vän” och ofta förekommer det tillsammans med ”kamrat”. ”Vän” tycks vara mer könsneutralt, då 

detta används om både kvinnor och män, och för en mer tillgiven ton. I insändarna används ordet 

”kamrat” både av kvinnor och män, men tycks handla om män. Det finns ett fåtal exempel på när 

föräldrarna hälsar från vänner såväl som kamrater, vilket inte fastställer om kamrater syftar på män 

eller kvinnor, men när mottagaren är en kamrat (”alla Dina kamrater till sjöss”) handlar det 

uteslutande om män och därför vågar jag dra slutsatsen att även kamraterna som hälsar är män. När 

det anspelar på den närmast militära gemenskap som även de civila sjömännen delar är det inte 

överraskande att begrepp med en maskulin klang används. Kamraterna hemmavid skulle kunna vara

män som sjömännen har lärt känna på någon av sina resor men som fortsatt att stå varandra nära 

sedan de skilts åt, som i exemplet ovan med kamrat Kjellgren. Man kan jämföra med etnologen 

Britta Lundgrens undersökning i Den ofullkomliga vänskapen: En etnologisk studie av nutida 

vardagsrelationer. I frågelistesvar och intervjuer framgår att bland hennes informanter – män och 

kvinnor i åldrarna 15-90 år – används ”kamrat” och ”vän” av både kvinnor och män och om såväl 

kvinnor som män, vilket skiljer sig från min slutsats gällande insändarna.105 En av Lundgrens 

informanter, en 35-årig man, tycks dock göra ett slags kvalitativ åtskillnad mellan ”kamrat” och 

”vän”, där han menar att en kamrat är någon han litar på men ”dödspolare” och ”riktig[a] vän[ner]” 

är sådana man kan utlämna sig till totalt.106

Den situationsbaserade gemenskapen

I avsnittet ovan kom jag in på samhörigheten mellan sjömän. Jag har inte haft tillgång till 

sjömännens egna texter och vet därför inte hur de själva talar om gemenskapen bland kamrater och 

kollegor. Dock har studier gjorts av samhörighet och relationer inom andra arbetaryrken, se till 

exempel etnologen Eddy Nehls avhandling Vägval: Lastbilsförare i fjärrtrafik – perspektiv på 

yrkeskultur och genus samt etnologen Ella Johanssons avhandling Skogarnas fria söner. Nehls har 

intervjuat lastbilsförare och menar att förarhierarkierna vanligtvis uttrycktes ”i form av kollegialt 

småbråkande”, men detta agg mellan sjömännen märks inte i Ute och Hemma, varken i texterna jag 

undersöker och diskuterar här eller i andra jag har läst under min materialinsamling.107 Erik Nagel 

104Wollinger 2000, s. 123.
105Lundgren, Britta, Den ofullkomliga vänskapen: En etnologisk studie av nutida vardagsrelationer, Stockholm 1995. 

Se till exempel s. 47; s. 83; s. 97 och s. 98. 
106Lundgren 1995, s. 28.
107Eddy Nehls, Vägval: Lastbilsförare i fjärrtrafik – perspektiv på yrkeskultur och genus, Göteborg 2003, s. 83.
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undersöker sjömännens relationer i avhandlingen I dialog med muntliga och skriftliga 

berättartraditioner i vilken han undersöker svenska sjömäns levnadsberättelser och framhåller att 

maskulina hierarkier fanns ombord. Enligt berättelser i hans material fanns en viss förbittring 

mellan sjömännen på kontra under däck, där man till exempel använde tillmälen mot varandra.

Frågan är om sjömännen höll en mer enad front utåt medan skiftningar och hierarkier tog större 

plats på insidan, eller om de faktiskt hade en harmonisk gemenskap, vilket Ella Johansson visar är 

möjligt i sin undersökning av norrländska skogsarbetare under 1800- och 1900-talen. Hon menar att

det inte rådde några liknande maktordningar bland skogsarbetarna – oavsett om man var bonde eller

jordlös resten av året så var alla skogsarbetarna jämlikar medan de arbetade tillsammans.108 Den 

starka gemenskapskänslan och solidariteten tycks fungera som en brygga över den tillfälliga 

aspekten av sjömanslivet. Man arbetar kanske bara tillsammans en kortare tid – kanske ses man 

igen senare, kanske inte – och man har ingen gemensam historia av det slag som folk som arbetar 

tillsammans på samma plats länge har. Dock kan själva situationen, de omständigheter som 

sjömansyrket för med sig, vara den gemensamma nämnare kring vilken en stark och oifrågasatt 

lojalitet och gemenskap byggs och kretsar.

Den situationsbaserade gemenskapen som man finner mellan arbetarna kan man även se bland de 

väntande kvinnorna hemmavid. I maj 1942 skriver Ute och Hemmas Georg Furberg om det sociala 

nätverk som sjömanshustrur i Göteborg har byggt upp med varandra. 1940 – sedan 

Skagerackspärren lagts ut och därigenom hindrat förbindelserna mellan Sverige och länderna 

västerut – började mödrar, hustrur och andra anhöriga till sjömän att besöka sjömansläsrummet i 

Göteborg, somliga ledsna eller arga över den uteblivna brevkorrespondensen, andra i behov av att 

bara få prata ut. Då man såg behovet av stöd och uppmuntran tog en redarehustru initiativet till att 

skapa sammankomster för sjömansmödrar och -hustrur, som uppenbarligen skulle bli hjälpta av att 

få träffa och prata med kvinnor i samma situation. I januari 1940 skickade man ut den första 

inbjudan till en sådan sammankomst. Sjöfartsmuseet i Göteborg ställde en lokal till förfogande utan 

kostnad och träffarna blev en stor succé: enligt Furberg blev gensvaret och tillslutningen så stor att 

man kom överens om att göra det till en månatlig tillställning. Snart hade deltagarantalet blivit så 

högt att man var tvungen att dela upp dem i två grupper som träffades varannan månad. Under 

hösten 1941 och våren 1942 hölls totalt tretton sammankomster, där deltagarantalet växlade mellan 

60 och 110 kvinnor. På träffarna sjöng man allsång, lyssnade på föredrag och i december såg man 

ett julspel. Vikten av detta sociala utbyte med andra i samma situation och den förståelse man fann 

hos andra kvinnor vittnas om i Furbergs avslutning:

108Johansson 1994, s. 131.
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Samhörigheten mellan gästerna har i år förefallit vara mycket stor, och många synas genom dessa samkväm 

ha lärt känna varandra, så att de sedan kunnat träffas och lämna varandra bistånd. Flera av dem, vilkas 

anhöriga krigsförlist, ha särskilt bett att alltjämt få fortsätta att vara med på samkvämen. Det är tydligt att 

våra samkväm blivit ett verkligt stöd för många hustrur och mödrar till sjömännen.109

Att liknande samkväm anordnades även i Skåne vittnas om i ett brev från Anna Magnusson till 

pastor Uddling – 2:e sekreterare i Svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse – i oktober 1943: ”vi är 

några sjömans anhöriga som är bjudna till Helsingborg den 22 på Fredag till ett litet samkväm å det 

tycker vi skall bli roligt vi sjöfolk förstår ju bäst varandra”.110 Det var med andra ord inte bara de 

utresta sjömännen som befann sig i en utsatt och speciell situation som gav upphov till gemenskaper

för att stötta varandra. För Åberg & Edvardsson berättar en man om hur hans mor mötte honom 

storgråtande efter att han klarat sig sedan hans båt gått på en mina:

Jag glömmer aldrig bilden av min mor. Och jag kände då att kvinnorna hemma kanske hade det värst … 

Dom fick ju gå i en ständig oro. På ett sätt blev det kanske en vana för dem också, men riktigt fria kunde 

dom aldrig känna sig ...111

Solidariteten var även starkt närvarande bland de väntande kvinnorna, ”vi sjöfolk förstår ju bäst 

varandra”, som Anna Magnusson uttryckte det, och denna kunde manifesteras och vårdas genom 

organiserade träffar med likar. Kvinnorna befann sig i en liminal fas utan att veta vilken nästa fas – 

inkorporeringsfasen, för att använda Turner och van Genneps begrepp – blev, och i Furbergs text 

illustreras avgränsningen mellan faserna. Den som fått besked om att den anhöriga krigsförlist har 

gått från att vara väntande till att vara änka (i de fall det rör sig om en hustru) och befinner sig inte 

längre den liminala fasen och är därför inte längre en del av de väntandes gemenskap. Av Furbergs 

formulering ”ha särskilt bett att alltjämt få fortsätta att vara med på samkvämen” kan man dra 

slutsatsen att man slutar få inbjudningar till träffarna när man har slutat vara en väntande, men att 

man som änka eller mor till en avliden sjöman direkt har bett om att få vara med. Kanske tycktes 

man ha mer gemensamt med de som fortfarande befann sig i ovisshet om sin anhörigas öde än de 

vars sjömän kommit hem välbehållna. Oavsett vilket så var den situationsbaserade gemenskapen ett 

konkret inslag även bland de hemmavarande, och när sjömansvården gjorde en rundfrågning för att 

se om intresse fanns för fortsatt samkväm efter krigets slut var intresset stort.112

109Georg Furberg, ”Bland sjömanshustrur”, Ute och Hemma, maj 1942, s. 252f.
110Från brev 17/10 1943. Magnusson har dock råkat datera det till 1934, men en stämpel från Sjömansvårdsstyrelsen 

visar att det är från år 1943. Svenska kyrkans arkiv, Brev ang. efterfrågade sjömän 1940-1953, F10:1.
111Åberg & Edvardsson 2000, s. 104.
112Göteborgs kyrkliga sjömansvård, Angående verksamheten år 1945, Göteborg 1946, s. 5.
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Bild 12. Från Göteborgs kyrkliga sjömansvårds verksamhetsrapport för 1944. Notera att även

Furberg höll ett föredrag!

Att gemenskapen var just situationsbaserad och att den nationalistiska solidariteten inte var den 

primära syns i insändarna där de anhöriga ofta hälsar till sjömannens kamrater ombord, vilka kunde 

komma från hela världen. Man tycks ha hyst stor empati för andra i samma situation, oavsett 

nationstillhörighet. I ett brev från Anna Magnusson visar hon förståelse för brittiska soldater och 

menar att de bara gör vad de är beordrade att göra och att man inte får glömma att även de är 

människor med familjer som älskar dem: 

[...] nere på hamn planen har dem satt upp två luftvärnskanoner ja var nere med en flaska kaffe å några 

nybakade bullar det åskar å blåser det är trist att gå vakt vid sjön, blåser det alltid friska vindar [...] Jag sa åt 

dem ni ska få kaffe på det villkor att ni inte med berått mord mördar Engelska flygare när dem kommer över 

här för då ska ni få med mej å Lord att göra[.] Tänk att dem vill oss inget illa att dom har order att göra sin 

plikt att dom strider för vi ska ha fred att dem har en mor å far en fru eller fästmö som ber för dem å ängslas 
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å väntar dem tillbaka, ni talar så grant sa den ene så vi ska inte görat om vi slipper. Ja det hoppas ja sa ja å 

gick.113

Bild 13. Från Anna Magnussons brev till Sjömansvårdsstyrelsen.

I ett annat brev från Anna Magnusson vittnar hon om glädjen och sorgen man delar med andra 

hemmavarande som inte vet hur det står till med sina utresta sjömän. 1945 skriver Magnusson i ett 

brev till dr. Ylander och pastor Uddling om hur sonen i en familj som hon känner väl – Gustavssons

– blev tillfångatagen av japaner och satt fängslad i Singapore i nästan fyra år. Hon hade talat med 

pappan i familjen som medgav att han inte trodde att sonen levde, ”nej han är nog död sa han det 

överlever inte han”. De hade inte hört av honom på så länge att de inte hade mycket hopp. Efter 

julen 1944 fick de dock ett telegram från sonen om att han och många andra fångar hade blivit 

befriade och att han nu var på väg till Amerika. Magnusson skriver om glädjen hos familjen och hur

även hon gladdes med dem, ”hans far å mor å syskon var överlyckliga, […] ja har inte sett hans mor

så glad på länge å ja var också så glad.”114

Att komma hem

Hemmet som omtalas i insändarna tycks inte vara en specifik fysisk plats, det finns flera exempel 

där den hemmavarande har flyttat eller ska flytta och talar om detta för den utreste sjömannen 

113Från brev 24/2 1945, Svenska kyrkans arkiv, Brev ang. efterfrågade sjömän 1940-1953, F10:1.
114Från brev 24/2 1945, Svenska kyrkans arkiv, Brev ang. efterfrågade sjömän 1940-1953, F10:1.
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genom insändaren.115 Om sjömannen återvänder kommer han således att komma hem till en plats 

där han inte bodde tidigare. Om hemmet var knutet till en specifik plats skulle sjömannens hem 

upphöra att finnas i samband med att familjen flyttade därifrån, men så är inte fallet. Det behöver 

inte heller vara platsen där familjmedlemmarna bor. I insändarna förekommer det att till exempel 

yngre syskon till sjömannen lämnar familjehemmet när de gift sig eller gett sig ut i beredskap.116 

Snarare än själva platsen verkar därför den sociala konstruktionen – familjen – vara den 

underförstådda definitionen av hem. ”Kom hem!” betyder ”Kom hem till oss!”

Historikern Susan Groag Bell diskuterar hem:

[...] the two most significant things about the little word home. The first, as I discovered quite painfully, is 

simply that one can't go home again: people change, places change, and what one remembers is often a 

mirage. The second is that home is not so much a physical space but a concept of mind, and, perhaps, a 

community in which one is at ease, a concept or community that we must forge for ourselves–no one else 

can create it for us.117

Groag gör en intressant poäng i det engelska talesättet you can't go home again, vars innebörd 

motsvarar det svenska Man kan inte stiga ner i samma flod två gånger.118 Med detta menas att 

allting är konstant föränderligt – personer och platser förändras och det hem man lämnade har 

hunnit förändras innan man återvänder. Detta gäller redan i vardagliga situationer, och under de 

omständigheter som rådde när insändarna skrevs är det ett centralt faktum – de utresta är borta 

under en längre tid och mycket hinner förändras, samtidigt som krigets påverkan på Sverige får 

konsekvenser ner på den samhälleliga mikronivå som familjer utgör. Genom insändarna försöker 

man kompensera för detta genom att hålla den utresta á jour med vad som händer hemmavid och 

samtidigt i viss mån förneka att förändringar sker genom att tona ned dem. I december 1942 skriver 

Fritz Teddy Ingemanssons föräldrar till honom:

Käre Teddy, vi sänder Dig våra hjärtligaste hälsningar och önskar att Du har det så gott. Tack för telegram! 

Vår Margit är gift och har en liten son. Gun har flyttat från hemmet så här börjar det bli stillsamt nu. Ann-

Marie ligger på epidemisjukhuset (den 26 okt.). Annars är allt sig likt. Undrar om Du fått våra brev. Jag har 

sänt foto av oss alla. Mor, far, Lasse och bror.119

115Se till exempel insändare 271-#1663; 209-#5113; 212-#8386; 436-#5541 och 67-#10217.
116Se till exempel insändare 312-#649 och 316-#5286.
117Susan Groag Bell, Between Worlds: Czechoslovakia, England, America, New York 1991, s. 226.
118”You can't go home again” är ursprungligen en titel på en roman av Thomas Wolfe (1940), men har kommit att bli 

ett amerikanskt talesätt. ”Man kan inte stiga ner i samma flod två gånger” är en svensk översättning av ett uttryck 
som tillskrivits Herakleitos, vilken menade att allting flyter (gr. ”Panta rei”), det vill säga att allt ständigt är i 
förändring. 

119Insändare 316-#5286.
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När de skrev insändaren ovan hade det gått ett halvår sedan deras senaste insändare. Under den 

tiden har en syster till Teddy gift sig och fått barn, en annan flyttat hemifrån och en tredje anhörig 

ligger på sjukhus. Det har uppenbarligen hänt mycket i familjen på ett halvår, men trots detta vill 

föräldrarna försäkra Teddy om att allt är sig likt i övrigt. Han kan inte återvända till samma hem 

som han lämnade, men de hemmavarande tycks göra sitt bästa för att han ska kunna känna igen sig. 

Hemmet blir därför, som Groag Bell skriver, ett mentalt koncept som man skapar för och åt sig själv

och som förkroppsligas i till exempel en gemenskap där man kan slappna av (”is at ease”).120

Dan Astley kommer inte heller att kunna återvända till hemmet som han lämnade. Hans hustru 

Karin skriver till honom mellan juni 1941 och december 1944. I november 1944 skriver hon att det 

är över fem år sedan Astley åkte,121 och på den tiden har deras son Gunnar – som var cirka 10 år när 

Astley for ut – hunnit fylla 15 år, konfirmera sig och börja på Tekniska mellanskolan där hans 

studier går väldigt bra. Han har till och med vunnit bokpremium. Karin och Gunnar har dessutom 

hunnit flytta minst två gånger sedan Astley åkte. Genom insändarna försöker Karin berätta för Dan 

vad som händer hemmavid så gott det går – hur det går för Gunnar i skolan, var de tillbringar 

påsken och somrarna, vilka bekanta som hälsar till honom – men hon uttrycker ofta frustration över 

att brev och telegram inte kommer fram till henne, och hon vet inte om det hon skriver når honom 

heller. Den bristande kommunikationen försvårar hennes arbete att upprätthålla konceptet Hemma 

för Astley.

Att den utreste är fysiskt frånkopplad från hemmet och familjen blir kanske tydligast kring 

familjecentrerade högtider såsom födelsedagar och jul. Det är vanligt förekommande att man undrar

var den utreste befinner sig någonstans eftersom man ofta inte känner till detta, det tycks vara en 

ständig fundering, men i samband med julen får frågan var den utreste befinner sig ytterligare 

mening. I flera av insändarna undrar man var den utreste har tillbringat julen och det framgår att det

är att föredra att sjömannen har firat den i land.122 

”God jul, käre pojken vår. Det är sjätte julen, som vi firar utan Dig, [...] Var får Du fira jul? Kanske 

hos de Dina i London, det vore roligt. Julafton mötas våra tankar över haven, Gud skydde Dig, Dina

kamrater och Din lilla fru och dotter.” skriver Nils Gustav Magnussons föräldrar i en insändare 

publicerad i december 1944.123 Att den utreste inte kan tillbringa julen hemma hos familjen blir ett 

120Groag Bell 1991, s. 226.
121Se insändare 214-#9493.
122Se till exempel insändare 53-#5802; 122-#8527; 128-#9949; 182-#9952; 385-#9731 samt 462-#6081.
123Se insändare 385-#9731.
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brott mot en rit och tradition, trots att det som för Nils föräldrar kan ha varit många år sedan de 

firade jul tillsammans. Vikten av att ha fått vara en del av en gemenskap under jultid uttrycks också 

i insändaren från Nils föräldrar – de hoppas att han har varit hos ”de [S]ina” i London. Ett slags 

surrogatfamilj bestående av släktingar något mer avlägsna än den omedelbara familjen; svärfamilj 

eller vänner tycks vara ett accepterat substitut att föredra framför ensamhet, men det är fortfarande 

inte den primära gemenskapen och man uttrycker att han saknas hemma hos dem.

Socialantropologen Edmund Leach skriver att biologiska relationer är väldigt smala – och omfånget

för vilket man kan vara säker på, eller tror att man kan vara säker på, ett biologiskt släktskap är 

begränsat.124 Bland mina sjömän finns det till exempel flera som fötts som faderlösa, utanför 

äktenskapet, men vid tiden när insändarna skrivs – när sjömannen är vuxen – har de fäder. Sociala 

system och relationer, däremot, är endast avhängiga vår vilja att rubricera personer efter olika 

verbala kategorier och är inte beroende av biologisk närhet, geografisk närhet eller någon annan 

faktor.125 Vikten av gemenskapen som den skapade familjen – det sociala släktskapet, om man så 

vill – innebär syns inte minst i ovan nämnda insändare, där den biologiska familjen räknar in 

sjömannens kollegor i hans skapade familj och där gemenskapen blir ett så kallat ”home away from 

home”.126

Tiden i insändarna

I insändarna tycks det viktigt för skribenterna – de anhöriga – att markera att de fortfarande delar tid

med de utresta, trots att de är åtskilda rumsligen. Tidsmarkörer är frekvent förekommande, man 

markerar hur lång tid det har gått sedan man senast sågs, födelsedagar, viktiga datum, helgdagar, när

de fick brev och så vidare, som för att påminna sig själva och den utresta om att tiden fortfarande är 

gemensam. Insändarna ger därför uttryck för vad historikern Lennart Lundmark kallar 

”samtidighet”, där man orienterar sig över en potentiellt stor rumslighet men ett kortare tidsspann.127

Rummet som de hemmavarande och de utresta delar är oerhört stort – det kan inrymma hela 

kontinenter – men genom att uppmärksamma att en familjemedlem har fyllt år eller önska god jul 

belyser man att det tidsliga utrymmet som delas är litet och koncentrerat och att man därför är nära 

varandra i åtminstone det avseendet. 

124Edmund Leach, Social Anthropology, London 1982, s. 137.
125Leach 1980, s. 137.
126”Home away from home” är ett engelskt idiom som saknar en svensk motsvarighet, men flertalet idiomatiska 

lexikon beskriver innebörden som ”a place where you are just as comfortable and content as if you were home”. Se 
till exempel http://idioms.thefreedictionary.com/a+home+away+from+home.

127Lennart Lundmark, Tidens gång & tidens värde, Stockholm 1989, s. 130f. Motsatsen kallar Lundmark 
”samrumslighet”, där man delar en mindre rumslig bas men en längre tidsperiod.
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Så vad är tiden för de hemmavarande, utöver en bekräftelse på synkronicitet? I samma mån som 

den förenar de utresta och de hemmavarande så blir den en enhet som markerar separationen. 

Således är den både förenande och separerande, tiden delar samtidigt som den delas.

Förenande faktor

* Det är vanligt att man i insändare talar om tidsnedstamp såsom födelsedagar och liknande 

(datum/tidsmarkörer) som den utresta sannolikt känner till. Exempel: ”Ja, den 26 febr. fyller du 25 

år. Vi firar den dagen här hemma, må Du tro, till Din ära.” (Ur insändare till Sven Arbin från hans 

föräldrar, mars 1943.)

* Genom att till exempel önska glad påsk eller god jul visar man att en helgdag fortfarande delas, 

att den inträffar trots att den utreste inte är där med dem.

* Det händer även att man talar om datumet eller ger en tidsmarkör för när man skriver brevet, den 

deiktiska markören. Exempel: ”Vi ha i dag, den 27 febr. kl ½ 6 e.m., med outsäglig glädje mottagit 

Ditt telegram.” (Ur insändare till Berndt Dahlström från hans föräldrar, mars 1943.)

Separerande faktor

”I andanom befinner de sig redan i framtiden. Nuet är en undflyende kompanjon i försöken att styra 

tiden, så att den går i en bestämd riktning.” skriver Ehn och Löfgren om viljan att kontrollera tiden 

och väntan.128 Tiden är en separerande faktor när man talar om hur lång tid som har gått sedan han 

åkte ut, hur lång tid han har varit borta eller hur lång tid det har gått sedan man senast såg honom. 

Exempel: ”Det är nu 5:e året sedan Du reste, och över året sedan jag hörde från Dig. Jag väntar 

varje dag få höra från Dig och hoppas innerligt, att jag ej väntar förgäves.” (Ur insändare till 

Charles Olsson från hans mor, okt. 1944.)

Hypotetisk faktor

Det förekommer även att man talar om tiden som en hypotetisk faktor, hur livet skulle ha sett ut om 

sjömannen hade varit hemma. Man talar då om en alternativ verklighet, där den nu existerande 

verkligheten och tiden är en besvikelse, en där de är separerade. Den hypotetiska tidsmarkören 

åtföljs ofta av en önskan om att den verkliga tiden ska komma ikapp den hypotetiska så familjen 

blir förenad igen. Ehn och Löfgren menar att ”De som väntar befinner sig både på en bestämd plats 

och mentalt någon annanstans. […] I denna stationära rörlighet klyvs uppmärksamheten i en del 

128Ehn & Löfgren 2007, s. 63.
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som riktas mot här och nu och i en annan del som leds mot framtiden.”129 Exempel: ”Du får skynda 

Dig att komma hem. Nu skulle vi ha varit ute och campat. Men hoppas att det inte dröjer alltför 

länge, innan Du kommer.” (Ur insändare till Gösta Alexander Andersson från hans syster, juli/aug. 

1941.)

Jag vill dessutom påstå att tiden som separerande och som hypotetisk faktor kan överlappa varandra

och i det överlappande fältet finner man den nostalgiska aspekten. Om man definierar nostalgi som 

en längtan efter något förlorat, ett förflutet eller en produkt av en jämförelse mellan nu och då där 

det förflutna framstår som bättre så återfinns detta tydligt i avsändarnas förhållande till tid. 

Nostalgin tillåter subjektet att försätta sig i ett föreställt, eller återuppleva ett tidigare upplevt, 

sammanhang.130 När tiden är en separerande faktor så är det tydligt att tiden innan separationen – 

då-tiden – är den fördelaktiga. Den går vinnande ur en jämförelse med avsändarnas nutid. Tiden 

som en hypotetisk faktor tillåter ”ett slags lek med tiden” där avsändarna får möjlighet att teckna en 

bild av vad de skulle ha gjort och hur tillvaron hade sett ut om sjömännen inte hade rest ut. 

Insändarna ger därför uttryck för en nostalgisk aspekt, där man sträcker sig åt två kronologiska 

riktningar samtidigt: paralleller kan dras med etnologen Ulrika Wolf-Knuts studie av nostalgi i 

veckotidningar där hon visar på hur en schampooannons ska få reklamkonsumenten att både ”längta

bakåt” till forna somrar och längta framåt till kommande somrar.131 Liknande nostalgiska dubbla 

tidsutsträckning återfinns i insändarna där man å ena sidan ger uttryck för att sakna (”längta bakåt”) 

den tid som varit, å andra sidan längta framåt till den tid som (förhoppningsvis) ska komma.

Tiden synes bli en förenande faktor när man talar om den omedelbara nutiden, den som är 

gemensam för, och delas av, de utresta och de hemmavarande. Den blir däremot en separerande 

faktor när man ser på tiden som ett stycke som gått, det som gör dem åtskilda i lika stor utsträckning

som rummet och havet. Vidare kan de inte påverka rummet, men tiden kan de gå tillbaka i (genom 

minnen), gå framåt i (framtidsförhoppningar, drömmar) samt ändra (via hypotetiska verkligheter). 

Genom att mäta tiden, stycka den och röra sig i den gör man den till ett föremål, någonting 

objektifierat med en början och ett slut. Man vet inte när den slutar – de hemmavarande vet inte hur

länge kriget kommer att vara när de skriver insändarna – men eftersom den är ett objekt och en 

utmätbar enhet kan den inte pågå för evigt. De hemmavarande återfår därmed något slags kontroll 

över situationen, tiden blir konkretiserad, mätbar och hanterbar och någonting som, likt rummet, 

129Ehn & Löfgren 2007, s. 74.
130Ulrika Wolf-Knuts, ”Tiden/historien som dimension i etnologisk och folkloristisk forskning med speciell hänsyn till 

nostalgi”, Tiden och historien i 1990-talets kulturforskning, Uppsala 1994, s. 70f samt s. 79.
131Wolf-Knuts 1994, s. 70.
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kan övervinnas. Rummet separerar dem från den nuvarande sjömannen och tiden står på liknande 

sätt mellan den hela familjen (som var) och den nuvarande splittrade familjen, och det är med tiden 

som de så småningom förhoppningsvis förenas med sjömannen igen. Att materialisera tiden och 

göra den till ett objekt tycks bli ett sätt att hantera den liminala situationen som infunnit sig efter 

separation(sfas)en. Den liminala fasen riskerar att bli lång – i avsändarnas samtid är den tillfälligt 

oöverskådlig då man inte vet när den kommer att ta slut – och man vet inte vilken 

inkorporeringsfasens nya position kommer att bli. Är man änka? Den liminala fasens diffusa natur 

blir därför direkt påtaglig i förhållandet till tid, och reaktionen på ovissheten illustreras i 

hanteringen av tiden. 

Även relationen mellan tid och rum bör kommenteras: Det framgår i flera insändare att familjen 

hemmavid inte känner till var sjömannen för närvarande är och de vet därför inte med vilket avstånd

de är separerade från varandra. De vet dock att det är julafton eller någon särskild födelsedag även 

för honom, var han än må vara. Tid blir således mer fysiskt och konkret än rum, då de inte alltid vet 

var sjömannen är, men de vet när han är. Som tidigare nämnts har den liminala fasen få eller inga 

av attributen som hör till föregående eller efterföljande stadium vilket synliggörs i förhållandet till 

tid och rum, där det förra blir något konkret och hanterbart medan det senare blir okänt och diffust.

Fotografiet i insändarna

Konstvetaren Anna Dahlgren skriver om miniatyrporträtt av familjemedlemmar som man bar ”som 

ett uttryck för privat lojalitet” på 1700-talet. Att titta på porträtten och bära dem nära intill sig 

upprätthöll den sociala kontakten. Under 1800-talet tog dock de fotografiska porträtten över 

miniatyrernas roll och praktik. Dessa byttes och bars sedan till exempel i berlocker, precis som de 

målade miniatyrporträtten. Både miniatyrporträtten och de efterföljande fotografierna kunde ges 

bort som ett slags autograf eller visitkort. Givandet och mottagandet av visitkortsporträtten var till 

en början kopplat till en personlig relation, men allt eftersom fotografiet blev en 

massproduktionsvara förlorade det sin sociala koppling till den avporträtterade.132 

För de hemmavarande fyller fotografiet samma sociala funktion som miniatyr- och 

visitkortsporträtten gjorde under 1700- och 1800-talen. De skriver visserligen sina insändare i en tid

då fotografiet inte längre är en teknologisk märkvärdighet utan någonting tämligen lättillgängligt, 

men när kriget försvårar kommunikationsmöjligheterna för familjerna tycks värdet man tillskriver 

132Anna Dahlgren, Ett medium för visuell bildning. Kulturhistoriska perspektiv på fotoalbum 1850-1950, Stockholm 
och Göteborg 2013, s. 141 och s. 147.
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fotografierna höjas. I flera av insändarna nämner man att man har skickat foton till sjömännen, eller 

så tackar man för dem och bekräftar att man har mottagit dem. Att fotografiet var ett särskilt viktigt 

objekt när man inte hade möjlighet att ses i verkliga livet, eller som under krigstiden hade svårt att 

kommunicera med varandra överhuvudtaget, framgår i några av insändarna. Man kan därutöver 

utläsa att fotografiet fyller en rad olika funktioner i hemmet:

1) ”Vi sänder en kär hälsning till Dig, Allan. Hoppas Du har hälsan. Det skulle vara trevligt att snart

få träffa Dig. Var försiktig med Dig på Din farofyllda väg, så får vi kanske träffas. Har Du fått

telegrammet, som vi sände till pingst? Kan Du inte fotografera Dig och skicka hem ett kort. Det är

ju så länge sedan vi såg Dig. Fritz har vi inte sett på länge. Många kära hälsningar från oss alla. Din

farmor.” (Insändare till Allan Henry Andersson från farmodern, aug. 1944.)

Farmodern ber Allan Henry om ett nytt fotografi, då de inte har sett honom på länge. Eftersom han 

troligtvis inte har möjlighet att komma hem än på ett tag så skulle fotografiet fungera som ett 

substitut i det att de blir uppdaterade kring hur han ser ut nu. Att få se honom på bild skulle kanske 

minska känslan av distans något, då de därmed åtminstone skulle få se hur han ser ut. Fotografiet 

skulle fungera som en ställföreträdare för ett besök.

2a) ”Mamma och jag satt och tittade på Ditt fotografi i dag, och vi frågade oss: undrar om han lever

ännu?” (Ur insändare till Berndt Dahlström från fadern, nov. 1942.)

2b) ”Käre Nils, pojken vår! Nu har åter en jul försvunnit. Där satt far och mor med sina tankar och 

funderingar. Ditt passkort, som Du skickade hem för tre år sedan och som vi förstorat, stod på 

bordet med ett tänt ljus vid var sida.” (Ur insändare till Nils Gustav Magnusson från föräldrarna, 

mars 1943.)

För Berndts och Nils föräldrar är fotografiet ett mikromonument, ett slags minnesobjekt över någon 

som kanske lever. Berndts föräldrar tittar på fotot och begrundar om han fortfarande finns. De 

talade med varandra om honom, inte till honom via fotografiet. Berndts foto var således närvarande,

men inte han. Samma förhållande till sin sons fotografi har Nils föräldrar, som har förstorat 

passfotografiet och ställt det på bordet. Kulturvetaren Eva Reme skriver om fotografier som ingår 

på en biografisk scen, närmare bestämt de som hänger på en vägg i ett hem. Hon menar att de ingår 

i uppbyggandet av ”ett personligt ordnat universum” och likt Dahlgrens miniatyrporträtt 

kommunicerar de sociala relationer. Genom att medverka i den biografiska presentationen på 
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väggen får rummet en roll som en social mötesplats i vilken man kan delta och ingå även om man är

en utomstående aktör.133 Istället för att låta Nils fotografi ingå i ett fotoalbum eller hänga på en vägg

med andra bilder tycks Nils föräldrar ha förhöjt dess värde som minnesobjekt ytterligare genom att 

ställa ett ljus på vardera sidan om det, en typisk markering för vördnad som är vanlig inom 

minnesrit. Fotot blir därför här mer av ett minnesobjekt än en ställföreträdare och representant, då 

det tycks stå för sig själv snarare än att vara ett fotografi bland andra.

3) ”Goddag pojken vår! Det var länge sedan vi hörde från Er, men jag ser av telegrammet, att Ni 

sänt brev och foto av lilla Kathryn. Vi längtar intensivt att det snart kommer.” (Ur insändare till Nils

Gustav Magnusson från modern, april 1945.)

Nils mor ser fram emot att få ett brev från sonen, den här gången med ett foto av sondottern som 

hon aldrig har träffat. Brevet och fotots värde är tudelat – dels är indexikaliteten, brevet och fotot 

som ett spår av sonen med familj, viktig. En försändelse är en hälsning från honom och ett intyg på 

att han lever och tänker på dem. Brevet och fotot som skickas till dem från sonen blir med andra ord

som att få en del av sonen hem. Dels är fotot ställföreträdande i likhet med Allan Henrys foto ovan, 

ett substitut i väntan på ett besök. 

4) ”Vår käre pojke! Hoppas Du har hälsan. Vi mår bra. Hjärtligt tack för brev med foto! Det har vi

förstorat. Så nu står Du på skåpet, så vi kan se Dig varje dag. Det blev riktigt bra. Du kan tro, att vi

blev glada för det. Tusen tack för Din stora omtanke!” (Ur insändare till Petter Walentinsson från 

föräldrarna, sept. 1943.)

Petters föräldrar ser fotot som en klar ställföreträdare, till skillnad från Berndts föräldrar som 

kallade fotografiet för ”Ditt fotografi” så benämner Petters föräldrar bilden för ”Du”. Den har ingen 

funktion som minnesobjekt, utan är en Petter i sig. Man kan utläsa en högt värderad indexikalitet 

med samma motivering som Nils foto av Kathryn till sin mor – Petters fotografi är sänt från honom,

och föreställer honom, till föräldrarna, och är därför en bit av honom. Fotografiets 

inskriptionsautenticitet är ett löfte om realism och blir en representant för verkligheten då den 

kapslar in essensen av det avbildade.134 Detta illustreras väl i insändaren till Petter, där det inte är 

”Ditt fotografi” som står på skåpet, utan ”Du”. Man kan jämföra med Anna Dahlgrens fotoalbum 

133Eva Reme, ”Hverdagsbilder – selvbilder. Om hjemmet som arena for estetisk praksis”, Hverdag – festskrift til 
Brynjulf Alver, Stabekk 1994, s. 134.

134Elizabeth Edwards, Raw Histories. Photographs, Anthropology and Museums, Oxford 2001, s. 8; Caroline Nyvang, 
”Syn for sagn. Tre fotografiske dokumentasjonsprosjekter 1895-1927”, Tidsskrift for kulturforskning, vol. 12, nr. 1, 
s. 6.
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från 1800-talet, där det fotografiska porträttet inte bara är en bild utan ”representationer av de 

personer de avbildar med ett slags fysikalitet”, och de avbildade människorna möter varandra i 

albumet via sina porträttrepresentationer.135 Den indexikala poängen med Petters fotografi gick 

fram: att Petter tänker på dem, och att den omtanken manifesterades genom fotografiet och brevet 

synliggörs i föräldrarnas insändare.

Fotografiet som äkthetsverifikat och den autenticitet man tillskriver det spelar en central roll i dess 

funktion som souvenir. Susan Stewart diskuterar längtan och souveniren och skriver att 

The double function of the souvenir is to authenticate a past or otherwise remote experience and, at the same 

time, to discredit the present. The present is either too impersonal, too looming, or too alienating compared 

to the intimate and direct experience of contact which the souvenir has as its referent. This referent is 

authenticity. What lies between the here and there is oblivion, a void marking a radical separation between 

past and present. The nostalgia of the souvenir plays in the difference between the present and an imagined, 

prelapsarian experience, experience as it might be 'directly lived'.136

135Dahlgren 2013, s. 147 och s. 276.
136Susan Stewart, On longing: narratives of the miniature, the gigantic, the souvenir, the collection, Durham 1993, s. 

139.
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Bild 14. Fotografiet av Petter Walentinsson som omnämns i insändare 464-#7744.

För de hemmavarande kan fotografiet fylla samma funktion som Stewarts souvenirer – det blir en 

brygga mellan det nuvarande och en föreställd upplevelse – i de hemmavarandes fall mötet med sin 

utresta sjöman. Det är detta möte som är en ”remote experience”, något som skett tidigare men från 

vilken man nu är separerad genom både tid och rum. De hemmavarandes nutid – och härplats, om 

man ska använda ett motsvarande begrepp för rumslighet – ter sig opersonlig och främmande 

jämfört med när sjömannen är hemma, men fotografiet överbryggar detta. Då det, som ovan nämnt, 

sågs fånga in det avbildades essens erfar man som betraktare att man möter det gestaltade i verkliga 

livet. Till skillnad från realhändelsen som bara sker en (1) gång kan man genom fotografiets 

repetativa egenskap återvända till samma (avbildade) händelse och uppleva den om och om igen. 

Denna performativa egenskap delar fotografiet med minnet, men det fyller dessutom i luckor som 

minnet kan ha. Insändarskribenterna förhåller sig till ett för dem samtida fotografi men det är inte 

svårt att föreställa sig att fotografiet fyller en liknande roll för dem, annars funnes det inte någon 

direkt anledning att inte bara hålla tillgodo med telegram och brev. Fotografiet spelar istället en 

viktig roll för de hemmavarande, att få se personen fyller en lucka, och indexikaliteten gör att 

fotografiet blir ett spår av den avbildade. I de fall där de hemmavarande inte har sett den 
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fotograferade på länge (som Allan Henry Anderssons farmor) eller överhuvudtaget (som Nils 

Gustav Magnussons mor) kan man föreställa sig värdet av att kunna möta den utresta om och om 

igen hemmavid, i väntan på att det ska bli en realhändelse.

KRIGET I INSÄNDARNA

Andra världskriget slutade i september 1945 men för denna kronologiska jämförelse har jag satt

krigets slutpunkt för maj 1945, när tyskarna kapitulerade. Detta för att avsändarna tycks behandla

den tyska kapitulationen som krigets slut, eller i alla fall början på slutet, vilket märks i flera av

insändarna. Se till exempel insändaren till Fritz Teddy Ingemansson, publicerad i maj 1945 och

därför troligen skriven i april samma år av hans familj: 

Hej Teddy! Hoppas Du är frisk och kry. Tack för telegram och pengar till jul! Det är alltid något

Lasse behöver. Jag satte in pengarna åt honom. Nu är väl snart kriget slut som väl är, så Du kan

vända stäven hemåt och hälsa på. Här är allt bra. Far har permission nu från fabriken. Våra

hjärtligaste hälsningar från oss alla.137

Det är första gången någon av avsändarna skriver ordet ”krig”. Man har talat om kriget tidigare, 

men fram tills maj 1945 använde man omskrivningar såsom ”dessa orostider” och ”dessa farofyllda 

tider”, eller pratade om freden istället.138 Ordet ”fred” använder man fritt och flera gånger, genom 

vilket man även synliggör kriget – fred existerar bara i förhållande till krig. Elva av sjömännen fick 

minst en (1) insändare skriven till sig efter krigets slut, totalt 22 insändare. I insändarna från 

juni/juli-numret 1945 till och med december 1947 – min undersökningsperiods slut – nämns ”krig” 

vid tre olika tillfällen. Med insändaren till Teddy här ovan innebär det att man går från att inte ha 

skrivit ”krig” en enda gång på 451 insändare till att skriva det fyra gånger på 23 meddelanden, 

vilket är en anmärkningsvärd ökning. Det tycks ha funnits ett tabu kring att explicit omtala kriget i 

insändarna, och att detta språkliga tabu genast lyftes när man började ana att kriget skred mot sitt 

slut. Det bör även poängteras att en av de avsändare som skriver ”krig” sedan Tyskland kapitulerat 

är Allan Reimers Johan Anderssons familj. De har kommenterat kriget innan maj 1945, men då 

använt omskrivningar – se november 1942: ”Måtte Du bli bevarad, så Du kan komma hem till 

Sverige, när det blir lugnare tider.”139 Det finns därför exempel på hur en och samma avsändare har 

gått från omskrivning till användande av ”krig”. 

137Insändare 324-#10122.
138Se till exempel insändare 396-#3276 och 256-#5135.
139Ur insändare 51-#4905.
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Insändarnas blotta existens är en konsekvens av kriget, då insändarinslaget var en tjänst som 

började tillhandahållas för att kriget påverkade postgången. Konsekvenser syns även i själva 

innehållet, exempelvis tidigare nämnda förfrågningar om kaffe men också mer dramatiska faktorer 

såsom torpedering av båtar. I en insändare från juli/aug 1941 synliggör Berndt Dahlströms pappa 

även medvetenheten om risken med skriftlig kommunikation vid tiden: ”Käre Berndt! Skriv oss 

några rader 'neutrala', på det vi må läsa Ditt brev.”140 Det tycks därför inte som att man inte vill 

låtsas om pågående tillstånd, men att det är själva ordet som är laddat. Språksociologen Jan 

Einarsson diskuterar tabun och hur ”vissa ämnen (och ord som hör till dessa) kan vara tabu för vissa

personer, i vissa situationer och under vissa tider.”141 Alla tre av dessa faktorer syns i avsändarnas 

tabu – då övriga tidningen frekvent använder ordet ”krig” tycks det bara vara ett tabu för vissa 

personer (~avsändarna), då tabut lyfts så fort kriget är över spelade uppenbarligen situationen och 

tiden in i tabuhanteringen (kriget och krigstid). För att tillämpa Turner och van Genneps 

transitionsteori kan man se krigstiden som ett slags liminal fas, där man är i ett tillfälligt tillstånd 

som inte följer det föregående och efterföljande stadiets villkor och omständigheter. Krigsslutet 

skulle därför föra med sig freden – det vill säga inkorporeringsfasen. Den (förhoppningsvis) 

kommande freden innebär ett slut på kriget, och därför slutet på den liminala fasen. Istället inträder 

en inkorporeringsfas med en stabilitet som den liminala fasen saknar, under kriget upprättas istället 

en uppsättning tillfälliga villkor. Detta syns i aspekter såsom beredskap och ransonering – nya 

nödvändigheter träder i kraft i och med kriget och är aktuella så länge kriget råder. Detta för även 

med sig nya normer och tabun. Av olika anledningar kan man inte göra eller prata om vad som helst

när som helst – se till exempel tidigare nämnda ”En svensk tiger” samt bild 10. Man kan dock 

fortfarande tala om, eller åtminstone antyda, tabuinnebörderna, men genom ”neutrala eller 

förskönande omskrivningar”, synonymer eller symboler”.142 Eufemismer används där uttrycket 

måste undertryckas då det kan ses som farligt, motbjudande eller förolämpande.143 Sådan 

användning av noanamn och noaord känner vi även till från äldre folkloristiskt material, där man 

använder en eufemism (till exempel ”gråben” istället för ”ulv”) för att inte utmana farligheten.

På samma sätt som en norm är en närvaro (till exempel språklig) som inte behöver motiveras är ett 

tabu en frånvaro som inte behöver förklaras. Så tycks fallet vara med ordet ”krig” i insändarna, 

ingen förklarar varför man undviker ordet eller varför man senare är bekväm med att skriva det. Det

är en allmänt känd kod och ett tabu så länge gruppen i vilken man verkar följer den och använder 

140Ur insändare 262-#1650.
141Jan Einarsson, Språksociologi, Lund 2004, s. 120.
142Einarsson 2004, s. 121.
143Einarsson 2004, s. 120; Edmund Leach, ”Anthropological Aspects of Language. Animal Categories and Verbal 

Abuse”, New Directions in the Study of Language, E. H. Lenneberg (red.), Cambridge, Massachusetts 1964, s. 23.
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eufemismer. Kanske var ”orostider” och de andra omskrivningarna ett slags noanamn för 

avsändarna, man föredrog att använda andra rubriceringar av något slags vidskeplighet? Att det inte 

rörde sig om censur blir tydligt när man studerar resten av tidningen, Ute och Hemma skriver ofta 

om ”krig” i andra inslag såsom artiklar eller ledare, varför tabut snarare är kopplat till ”vissa 

personer” (en grupp) än till kulturen.144 Att fokusera på freden och skriva om denna ter sig också 

som ett försök att sätta en positiv prägel på insändaren – att tala om förhoppningar om en 

kommande fred synes mer hoppfullt och optimistiskt än att skriva om pågående krig, även om det 

sistnämnda tydligt synliggörs genom det förstnämnda. Denna omsorg om sjömannens goda humör 

är en ständigt återkommande faktor i insändarna, elva av sjömännen får någon gång en insändare 

hemifrån där man ber honom vara vid gott mod och hålla humöret uppe. Nedtonandet av ordet 

”krig” kan vara ett sätt för familjerna att hålla sjömannen positiv.

SAMMANFATTNING

I insändarna fanns flera tecken som visade på processen från den anhöriges ursprungliga 

meddelande till tryckt och publicerad text. Felskrivningar och felläsningar synliggör omständigheter

kring insändarnas uppkomst, såsom oläsliga handstilar och stressigt redaktionsarbete. Intressant är 

också att se hur man har valt att förhålla sig till den fria genre som insändaren är – det finns ingen 

konkret schablon att följa, men gemensamt för alla insändarna är att de har en explicit adressat och 

ett okänt antal läsare utöver denna. Det privata innehållet möter därför en offentlig form och 

insändarskribenterna har hanterat detta på olika sätt, i texterna har vi sett prov på självcensur såväl 

som att man dragit nytta av den implicita läsarskaran genom att bryta den fjärde väggen.

Uppsatsens syfte var att se vilken berättelse om de hemmavarandes tillvaro som kunde tecknas 

utifrån deras egna texter, och med avstamp från insändarna har jag diskuterat olika aspekter som jag

funnit under min närläsning. Med de nycklar som etnologisk kunskap och metoder utgör har jag låst

upp meddelandena och luckrat upp och strukturerat den förtätade kommunikationen, för att, sedan 

den ordnats till en berättelse, visa på viktiga värden. En röda tråden som löper genom materialet är 

värdet i gemenskapen och kollektivet: den situationsbaserade gemenskapen och solidariteten 

återfinns både i kamratskapet på havet men också inom de sociala nätverken hemmavid där man 

delar eller har delat den liminala fasen med andra i samma väntande situation. ”Hem” tycks också 

främst handla om familjen som socialt system snarare än en fysisk plats. Den situationsbaserade 

gemenskapen och det sociala släktskapet skapar således dels ett hem utanför hemmet, dels en familj

utanför familjen, vilket vi till exempel sett i avsnittet om de väntande kvinnornas gemenskap. 

144Jämför Edmund Leachs tabuteori med tabun kopplade till kulturbundna värderingar, Leach 1982.
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Även relationen till tid har diskuterats, för de hemmavarande synes den vara en faktor som påpekas 

främst utifrån sin relation till de väntande och sjömannen: den förenar alternativt separerar dem. 

Fotografiets värde var måhända inte överraskande, men även där ser man att värdet är direkt kopplat

till familjeenheten eller -kroppen, för att begagna Ortners rotmetafor. Fotografiet ses till exempel 

som en ställföreträdare för den avbildade, eller så värderas det högt för sin indexikalitet: det är en 

del av den avbildade. Fotografiets autenticitet manifesterar familjekroppen och gemenskapen och 

överbygger tiden och rummet. Insändarmaterialet har dessutom synliggjort könsreglerade skillnader

i faktorer såsom väntan – där kvinnans väntan explicit uttrycks medan mannens knappt omnämns 

alls – och arbete, där kvinnans ansträngningar och insatser aldrig kategoriseras som arbete.

Insändarna är en kanal för de anhöriga via vilken de kan kommunicera med de utresta och 

därigenom återknyta familjen, man övervinner den rumsliga distansen och håller sjömannen 

uppdaterad kring vad som händer och hur läget är hemmavid. Man delger honom sådant som han 

hade känt till om han hade varit hemma, och därför är han inte riktigt lika avlägsen som han hade 

varit utan insändarna. Samtidigt använder man också insändarna för motsatt syfte – att belysa att allt

inte är som vanligt. Situationens absurditet behandlas i många av meddelandena, till exempel 

genom att peka ut att det har gått väldigt länge sedan man senast fick brev och att familjen inte ens 

vet om sjömannen är vid liv. Man visar sålunda att allt inte alls är som vanligt och att det finns en 

påtaglig distans mellan sjömannen och familjen, och insändaren blir i dessa fallen ett slags nödrop 

eller en efterlysning, snarare än en brygga. Kriget som omständighet är en ständigt närvarande 

faktor i insändarna – inte minst för att insändarna kom till som en direkt konsekvens av kriget – 

men man undviker att använda ordet ”krig” i dem. Även här syns konflikten mellan att dels 

uppträda som att allt är som vanligt genom att försöka hålla sjömannen vid gott mod och inte nämna

kriget, och dels försöka hantera omständigheterna som kriget faktiskt fört med sig – som att fråga 

sonen om torpederingen hans båt utsattes för.

Textmaterialet som insändarna har utgjort visade sig vara ett oerhört givande källmaterial, och 

uppsatsen har visat hur både form och innehåll vittnar om berättelsens och berättandets kontext. 

Uppsatsen utgör ett bidrag till folkloristisk och etnologisk forskning genom att visa hur mycket 

förtätning som kan utläsas i ett kort och begränsat textmaterial, samt hur man även på text kan 

tillämpa teoretiska perspektiv som vanligtvis appliceras på handlingar och verbalt berättande. Under

arbetets gång har materialet gett upphov till fler frågor och ingångar som jag inte hade möjlighet att 

arbeta med nu. Dessa, samt dödsnotiserna som ursprungligen skulle ingå i undersökningen, sparar 

jag till kommande forskningsprojekt. 
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BILAGA 1. SJÖMANSBIOGRAFIER

Allan   Henry Andersson, Malmö
Född: 1915-09-18
Yrke: Salongsuppassare, senare motorman.
Far: -
Mor: Hanna Hansson.
Farmor: Tilda Andersson.
Korrespondens: 32 st insändare, okt. 1940 – dec. 1945.

1947 gifte Andersson sig med Edith Klara Ingeborg. Paret fick minst två barn.

Andersson avled 2000, vid en ålder av 84 år.

Allan   Reimers Johan Andersson, Malmö
Född: 1914-08-11
Yrke: Salongsuppassare, senare maskinist.
Far: Johan Alfred Andersson.
Mor: Anna Andersson.
Övriga släktingar (som nämns i insändarna): Lillasyster Anna-Greta, moster och morbror Selma och
Arvid, mormor Elina Johansson. I början av insändartråden är han gift med Gunborg, som är kvar i 
Sverige, men efter april 1943 varken omnämns eller skriver hon.
Korrespondens: 36 st insändare, aug. 1940 – sept. 1945.

1946 gifte sig Andersson med Birgit. Paret fick minst ett barn.

Andersson avled 1981, vid en ålder av 66 år.

Einar   Geron Osvald Andersson, Göteborg
Född: 1920-05-30
Yrke: Motorman.
Far: Karl F. Andersson.
Mor: Ida Sofia Nilsson.
Korrespondens: 8 st insändare, dec. 1940 – mars 1943.

Einar Andersson, son till kokerskan Ida Sofia Nilsson, föddes utom äktenskapet med en okänd far. 
Hans mor gifter sig senare med Karl Andersson, som står som ”far” i Ute och Hemmas insändare. 

Gösta   Alexander Andersson, Vallåkra
Född: 1919-02-22
Yrke: Jungman, senare lättmatros och därefter matros.
Far: Nils R. Andersson, lantarbetare.
Mor: Signe Andersson.
Syster: Astrid Borglin.
Svåger: K. H. Borglin, eternitarbetare.
Syster: Anna-Lisa Andersson.
Korrespondens: 25 st insändare, sept. 1940 – juni/juli 1943.



Alexandersson med hustrun Ella och deras tre söner. 
(Fotografiet publiceras med tillstånd av Lars Borglin.) 

Enligt Anna-Lisa, idag 92 år (2015), var Gösta vid två tillfällen ombord på en båt som torpederades.
Han överlevde dock båda gångerna och kom så småningom tillbaka till Sverige. Andersson gifte sig
med Ella 1944 och de fick tillsammans tre söner – Jan-Erik, Tommy och Björn. 

Andersson avled 2005, vid en ålder av 86 år.

Göte   Allan   Andersson, Trelleborg
Född: 1922-12-31
Yrke: Lättmatros, senare matros och därefter sjöman.
Far: Algot Andersson, matros.
Mor: Elvira Andersson (född Hall).
Övriga släktingar: Mormor Anna Hall och moster Johanna Hall.
Korrespondens: 36 st insändare, sept. 1940 – mars 1947.

14 januari 1947 kom Göte Allan Andersson till New Orleans, USA. Han lämnade därefter inte USA 
för någon längre period.

I februari 1948 ansökte Andersson om medborgarskap i USA, ansökan fylldes i i Kalifornien. 

30 september 1951 gifte han sig med amerikanskfödda Marian Jane Anderson. De bodde i Seattle, 
Washington.

31 mars 1952 ansökte Göte Allan Andersson än en gång om amerikanskt medborgarskap, ansökan 



fylldes i i Washington.

Knut   Lennart Andersson, Malmö
Född: 1917-10-30
Yrke: Uppassare.
Far: Wiktor Andersson, verkstadsarbetare/snickare.
Mor: Olga Kristina Johansson.
Korrespondens: 9 st insändare, sept. 1940 – dec. 1942.

1943 gifte sig Andersson med Cecilia Joan.
1957 gifte sig Andersson med Märta Gunhild.

Andersson avled 1961, vid en ålder av 43 år.

Mac   William Andersson, Broakulla
Född: 1921-01-20
Yrke: Matros.
Far: Karl Alfred Andersson, sjöman/linjearbetare.
Mor: Anna Petersson.
Korrespondens: 8 st insändare, juni 1941 – dec. 1944.

Andersson gifte sig med Greta Ingegärd 1950. Paret fick minst två barn.

Andersson avled 2002, vid en ålder av 81 år.

Rune   Harry Wallentin Andréasson, Göteborg
Född: 1920-11-02 (enligt efterlysning) eller 1920-11-26 (enligt födelseinformationen i kyrkbok).
Yrke: Motorelev, senare stewardbiträde.
Far: Harry Andréasson, svarvare.
Mor: Maja Andréasson.
Bror: Arne Andréasson.
Korrespondens: 7 st insändare, juni 1941 – aug. 1943.

Andréasson avled 2002, vid en ålder av 81 år.

Sven   Henrik Bernhard Arbin, Kalmar
Född: 1918-02-26
Yrke: Matros.
Far: Bernhard Arbin, reparatör/montör.
Mor: Frida Arbin.
Syster: Alice Johansson.
Korrespondens: 22 st insändare, okt. 1940 – juni/juli 1945.

Arbin avled i Kalifornien 1971, vid en ålder av 52 år. Han ligger dock begravd i Sverige.

Mauritz   Bertil   Fredrik Arnell, Linghem
Född: 1918-09-22



Yrke: Motorman.
Far: Oskar Fredrik Arnell.
Mor: Elin Arnell.
Syster: Elsvig.
Syster: Vivan.
Bror: Ingvar.
Bror: Alf.
Bror: Gösta.
Korrespondens: 21 insändare, okt. 1942 – jan. 1946.

Arnell avled 1982, vid en ålder av 64 år.

Nikolaus Gustav Daniel   (Dan)   Astberg, senare Astley, Yxlan (Stockholms skärgård)
Född: 1892-09-15
Yrke: Maskinist.
Hustru: Karin Astberg, senare Astley.
Son: Gunnar.
Korrespondens: 11 st insändare, juni 1941 – dec. 1944.

Astberg gifte sig med Karin 1927. Paret fick minst ett (1) barn.

Astley avled 1956, vid en ålder av 63 år.

Knut   Josef Ax, Göteborg
Född: 1920-03-19
Yrke: Kock.
Far: Josef Ferdinand Ax.
Mor: Jenny Ax.
Korrespondens: 15 st insändare, jan. 1942 – mars 1945.

Ax gifte sig 1949 med Ada Maria. Paret fick minst ett (1) barn.

Ax avled 1965, vid en ålder av 45 år.

Sven-Anders   Viktor Blomander, Stockholm
Född: 1918-05-05
Yrke: Matros.
Far: Sven Blomander.
Mor: Anna Blomander.
Korrespondens: 21 st insändare, sept. 1940 – nov. 1945.

Blomander gifte sig 1950 med Regina. 

Blomander avled 2000, vid en ålder av 72 år.

Sune   Bull, Käringön
Född: 1922-03-05
Yrke: Matros.



Far: August Olsson Bull.
Mor: Anna Bull.
Korrespondens: 10 st insändare, dec. 1940 – dec. 1944.

Bull avled 1988, vid en ålder av 66 år.

Berndt   Gustaf Sigfrid Dahlström, Stockholm
Född: 1902-08-14
Yrke: Motorman.
Far: Gustaf Dahlström, ingenjör.
Mor: Anna Bernhardina Danielsson.
Bror: Arne Gustaf Dahlström.
Korrespondens: 9 st insändare, juni 1941 – mars 1943.

Dahlström avled 1975, vid en ålder av 73 år.

Artur   Edvard   Granath, Ystad
Född: 1903-03-18
Yrke: Eldare.
Far: Anders Granath.
Mor: Thilda Granath.
Korrespondens: 14 st insändare, juni 1941 – jan. 1945.

1950 var Granath ogift och mantalsskriven i Ystad.
1953 arbetade Granath på en båt som ankom till Seattle, men 1960 är han åter mantalsskriven i 
Sverige, fortfarande ogift. Han finns dock inte med i förteckningen över personer som avled i 
Sverige 1901-2013, varför han tycks ha flyttat utomlands (möjligtvis återvänt till USA) och avlidit 
där efter 1960.

Göte   Allan Gustafsson, Falkenberg
Född: 1922-04-27
Yrke: Lättmatros.
Far: Anders Gustafsson, fiskare.
Mor: Olga Karlsson.
Korrespondens: 5 st insändare, feb. 1942 – dec. 1943.

Gustafsson avled 1942, vid en ålder av 20 år.

Gustav   Lennart Gustavsson, Helsingborg
Född: 1917-02-20
Yrke: Matros.
Far: Anders Gustavsson.
Mor: Kristina Gustavsson.
Syster: Inga-Maj Gustavsson.
Syster: Judith Steen.
Syster: Astrid Jonsson (ev Jansson).
Svåger: Harald Jonsson (ev Jansson).
Bror: Malte Gustavsson.



Korrespondens: 13 st insändare, sept. 1940 – okt. 1941.

1943 gifte sig Gustavsson med Brigid. Paret fick minst ett (1) barn.

Gustavsson avled 1997, vid en ålder av 80 år.

Curt   Yngve Hallberg, Malmö
Född: 1916-08-19
Yrke: Matros, senare motorman.
Far: Axel Hallberg, svarvare.
Mor: Edith Hallberg.
Korrespondens: 9 st insändare, dec. 1940 – nov. 1943.

Hallberg gifte sig 1948 med Ethel Sylvia. Paret fick minst fyra barn.

Hallberg avled 1966, vid en ålder av 50 år.

Fritz   Teddy   Ingemansson, Södervidinge
Född: 1916-12-31
Yrke: Motorman.
Far: Fredrik Ingemansson.
Mor: Pauline Ingemansson.
Korrespondens: 14 st insändare, sept. 1940 – maj 1945.

1956 gifte sig Ingemansson med Jenny.

Ingemansson avled 1970, vid en ålder av 53 år.

Billy   Jackson, Hamburgsund
Född: 1920-09-04
Yrke: Lättmatros.
Far: Alfred Jackson.
Mor: Mathilda Jackson.
Korrespondens: 15 st insändare, jan. 1942 – aug. 1945.

Jackson avled i Australien 1956, vid en ålder av 36 år.

Sven   Jacobi, Lindesberg
Född: 1902-05-19
Yrke: Styrman.
Far: Victor Jacobi, sjökapten.
Mor: Hilma Jacobi.
Korrespondens: 15 st insändare, okt. 1940 – aug. 1945.

Jacobi avled 1945, vid en ålder av 43 år.



Stig   Erik Wilhelm Knutson, senare Ekheim, Olofström
Född: 1921-07-06
Yrke: Motorman.
Far: John Knutson, senare Ekheim.
Mor: Iris Knutson, senare Ekheim.
Korrespondens: 10 st insändare, jan. 1942 – mars 1945.

Ekheim avled 2014, vid en ålder av 92 år.

Gustaf   Albert Ljunglöf, Harplinge
Född: 1895-03-05
Yrke: Steward.
Far: Nils Daniel Johannesson Ljunglöf.
Mor: Alma Karolina Andersdotter.
Fästmö: Ruth Johansson, Traryd, senare Gullbrandstorp.
Korrespondens: 6 st insändare, dec. 1940 – mars 1943.

1945 gifte sig Ljunglöf med Ruth.

Ljunglöf avled 1960, vid en ålder av 65 år.

Nils   Gustav Magnusson, Höganäs.
Född: 1916-08-24
Yrke: Matros.
Far: Otto Magnusson.
Mor: Anna Magnusson.
Fästmö: Anna-Lisa Persson.
Hustru: Miriam.
Dotter: Kathryn.
Korrespondens: 16 st insändare, sept. 1940 – april 1945.

Nils och Miriam Magnusson skilde sig 1950. Paret hade två barn.
Magnusson gifte sig med Gertrud Maria 1951.

Magnusson avled 2003, vid en ålder av 86 år.

Hjalmar   Harry Nilsson, Uddevalla.
Född: 1900-03-09
Yrke: Styrman.
Far: Okänd.
Mor: Amanda Martina Palmberg.
Hustru: Karin Nilsson.
Son: född 1940.
Korrespondens: 5 st insändare, juni 1941 – mars 1942.

Nilsson avled i på brittiskt område 1942, vid en ålder av 42 år.



Malte   Lenton Olofsson, Sölveby.
Född: 1920-01-26
Yrke: Kock.
Far: John Olofsson.
Mor: Betty Olofsson.
Moster: Hilda Bengtsson, lärarinna.
Korrespondens: 10 st insändare, juli/aug. 1941 – april 1943.

Olofsson avled i England 1943, vid en ålder av 23 år.

Charles   Wahlfrid Olsson, Helsingborg
Född: 1896-11-21
Yrke: Donkeyman, senare 2:e maskinist.
Far: Carl Olsson, mjölnare.
Mor: Paulina Olsson.
Korrespondens: 22 st insändare, okt. 1940 – juni/juli 1945.

Olsson avled 1967, vid en ålder av 70 år.

Gustav   Sture   Pousette, Avesta
Född: 1921-01-26 
Yrke: Maskinelev, senare eldare.
Far: Karl Pousette.
Mor: Hedvig Pousette.
Korrespondens: 7 st insändare, okt. 1941 – jan. 1944.

Pousette avled 1969, vid en ålder av 48 år.

Olof   Alfred Snygg, Yxlan (Stockholms skärgård)
Född: 1907-02-08
Yrke: Båtsman.
Hustru: Margit Snygg. 
Dotter: Laila Snygg.
Korrespondens: 7 st insändare, sept. 1941 – juni/juli 1943.

Olof Snygg började arbeta som sjöman som 16-åring, då han skrivs in vid sjömanshuset i 
Härnösand sommaren 1923. 

Snygg tycks skilja sig från Margit, då han enligt arkiven gifter sig med Ulla Ann-Marie 1949. Paret 
får minst fyra barn.

Snygg avled 1974, vid en ålder av 67 år.

Gustav   Bertil   Sommelius, Stockholm
Född: 1920-06-03
Yrke: Sjöman.
Far: Gustaf Carl Johan Sommelius.
Mor: Stina Sommelius.



Syster: Eva.
Syster: Ulla.
Syster: Birgit.
Korrespondens: 14 st insändare, juni 1941 – dec. 1945.

Sommelius avled i USA 1976, vid en ålder av 55 år.

Ernst   Petter   Valentin Walentinsson, Grebbestad
Född: 1921-11-08
Yrke: Lättmatros.
Far: Walentin Johansson.
Mor: Signe Johansson.
Syster: Nancy.
Syster: Valborg.
Bror: Verner.
Korrespondens: 23 st insändare, juni 1941 – aug. 1945.

9 sept 1942 var Petter Walentinsson ombord på Peiping, ett svenskt lastfartyg som var på väg till 
New York från Buenos Aires med en last av hudar. De torpederades av en tysk ubåt, varpå tre av 
sjömännen ombord på lastfartyget dödades. De resterande männen – trettio stycken – drev omkring 
på havet i en livbåt och en liten arbetsbåt i två veckor innan de blev räddade. Se insändare #5054 
samt #5578. Se även Åge Ramsby: ”14 dagar i livbåt på Atlanten”, Svensk Sjöfarts Tidning (1962).

7 sept 1950 ansökte Walentinsson om amerikanskt medborgarskap. Han har tidigare samma år gift 
sig med Mary Grace, en amerikanska. De fick tillsammans fyra barn.

Med undantag av en semester 1983 återvände Walentinsson aldrig till Sverige.

Walentinsson avled i USA 1995, vid en ålder av 73 år.



BILAGA 2. INSÄNDARE

I Ute och Hemma publicerades insändarna tillsammans med hela namnet på mottagaren och 
avsändaren; avsändarens hemort och i många fall även avsändarens hela adress. I nästan samtliga 
insändare uppges även relationen mellan avsändare och mottagare. Observera dock att meddelandet 
ofta skrevs av, eller tillsammans med, andra familjemedlemmar. För den faktiska avsändaren 
konsulterar man bäst innehållet i själva insändaren. 

Numreringen av insändarna skedde löpande av Ute och Hemmas redaktion och fortsatte från ett 
nummer till nästa. Med andra ord började man inte om på #1 i nytt nummer utan varje insändare 
fick sitt unika löpnummer. Det är detta som anges här, tillsammans med vilket nummer (månad, år) 
insändaren återfinns i. Märk väl att det angivna datumet och årtalet därför uppger när insändaren 
publicerades, inte när den skrevs. Troligtvis publicerades insändarna månaden efter de kommit till 
redaktionen, vilket syns i t ex nyårshälsningar publicerade i februari. Detta syns även i insändare 
74-#4400 där författaren talar om vilket datum det är i skrivande stund – 8 juli – och insändaren 
publicerades i augusti. 

I katalogen presenteras insändarna, adressaterna och avsändarna precis som de står i Ute och 
Hemma. Detta leder till inkonsekvens i stavningar av t ex namn, men också rena skrivfel (se till 
exempel Gustav Gustavssons insändare, där systern heter Jonsson och svågern Jansson). Vem som 
har skickat meddelandet noteras vid insändarens löpnummer, i de fall där avsändaren inte framgår i 
meddelandet. En anhörig avsändare presenteras vid första tillfället med sitt fulla namn i katalogen, 
därefter använder jag bara hens initialer. Till exempel står Allan Reimers Johan Anderssons mormor
som ”Elina Johansson” vid sin första insändare, därefter ”EJ”.1 Här presenteras dessutom 
insändarna med två nummer – till exempel 1-#335 – där det första numret står för dess ordningstal 
här i katalogen medan det senare står för insändarens löpnummer i Ute och Hemma.

Ute och Hemma erbjöd dessutom möjligheter till efterlysningar, där anhöriga kunde skriva in och 
meddela att de försökte komma i kontakt med sin utreste. Ofta gav de information som 
födelsedatum eller var han befann sig när de hörde av honom senast, i hopp om att någon som visste
mer om var han nu befann sig skulle läsa meddelandet och hjälpa familjen att komma i kontakt med
honom. Många i mitt material blev efterlysta vid något tillfälle, och detta har skrivits ut i tråden.

Till salongsuppassare, senare motorman   Allan   Henry   Andersson  , född 1915.

(Samtliga meddelanden är från farmodern Tilda Andersson.)

1-#335, okt. 1940.
”En kär hälsning från mig och alla här hemma.”

2-#504, dec. 1940. Från farmodern TA.2

”Många kära hälsingar från oss alla här hemma. God Jul och Gott Nytt År!”

3-#959, maj 1941. 
”Tack för brev och pengar. Kom snart hem!”

4-#1621, juli/aug 1941. 
”Kära hälsningar från farmor och alla oss här hemma. Kom snart hem! Hoppas Du får våra brev.”

1 För ytterligare presentation av respektive tråd och familj, se bilaga 1.
2 Dock står hon felaktigt benämnd som ”mormodern”, ett skrivfel från Ute och Hemmas sida.



5-#1797, sept 1941. 
”Kära hälsningar och en hjärtlig gratulation på födelsedagen från farmor och Dina kära här hemma. 
Hoppas Du får våra brev. Kom snart hem!”

6-#2008, okt. 1941.
”Tack för telegrammet som jag fått. En kär hälsning från oss alla. Välkommen hem!”

7-#2136, nov/dec. 1941.
”De käraste julhälsningar från farmor. Fritz hälsar också till Dig. Hoppas Du snart kommer hem.”

8-#2782, feb. 1942.
”En kär hälsning från mig och alla de Dina. En god fortsättning på det nya året!”

9-#4213, juni/juli 1942.
”Kära hälsningar från farmor och alla här hemma. Hoppas Du snart kommer hem. Du är mycket 
välkommen. Vi har inte hört något från Dig sedan 2 febr., då vi fick ett tel. Och vi vet inte, var Du 
är.”

10-#4645, sept. 1942.
”De käraste lyckönskningar på födelsedagen från Din gamla farmor och Dina kära här hemma. Allt 
väl. Må Gud bevara Dig, var Du än är, Käre Allan! Hälsning från alla bekanta här hemma i gamla 
Sverige. Din farmor.”

11-#4904, nov. 1942.
”En glad jul och ett gott nytt år tillönskar vi Dig här hemma. Det skulle vara trevligt, om Du kunde 
komma hem till jul. Nu fyller Anna 50 år. Hon skall ha fest på Strandterrassen. Det hade varit roligt,
om Du varit med i vårt sällskap en enda gång, käre Allan. Kära hälsningar från Din farmor.”

12-#5082, dec. 42.
”En glad jul och ett gott nytt år tillönskar Din farmor och Dina kära här hemma både små och stora. 
Du kan tro, att Ulla är stor.”

13-#5801, feb. 1943. 
”Det skulle vara en stor glädje för oss, om Du kunde skicka hem ett brev eller telegram. Vi har inte 
hört något från Dig sedan maj månad. Var vänlig skicka ett livstecken, om Du kan, käre Allan! Din 
farmor.”

14-#6098, april 1943. 
”En kär hälsning till Dig, Allan, från Din farmor och från oss alla här hemma i Sverige. Vi tackar så 
mycket för den kärkomna gåvan, som vi fick från Dig. Var vänlig skicka ett brev, om Du kan. Tag 
väl vara på Dig! Vi hoppas åter få träffa Dig en gång, käre Allan. Din Farmor, Kristina och Anna.”

15-#7344, juni/juli 1943. 
”En kär hälsning till Dig från Din farmor och Dina kära här hemma. Om dessa rader når Dig, käre 
Allan var vänlig giv ett livstecken från Dig. Vi har inte fått något meddelande från Dig sedan i maj i
fjol. Då fick jag ett telegram. Din farmor.”

16-#7549, aug. 1943. 
”Käre Allan, om Du är i livet så skicka brev eller telegram hem till oss. Vi vet inte alls, var Du är. 
Din farmor.”

17-#7660, sept. 1943.



”Käre Allan! Om dessa rader träffar Dig, så var vänlig skicka ett brev eller telegram hem till oss. Så
ha vi den äran gratulera Dig på Din födelsedag 18 sept. Många kära hälsningar från oss alla, särskilt
Din farmor. Nu är Sonja också konfirmerad.”

18-#8024, dec. 1943. 
”Vi sända Dig en kär hälsning och önska Dig alla en glad jul och ett gott nytt år. Det är väl omöjligt 
för Dig att fira jul med oss här hemma. Vi längta mycket efter Dig. Tag vara på Dig, så vi få träffas 
än en gång, det önskar först och främst jag och vi alla här hemma. Dina bekanta hälsa. Din tillgivna 
farmor Tilda.”

19-#8378, jan. 1944. 
”Vi vill skicka en hälsning till Dig Allan på det nya året. Tack för telegrammen, som jag fick. Anna 
har också fått sitt. Tack för att Du tänker på oss, käre Allan. Vi blevo så glada, när vi hörde från Dig.
Din Farmor.”

20-#8526, feb. 1944. 
”Tack för telegram och brev. Jag blev så glad, när jag fick höra av Dig. Anna blev så glad, när hon 
fick telegram från Dig. Nu sända vi alla en kär hälsning till Dig. Hoppas att Du läser den. Allt väl 
här hemma. Hoppas Du är frisk och har hälsan? Var firade Du julafton? Din Farmor.”

21-#8653, mars 1944.
”Vi sända Dig en hjärtlig hälsning genom Ute och Hemma, hoppas Du får läsa den. Nu har jag fyllt 
81 år och är någorlunda frisk, så att jag kan vara uppe. Vi äro friska alla här hemma, hoppas Du 
också är frisk och har hälsan, så att vi får träffas igen en gång. Din farmor Tilda Andersson och 
Dina kära här hemma i Sverige. Hälsning från Clary.”

22-#8760, april 1944.
”Vi önska Dig alla en glad påsk med många påskägg. Kan Du inte skriva ett brev till oss. Det är så 
trevligt att höra från Dig. Rut, Anna, Folke och lilla Ulla hälsar Dig.”

23-#8866, maj 1944.
”Många kära hälsningar till Dig, käre Allan. Hoppas att Du har hälsan. Var försiktig om Dig! Vi mår
bra alla här hemma.”

24-#9164, aug. 1944.
”Vi sänder en kär hälsning till Dig, Allan. Hoppas Du har hälsan. Det skulle vara trevligt att snart få 
träffa Dig. Var försiktig med Dig på Din farofyllda väg, så får vi kanske träffas. Har Du fått 
telegrammet, som vi sände till pingst? Kan Du inte fotografera Dig och skicka hem ett kort. Det är 
ju så länge sedan vi såg Dig. Fritz har vi inte sett på länge. Många kära hälsningar från oss alla. Din 
farmor.”

25-#9309, sept. 1944. 
”Vi undrar så mycket här hemma var Du är Allan. Det skulle vara trevligt att snart få träffa Dig. Var 
försiktig med Dig själv. Vi hoppas på ett snart återseende. Många kära hälsningar från oss alla, men 
först och sist från Din farmor.”

26-#9404, okt. 1944. 
”De käraste lyckönskningar på födelsedagen från oss alla här hemma. Vi önskar Dig allt gott. 
Välkommen hem. Din farmor.”

27-#9569, dec. 1944. 
”Vi sänder Dig Allan en kär julhälsning. Hoppas Du har hälsan. Vi undrar var Du skall fira Din jul i 



år. Det skulle varit trevligt, om Du hade firat jul hemma hos oss. Vi hoppas på ett snart återseende. 
Din Farmor.”

28-#9948, mars 1945. 
”Dina kära här hemma i Sverige undrar så mycket var Du är. Vi har skrivit flera brev till Dig, det är 
synd, att Du inte får dem, men genom denna tidning sända vi Dig alla en kär hälsning. Käre Allan, 
hoppas på återseende! Din farmor.”

29-#10025, april 1945. 
”Käre Allan! Vi vill sända en hälsning till Dig. Det är ledsamt, att Du inte får våra brev. Vi hoppas 
Du har hälsan. Vi önska Dig en glad Påsk. Vänligen Din Faruor (sic).”

30-#10110, maj 1945.
”Många kära hälsningar till Dig, käre Allan. Hoppas Du har hälsan. Vi har ju inte sett Dig på 6 år. 
Hoppas att vi snart får träffas. Farmor.”

31-#10264, sept. 1945. 
”Vi vill sända en hälsning till Dig i tidningen Ute och Hemma. Hoppas Du har hälsan. Kan Du, så 
skicka ett brev till oss och säg var Du är. Många kära hälsningar från oss alla. Din farmor.”

32-#10357, dec. 1945. 
”Hej på Dej Allan! Vi önskar Dej alla en Glad Jul och ett Gott Nytt År, för vi kommer väl inte att 
träffas i år heller. Kan Du inte skriva ett brev hem till oss? Må Gud bevara Dig på Din farofyllda 
väg. Kom till jul, om Du kan. Din farmor.”

Till salongsuppassare, senare maskinist   Allan   Reimers     Johan   Andersson  , född 1914.

33-#4, aug. 1940.
”Hjärtliga hälsningar från föräldrar, syster och Gunborg.”

34-#505, dec. 1940.
”God Jul och Gott Nytt År önska vi Dig. Vi skola fira julen tillsammans. Hälsningar från mor, far, 
Anna-Greta, Gunborg och Birgitta.”

35-#904, feb. 1941.
”De käraste hälsningar till Dig. Vi ha inte fått något brev sedan okt. Till New York ha vi sänt brev 
och julklapp. Sänd meddelande genom denna tidning. Mor, Far, Anna-Greta, Gunborg, Birgitta, 
mormor.”

36-#957, maj 1941. Från hustrun Gunborg Andersson.
”Käre Allan! Jag sänder Dig en hälsning. Nu är jag lika ensam igen. Birgitta dog den 1/4 och 
begrovs den 6/4. Kom snart hem, om Du kan! Gunborg.”

37-#958, maj 1941. Från fadern Johan Andersson.
”Vi här hemma sända Dig, Allan, en varm hälsning. Måtte Gud skydda Dig! Hälsningar från mor, 
far, syster, mormor och andra vänner.”

38-#1220, juni 1941.
”Hej på Dig, Allan! Vi mår bra och hoppas Du gör likaledes. Som Du vet, bygger vi på 
Rosengårdsstaden, och Du är hjärtligt välkommen till vårt resegille midsommarafton. Kära 



hälsningar till Dig! Hoppas Du snart kan komma hem igen. Ingeborg, Gunnar, Inga-Lill, Mormor.

39-#1221, juni 1941. Från fru Selma Johansson.
”Hjärtliga hälsningar till Dig, Allan, från Din moster Selma och din morbror Arvid. Vi hoppas, att 
Du har det bra och är frisk. Anna-Britta och Jack, Birgit och Willy hälsar till Dig så hjärtligt. På 
återseende!”

40-#1620, juli/aug 1941.
”Anna-Greta tog realexamen 6 juni. Birgit skall gifta sig 4 juli och bosätta sig i Örebro. Vi gratulera
Dig hjärtligt på Din födelsedag. Hjärtliga hälsningar från mor, far, Gunborg och Anna-Greta.”

41-#1795, sept 1941. Från mormodern Elina Johansson.
”Käre Allan! Hoppas Du mår bra. Vi må alla bra här hemma i Malmö.”

42-#1796, sept 1941. Från lagerchefen Jack Lindqvist.
”Hjärtlig gratulation på Din födelsedag önskas av oss alla här hemma.”

43-#2135, nov/dec. 1941. 
”Käre Allan, vi undra så, hur Du har det. Vi ha inte fått brev sedan januari. Hörde Du 
radiohälsningen? Om Du kommer till Amerika, så försök att få julklappen som vi skickade 1940. 
De hjärtligaste hälsningar och en God Jul önskar mor, far och Anna-Greta.”

44-#2137, nov/dec. 1941. 
”En god och angenäm helg önskar jag Dig. Om Du råkar tant Hedvig, så hälsa så hjärtligt från oss 
alla. Själv önskas Du välgång. Hjärtliga hälsningar från tant Anna.”

45-#2138, nov/dec. 1941.
”Käre Allan, vi sänder Dig härmed de käraste hälsningar och önskar Dig en riktigt god jul och ett 
lyckosamt nytt år. Vi har sänt brev till Dig. Hoppas Du får dem. Moster Selma, Morbror Arvid. 
Hälsningar även från Landskrona och Örebro.”

46-#2513, jan. 1942.
”Käre Allan! Vi undra så, var Du firat julafton. Hemma ha vi haft det lugnt och fridfullt. Vi saknade 
Dig oerhört på julaftonen. Från Svenska Kyrkans Sjömansvårdsstyrelse fingo vi en låda med 
livsmedel, bl. a. kaffe. Lådan kom som en hälsning från Er ute på havet. Nu önska vi Dig en god 
fortsättning på det nya året. Mor, Far, Anna-Greta.”

47-#2783, feb. 1942. Från mormodern EJ.
”Mormor önskar Dig ett gott nytt år.”

48-#3044, mars 1942. 
”Käre Allan, jag undrar så, var Du är nu. Jag är så orolig för Dig. Vi har inte fått många brev från 
Dig. Det senaste var i jan. 1941. Anna-Brita och Henry hälsar till dig. De liksom vi väntar på brev. 
Vad det skulle ha varit roligt, om Du kunnat komma hem till min 50-årsdag. Många kära hälsningar 
från mor, far, Anna-Greta. Sänd oss ett telegram!”

49-#3890, maj 1942.
”Våra käraste hälsningar! Mormor, far, mor och Anna-Greta i Malmö.”

50-#4398, aug. 1942. 
”Käre Allan! Hjärtligt tack för Ditt brev! Det blev glädje när vi fick det. Det var lång väntetid, 18 
månader. Tack för tel., som vi fick pingstdagen! Vi undrar var Du befinner dig nu. Har hört av din 



kamrat Kjellgren, att Du mönstrat på en annan båt. Hoppas Du har lika fin tur med den. Hör efter 
brev på Johnsons kontor i New York! Vi få gratulera Dig så hjärtligt på Din födelsedag! Det är nu 
tre födelsedagar Du är från hemmet, men Du är i mina tankar var dag. Gunnar är inne i 
beredskapstjänst. Kära hälsningar från mor, far, Anna-Greta och mormor.”

51-#4905, nov. 1942. 
”Vi här hemma mår utmärkt. Ja, Du Allan, nu har jag haft min stora dag. Jag blev så uppvaktad med
många blommor och presenter. Men den käraste presenten var när Ditt telegram kom. Får tacka för 
två brev, som vi fått, skrivna i januari. De hade tagit två månader. Har haft brev från Din kamrat 
Kjellgren, och han undrar, om Du har träffat hans bror i U. S. A. Något kaffe har vi inte fått. Så får 
vi önska Dig en god jul och ett gott nytt år. Måtte Du bli bevarad, så Du kan komma hem till 
Sverige, när det blir lugnare tider. Hälsa Hedvig och hennes make så gott från oss. Till sist många 
hjärtliga hälsningar till Dig från Mor, Far, Anna-Greta och Mormor.”

52-#5083, dec. 1942.
”Käre Allan, hjärtligt tack för tel. 7 nov. Det gläder oss mycket att höra något från Dig. Det är inte 
många ord, men dock ett livstecken från Dig. Det är så oroligt, att Du skall vara därute. Vi önskar 
Dig en god jul och ett gott nytt år. Det är nu det tredje året Du firar julen i främmande land. Hälsa 
Hedvig och hennes make från oss alla här hemma i gamla Sverige. Mor, far, Anna-Greta och 
mormor.”

53-#5802, feb. 1943. 
”Käre Allan! Först får vi tacka Dig för jultelegrammet, som vi fick i november. Vi undrar, om Du 
fick fira julen i land. Här hemma hade vi det lugnt och skönt. Våra tankar var hos Dig. En gång i 
månaden skriver vi ett brev till Dig, och vi hoppas, att Du får dem alla. Strax innan jul fick vi ett 
brev från Din kamrat Kjellgren. I brevet var ett foto av Dig. Juldagen var vi i Teckomatorp. Alla där
hälsade så hjärtligt till Dig. Sänder nu många hälsningar till Dig från mor, far, Anna-Greta och 
mormor.”

54-#6099, april 1943.
”Käre Allan! Vi undrar, var Du är och hur Du har det. Här hemma må vi alla bra, och vi hoppas, att 
Du gör detsamma. Har Du fått telegrammet, som vi skickade till Dig i januari angående Gunborg? 
Vi gå här och vänta på svar. Låt det inte dröja för länge, innan Du skickar ett telegram till oss. Nu är
det ett år sedan vi hade brev från Dig. Jag kan hälsa från dem i Landskrona. Jag var där, när tant 
Hilma fyllde 60 år. Margit, som nu är bosatt i Stockholm, var hemma med sin lilla flicka Monika. 
Hjärtliga hälsningar och en glad påsk önskar mor, far, Anna-Greta och mormor.”

55-#7550, aug. 1943. 
”Käre Allan! Återigen vill vi sända Dig en hälsning. Vi äro oroliga för Dig. Du låter ju inte höra av 
Dig. Jag hade telegram från Amerika, där de inte heller hade hört något från Dig. Från Din kamrat 
Kjellgren ha vi fått brev. Han är nu åter till sjöss men går innanför spärren. Käre Allan, sänd oss ett 
telegram! Vi sänder Dig nu många kära hälsningar. Mor, far, Anna-Greta och mormor.”

56-#7858, nov. 1943. 
”Käre Allan! Jag undrar så, hur Du har det. Här hemma må vi alla bra och ha hälsan. Vi ha fått brev 
från tant Hedvig och Sahlin. De äro så oroliga för Dig. Hemma hos tant Hedvig ligger en massa 
brev till Dig från Sverige. Jag har varit hos Elin i Teckomatorp. Hon har sålt stället, sedan Jöns dog. 
Ja, Allan det skulle vara roligt att få ett brev från Dig. Det är nu snart två år sedan. Vi sända Dig alla
många hälsningar. Mor, Far, Anna-Greta och Mormor.”

57-#8379, jan. 1944. 
”Käre Allan! Vi önska Dig ett riktigt gott nytt år! Det var fjärde julen, som Du firade på andra sidan 



spärren. Här hemma må vi alla bra, och vi hoppas Du gör detsamma. Många hälsningar från Mor, 
Far, Anna-Greta.”

58-#8654, mars 1944.
”Vi vill åter sända Dig en hälsning, och vi hoppas, att Du är frisk och har det bra på alla sätt. Jag 
kan hälsa från Dina vänner i Teckomatorp. Elin har köpt en fin villa, och Hans har nu övertagit sin 
fars gård. Nils och Mathilda ha köpt villa i Marieholm. Många kära hälsningar från oss alla här 
hemma. Mor, Far, Anna-Greta och Mormor.”

59-#9025a, juni/juli 1944. 
”Käre Allan! Hjärtligt tack för de brev med foton som vi fått. Breven var skrivna i dec. 1943. Du 
förstår, att det var en glädje att få höra från Dig. Det var två år sedan vi fått brev från Dig. Genom 
sv. konsulatet ha vi hört, att Du varit sjuk. Vi hoppas, att Du är fullt frisk. Papperna är klara nu. Vi 
har skrivit brev, som vi hoppas Du får snart. Det var roligt att höra, att Du läser våra hälsningar. 
Hjärtliga hälsningar från Mor, Far, Anna-Greta, Mormor.”

60-#9165, aug. 1944. 
”Far och jag är på semester i Höör och skall vara här en månad. Vi ha fått hem Ditt körkort samt en 
del andra småsaker. Allt är nu klart. Vi gratulera Dig på det hjärtligaste på Din födelsedag och 
sänder Dig våra varma hälsningar. Mor, Far, Anna-Greta, Mormor samt alla Dina vänner i Sverige.”

61-#9405, okt. 1944.
”Käre Allan! Tack för Dina brev och telegram. Vi ha fått tre brev på 14 dagar; det ena hade kommit 
hit på 3 veckor. Det var roligt, att Du fick vårt telegram till Din födelsedag. Nu har Du väl firat Din 
födelsedag tillsammans med Dina vänner. Vi skriver snart brev till Dig. Många varma hälsningar 
från mor, far, Anna-Greta och mormor.”

62-#9568, dec. 1944. 
”Käre Allan! Jag har varit i Teckomatorp, och där träffade jag en hel del bekanta, alla hälsade till 
Dig. Elin har fyllt 60 år. Ja, nu är det snart jul och särskilt då går våra tankar till Dig, som är så långt
borta. Du kanske skriver brev till oss, så att vi får en hälsning från Dig. Vi önska Dig alla en riktigt 
trevlig jul och sänder Dig de varmaste hälsningar. Mor, far, Anna-Greta, mormor samt alla Dina 
vänner här hemma.”

63-#9870, feb. 1945. 
”Vår käre Allan! Vi ha nu åter firat en jul utan Dig. Naturligtvis väntade vi på telegram från Dig, 
men det kommer kanske senare. Juldagen var vi i Landskrona; Margit och Monica var hemma. 
Skarmans har firat diamantbröllop, de be om en hälsning till Dig. Vi ha också gratulerat mormor, 
som fyllt 78 år. Axel Kjellgren skickade oss en hälsning till jul. Vi sända Dig alla våra hjärtiga (sic) 
hälsningar. Mor, Far, Anna-Greta. Mormor.”

64-#10024, april 1945.
”Käre Allan! Hjärtligt tack för Dina brev, som vi fick den 23 febr. Det var ju inte precis några glada 
nyheter. Kan Du inte skriva till oss och tala om vad som egentligen har hänt? Vi har skickat många 
brev till Kapstaden, försök att få dem. Läs Ute och Hemma varje månad. Hur går det nu med Din 
semester, som Du har sparat för att komma hem? Ja, vi är glada, att Du blev bevarad och efter vad 
vi kunde förstå av brevet är frisk och kry. Vi sänder Dig våra hjärtligaste hälsningar och uttrycker 
den förhoppningen, att Du snart kommer hem, och att Du blir hemma hos oss. Skriv snart och 
meddela oss Din adress. Mor, far, Anna-Greta och mormor.”

65-#10109, maj 1945. 
”Käre Allan! Du förstår nog, hur glada vi blev, när vi fick brev från Dig, och där Dud (sic) 



meddelade, att Du fått en ny båt. Hälsa tant Hedvig från oss, om Du skulle träffa henne. Här hemma
må vi alla bra och hoppas, att även Du är frisk. Mormor har flyttat, hennes adress är Bokgatan 4. Vi 
sänder Dig våra hjärtliga hälsningar Mor, Far, Anna-Greta och mormor.”

66-#10168, juni/juli 1945. 
”Käre Allan! Äntligen har freden kommit, den som alla längtat efter, inte minst vi som lever på 
hoppet att Du skall komma hem nu när kriget är slut. Måtte det inte dröja alltför länge, innan vi får 
återse Dig. Vi skall i juni månad resa till Höör och där liksom tidigare fira en månads semester. 
Anna-Greta skall ha sin semester i juli. Om allt går som vi tänkt skall hon resa till Dalarna på en 
kurs vid Siljansskolan. Vi längtar efter brev från Dig. Här hemma må vi alla bra. Vi slutar med 
många kära hälsningar till Dig och önska Dig välkommen hem. Mor, Far, Anna-Greta och 
Mormor.”

67-#10217, aug. 1945. 
”Käre Allan! Hjärtligt tack för Ditt brev med foton, som vi fick i juni månad, då vi var på semester i
Höör. Vi mår alla bra, far har haft ryggskott men är nu bättre. Vi har läst i tidningen, att den första 
båten Du var på, Canada, är på väg hem. Tänk om Du ändå hade varit kvar på den, då hade vi ju 
snart haft Dig här hemma igen. Vi hoppas, att Du snart kommer hem och hälsar på oss. Vi skall 
flytta den 1 oktober och vår nya adress blir Pildammsvägen 15, 5 tr., Malmö. Moster Selma och 
morbror Arvid har varit och hälsat på oss, de bad om en hälsning till Dig. Vi sänder Dig våra 
hjärtligaste hälsningar och önskar Dig välkommen hem samtidigt som vi gratulerar Dig på Din 
födelsedag. Mor, Far, Anna-Greta och Mormor.”

68-#10263, sept. 1945. 
”Käre Allan! Tack för alla brev med foton, som vi fått på den senaste tiden. Vi har skrivit många 
brev till Dig, men vi har fått en del av dem tillbaka, numera skickar vi breven till Erikssons i New 
York. Från Birgit har vi även haft brev. Henry Assarsson har varit hemma hos oss, han och hans fru 
hälsar Dig. Som Du kanske redan vet genom Anna-Gretas brev, så är mormor död. Vi hoppas alla, 
att Du mår bra och snart kommer hem. Många kära hälsningar. Mor, Far och Anna-Greta.”

Till motorman   Einar   Geron Osvald   Andersson  , född 1920.

69-#511, dec. 1940.
”Meddela Dig med hemmet. Vi ha ej haft brev sedan maj. Hjärtligaste hälsningar från far, mor och 
syskon.”

70-#964, maj 1941.
”En varm hälsning till Dig på 21-årsdagen, vår käre Einar. Mamma, pappa, Sara.”

71-#2143, nov/dec. 1941.
”Käre Einar, vi önskar Dig en God Jul och hoppas, att Du mår bra. Tack för telegram och brev! 
Farfar död. Mamma, Pappa, Sara och Kurt.”

72-#2786, feb. 1942. 
”Käre Einar, var finns Du nu och hur mår Du? Försök om Du kan på något sätt meddela Dig! Vi 
fick genom Ute och Hemma julpaket. Hjärtevarma hälsningar till Dig från mamma, pappa och 
Sara.”

73-#3895, maj 1942.
”Käre Einar, vi gratulera Dig på 22-årsdagen och önskar Dig lycka och välgång! Hoppas Du snart 



kan komma hem. Skriv snart eller telegrafera, är Du snäll! Hälsningar från mamma, pappa, Sara och
Kurt.”

74-#4400, aug. 1942.
”Käre Einar! Det är så länge sedan vi hörde något från Dig. Pappa och mamma ska resa till mormor 
på semester. Sara har semester nu (8 juli). Hon är på Hönö. Hoppas att Du har det så bra som 
omständigheterna tillåter. Vi har skrivit många brev till Dig. Erik frågar efter Dig. Jag skickar Dig 
hans nya adress: Erik Benson, 1721 Hobart Avenue, Bronx, New York City. Hjärtliga hälsningar 
från mamma, pappa och Sara.”

75-#4906, nov. 1942.
”Käre Einar! Vi sänder Dig en hälsning och önskar Dig en god jul och gott nytt år. Så tackar vi så 
hjärtligt för pengarna Du skickat. Försök att skriva, eller sänd ett telegram! Vi har ej haft brev sedan
januari. Vi hoppas Du har hälsan. Hälsningar från Mamma, Pappa, Sara.”

76-#5908, mars 1943.
”Käre Einar! Hur har Du det nu? Får Du aldrig våra brev? Vi skriver jämt till Dig, men Du svarar 
inte på det vi frågar. Vi har fått två brev från Dig på kort tid och ett julkort. Här hemma mår vi bra. 
Nu hälsar vi Dig och Din Fru så hjärtligt. Det kom i dagarna en sjöman hem med sin grekiska fru. 
Hoppas Du snart kommer med Din. Mamma, Pappa och Sara.”

Till jungman, senare lättmatros och därefter matros   Gösta   Alexander   Andersson  , född
1919.

77-#130, sept. 1940. Från fadern Nils R. Andersson.
”Många kära hälsningar till dig från Fjärestad. Sigvard är hemma. Mary sänder en varm hälsning.”

78-#515, dec. 1940. Från systern Astrid Borglin.
”Tack för tel. Vi sända Dig alla en kär julhälsning. Även Mary hälsar och väntar, att Du snart skall 
komma hem. Måtte Gud beskydda Dig och Dina kamrater, så att Ni snart måtte få komma hem till 
Edra väntande föräldrar och syskon.”

79-#516, dec. 1940. Från fadern NRA.
”Kära hälsningar till Dig från hemmet. Vi mår bra och hoppas Du gör detsamma. Tack för breven! 
Kom snart hem! En Glad Jul!

80-#905, feb. 1941. Från fadern NRA.
”De käraste hälsningar till Dig, käre Gösta, från föräldrar och syskon. Vi undra så mycket, hur Du 
har det. Vi har hälsan och önskar Dig detsamma. Hoppas att Du fått något av våra brev. Skriv om 
Du kan! Kom snart hem!”

81-#914, mars 1941. 
”Kära hälsningar till Dig från oss alla här och från Mary. Du har väl fått något av våra brev. Jag 
skriver ett var månad. Sigvard är på sjön igen härute runt kusten. Hoppas Du är frisk och att Du 
snart kommer hem till oss igen. På återseende! Din syster Astrid.”

82-#940, april 1941. 
”Kära Gösta, jag sänder Dig härmed de käraste hälsningar från oss alla här och från Mary. Tack för 
brevet, som jag fick 22/3. Anna-Lisa och Ove förlovade sig på hennes födelsedag 25/3. Sigvard är 
hemma igen. Jag önskar Dig en Glad Påsk. Kom snart hem! Din syster Astrid.”



83-#965, maj 1941.
”Kära Gösta, tack för breven. Vi har hälsan och mår bra och hoppas Du gör detsamma. Kära 
hälsningar från alla här hemma. Kom snart hem önskar mor och far.”

84-#966, maj 1941. Från systern AB.
”Kära hälsningar till Dig från Mary och oss här. Vi längtar alla till den dag Du skall komma. Gulli-
Britt och Gunnar hälsar till morbror Gösta. Skriv snart!”

85-#1226, juni 1941. 
”Käre Gösta! Våra käraste hälsningar till Dig från Mary och oss alla här hemma. Vi mår bra och 
hoppas Du gör detsamma. Var vid gott humör så klarar allting upp sig till sist. Hälsa även Dina 
kamrater ombord. Din syster Astrid.”

86-#1227, juni 1941. Från föräldrarna.
”Käre Gösta, en glad midsommar önskar Dina föräldrar och syskon. Vi mår bra och önskar att Du 
gör detsamma. Måtte den dagen snart randas då ni få vända åter hem. Var vid gott mod så ljusnar 
det säkert! Var rädd om Dig!”

87-#1623, juli/aug 1941. Från svågern K. H. Borglin.
”Jag sänder Dig många kära hälsningar från oss alla här hemma. Vår innerligaste önskan är att Du 
snart måtte komma hem igen. Lev väl! Knut.”

88-#1624, juli/aug 1941. Från systern Anna-Lisa Andersson.
”Hej Gösta! Du får skynda Dig att komma hem. Nu skulle vi har varit ute och campat. Men hoppas 
det inte dröjer alltför länge, innan Du kommer. Må så gott! Anna-Lisa.”

89-#1803, sept 1941.
”Käre Gösta! Vi hoppas alla att Du snart kommer hem till oss. Det är ju så länge sedan Du reste. 
Skriv till mig om Du kan. Hälsningar från Ellen och Anna-Lisa.”

90-#1804, sept 1941. Från familjen Ruth och Uno Nilsson.
”Hej på dej Gösta! Hoppas Du har det bra. Här är allt väl. Vi hoppas det inte skall dröja så länge 
förrän Du är hemma. Ha väntat hela sommaren. Vallåkra S.D.U.K:s medlemmar hälsa till Dig. De 
innerligaste hälsningar sända vi Dig.”

91-#1805, sept 1941. 
”Käre Gösta! Vi undra hur Du har det. Det var så längesen vi hörde något från Dig. Hoppas Du fått 
våra brev. Allt är väl här hemma. Sigvard har varit ute sedan i maj. Han går på kusten. Kära 
hälsningar från far, mor och syskon samt alla kamrater.”

92-#1806, sept 1941.
”Käre Gösta. Du är väl inte sjuk. Det är så längesen vi hörde något från Dig. Var vid gott humör så 
går allting! Vi vänta hem Sigvard nu. Skriv så ofta Du kan! De hjärtligaste hälsningar från Mary och
oss alla här hemma! Din syster Astrid.”

93-#2010, okt. 1941. 
”Käre Broder, var Du än finns, så försök att skriva hem till oss. Det är nu snart fem månader, sen vi 
fick något brev. Jag hoppas Du är frisk och duktig, för det är vi alla här hemma. Här sändes Dig 
många kära hälsningar från Mary och oss alla. Må Gud beskydda Dig och alla våra sjömän! Din 
syster Astrid.”

94-#2146, nov/dec. 1941.



”Käre Gösta, vi undrar, hur det är med Dig. Skriv, om Du kan! Hörde Du vår radiohälsning 20/11? 
Sigvard är ute men skall fira jul hemma. God jul! Vi väntar på den dagen Du kommer hem. 
Hälsningar från Mor och Far.”

95-#2147, nov/dec. 1941.
”Käre Gösta! Var finns Du? Vi ha inte hört något från Dig sedan april. Jag hoppas, Du har fått våra 
brev och telegram. Vi ha även skickat hälsning i radio till Dig. Här hemma är allt bra, men vi väntar 
bara, att Du skall komma hem. Sigvard är ute på sjön igen. Vi är hemma i Fjärrestad och tar upp 
betor. Mary och vi alla här hemma hälsar till Dig. Din syster Astrid.”

96-#2789, feb. 1942.
”Hej på Dig, käre Gösta! Våra varmaste tankar följer Dig dagligen på Dina farofyllda färder över de
stora haven. Fast Du är så långt borta, är Du ständigt i våra tankar, och vi talar så ofta om hur Du 
kan ha det. Hoppas Du mår bra. Så önskar vi, att det snart blir fred igen, så ni får vända åter till våra
kuster och edra hem. Det är nu två år sedan Du reste, och i mars blir det ett år sedan vi hörde något 
från Dig. Hörde Du hälsningen i radio? Sigvard är i Karlskrona och gör exercisen. Vi har alla 
hälsan. Fick Du vårt jultelegram! De käraste hälsningar från far, mor och syskon och f. ö. alla 
vänner. Hjärtlig lyckönskan på födelsedagen 22/2!”

97-#3051, mars 1942. 
”Käre broder! Vi undra så mycket, hur Du har det och om Du är frisk. Det är ju så länge sedan vi 
hörde något från Dig. Här är allt bra. Hälsning från Mary; vi skriver till varandra så fort breven kan 
gå. Hjärtlig gratulation på din födelsedag 22/2. Hälsningar från oss alla här i Lomma och Anna-Lisa
till Dig och även till Dina kamrater ombord. Din syster Astrid.”

98-#3896, maj 1942.
”Käre Gösta, vi undrar så ofta hur Du har det. Här hemma är allt bra. Annalisa och Ove gifte sig på 
påskafton. Tack för pengar 2/3 och 1/4! Vi blev så glada, för nu vet vi att Du är välbehållen på 
samma båt. Vi önskar att ni snart får vända hemåt igen. Nu har vi fina dagar här hemma. Det är 
tredje sommaren Du är borta och ett helt år sedan vi fick något brev från Dig. Många kära 
hälsningar från föräldrar, syskon och för övrigt alla bekanta. Må så gott!”

99-#5094, dec. 1942.
”Käre Gösta, hur har Du det nu? Det är längesedan vi hörde från Dig. Du får ha tack för brevet, som
Du skrivit den 12 juli. Det kom i sept. Nu ha vi firat fars 50-årsdag. Här var lite fest, men Du saknas
alltjämt bland oss. Nu stundar den tredje julen, och Du är borta ännu. Men vi hoppas, att Du 
kommer hem till mors 50-årsdag. Vi önska Dig och alla Dina kamrater en god jul och gott nytt år. 
Med hopp om återseende snart! Hälsningar från mor och far. – Från systern Astrid Borglin. – Käre 
Broder, tack för mycket längesedan! Undrar hur Du har det, hoppas bra. Det är bra med oss alla här 
hemma. Vi var samlade alla hemma, när far fyllde år. Men Du saknas. Men nu hoppas vi, att Du är 
hemma till mors 50-årsdag. Sigvard är hemma nu några dagar. Anna-Lisa bor i Landskrona. Hon 
har en liten son, som heter Leif Roland. Gulli Britt går i skolan nu. Ja, nu till sist får jag önska Dig 
en god jul och ett riktigt gott nytt år. Hälsningar till Dig från oss alla i Lomma. Din syster Astrid.”

100-#7005, april 1943.
”Käraste Gösta! Vi undrar så ofta, var Du är och hur Du har det. Här hemma är allt väl. Undrar om 
Du får våra brev. Vi fick det sista från Dig i september. Sigvard ligger på ett fyrskepp. Dina pengar 
kommer var månad. Skriv, om Du kan! Många kära hälsningar från far och mor, bror, Landskrona 
och Lomma och alla övriga bekanta.”

101-#7348, juni/juli 1943.
”Käre bror! Hur är det med Dig? Hoppas bra, för det är det med oss alla här. Det är så längesedan vi



hörde något från Dig. Jag hoppas Du fått något av de brev vi skrivit till Dig. Vi var hemma och 
firade mors 50-årsdag den 1 maj. Knut är hemma nu. Gulli-Britt, Gunnar, Margit hälsar till morbror 
Gösta. Vi önskar Dig glad pingst och midsommar och hoppas, att vi snart får träffas. Det är nu över 
tre år sedan Du reste. Kära hälsningar från oss alla här. Din syster Astrid.”

Till lättmatros, senare matros och därefter sjöman Göte   Allan Andersson  , född 1922.

102-#131, sept. 1940.
”Hoppas du (sic) mår bra och att allt är väl. Vi må bra här hemma. Kära hälsningar från Far, Mor 
och bror.”

103-#518, dec. 1940. Från fadern Algot Andersson.
”Hoppas Du får fira en god jul, Allan. De varmaste julhälsningar från oss alla.”

104-#1967, maj 1941. Från fadern AA.
”De varmaste hälsningar från oss alla. Hoppas Du har det bra på alla vis.”

105-#968, maj 1941. Från mormodern Anna och Moster Johanna Hall, Trelleborg.
”Hälsningar i mängd. Hoppas Du mår bra och inte har det alltför besvärligt.”

106-#1229, juni 1941.
”Käre Allan, vi önska att Du snart måtte komma lyckligt hem och undra hur Du har det. Hälsningar 
från Mor, Far och Sven.”

107-#1625, juli/aug 1941.
”Tack för Ditt telegram! Meddela Dig någon gång med hemmet, om Du kan. Kära hälsningar från 
mor, far och bröder.”

108-#1807, sept 1941. Från fadern AA.
”Käre Allan! Vi önskar att Du snart skall komma hem. Måtte Gud bevara Dig! Alla här hemma ha 
Dig ständigt i tankarna och hoppas att Du har det bra.”

109-#2148, nov/dec 1941.
”Käre Allan, försök att komma hem snart. Undrar, om Du fått pengarna vi sänt. Låt höra av Dig 
snart! Allt väl här hemma. Kära hälsningar från oss alla.”

110-#2520, jan. 1942.
”Vi undra så mycket, var Du är, Allan. Hoppas ingenting tråkigt hänt Dig. Meddela Dig med oss, 
om möjligt! Kära hälsningar från far, mor, bror och även morbror och moster.”

111-#3047, mars 1942.
”Käre Allan, vi äro mycket oroliga för att något skall ha hänt Dig. Har ej hört något sedan oktober. 
Det skulle vara så roligt, om Du snart kunde komma hem. Du skulle ha följt med Dina kamrater, 
som vi fick hälsningar genom. Läs Ute och Hemma, jag är så glad för den lilla tidningen. Försök ge 
oss ett livstecken! Måtte Gud bevara Dig för alla faror. Hälsningar i mängd från far, mor, bror, 
mormor och moster.”

112-#3889, maj 1942. (Som ”Allan Göte”.)
”Käre Allan! Tack för tel.! Läs Ute och Hemma! Vi sänder där kära hälsningar till Dig. Samtidigt 
ber vi Dig att komma hem, om Du kan. Här är allt gott och väl. Hälsningar från far, mor, bror, 



moster och mormor.”

113-#4646, sept. 1942.
”Käre Allan, vi undrar så mycket, var Du är och hur Du har det. Vi har ej hört något sedan vi fick 
brevet skrivet i maj. Kan Du inte skriva eller telegrafera hem. Vi väntar på ett livstecken från Dig. 
Hälsningar från oss alla.”

114-#5096, dec. 1942.
”Käre Allan! Vi sänder Dig nu en hälsning genom Ute och Hemma och hoppas, att Du läser den. Vi 
mår alla bra. Hoppas Du gör detsamma. Det är rätt längesedan vi hörde från Dig. Vi hoppas Du 
snart kommer hem. Lev väl! Hälsningar i mängd från oss alla.”

115-#5912, mars 1943. Från fadern AA.
”Käre Allan! Jag undrar så mycket var Du är. Det är längesedan vi hörde från Dig. Hur har Du 
månne firat jul och Din tjugoåriga födelsedag? Hoppas Du har det bra. Må så gott tills vi råkas en 
gång. Hoppas det inte dröjer alltför länge.”

116-#7007, april 1943.
”Käre Allan, kan Du inte skriva och tala om var Du är någonstans. Vi väntar så på brev. Vi har fått 
ett, men det var flera månader gammalt. Kära hälsningar från oss alla.”

117-#7350, juni/juli 1943. Från fadern AA.
”Det är nu så längesedan vi hörde från Dig. Vi undrar så, var Du befinner Dig. Hoppas det bästa. Vi 
här hemma har det bra. Skulle vara så roligt, om Du snart kom hem. Det är nu på fjärde året vi inte 
har sett Dig. Hoppas att Gud bevarar Dig, så att vi snart råkas.”

118-#7552, aug. 1943.
”Käre Allan, tack för Dina brev! Tråkigt att Du inte får några brev hemifrån. Vi har skrivit ett 30-tal 
brev, så vi tycker det är konstigt, att inget enda når Dig. Vi har alla hälsan, men mormor är inte så 
bra. Hälsningar från oss alla.”

119-#7763, okt. 1943.
”Käre Allan! Jag vill nu försöka nå Dig med en hälsning. Undrar om Du fortfarande inte fått några 
brev från oss. Vi har sänt så många till Dig. Kära hälsningar från oss alla.”

120-#7859, nov. 1943. (”Allan Göte”.) Från fadern AA.
”Käre Allan! Vi hoppas innerligt, att denna hälsning når Dig. Har Du fått något brev från oss? Vi 
har sänt många brev till Dig. Tack för telegrammet! Hoppas allt är bra. Vi har det bra.”

121-#8030, dec. 1943.
”Käre Allan! Vi sända Dig nu en riktigt hjärtlig julhälsning jämte varma lyckönskningar på 
födelsedagen Nyårsafton. Vi önska Dig all möjlig lycka och välgång. Tänk om Du kunnat fira Din 
födelsedag hemma i stället, men vi hoppas att snart få återse Dig. Nu är det snart 4 år sedan Du var 
hemma. Vi ha sänt ett telegram till Dig, hoppas Du får det. Hjärtliga hälsningar från oss alla.”

122-#8527, feb. 1944.
”Käre Allan! Undrar var Du tillbringat julen. Vi väntade Dig säkert hem, när Du var i England. 
Undrar hur det är med Dig, hoppas det bästa. Vi undra så var Du är. Roligt att Du fått några brev 
från oss, det tog ju tid, men fler får Du nog snart. Vi ha skrivit. Många hälsningar från oss alla. Far.”

123-#8761, april 1944.
”Käre Allan! Återigen får Du en hälsning från oss här hemma. Vi har nu inte hört från Dig på ett par



månader men Du kanske inte kan meddela Dig med oss. Vi undrar så mycket, var Du är och hur Du 
har det. Kan Du inte snart komma hem. Det är i dag fyra år sedan Du reste. Det är lång tid att vänta.
Hälsningar från oss alla, far, mor, bror.”

124-#8864, maj 1944.
”Käre Allan! Nu är det längesedan vi hörde från Dig, så vi börjar undra, var Du är. Sänd ett 
telegram, om Du kan. Här hemma är allt bra. Hälsningar från mor, far, bröder.”

125-#9167, aug. 1944.
”Käre Allan, tack för Ditt brev! Vi blir så glada, när vi hör från Dig, så vi någorlunda får veta, var 
Du är. Hoppas Du är frisk och trivs bra. Här är allt som vanligt. Hälsningar från oss alla."

126-#9403, okt. 1944. 
”Käre Allan! Har Du fått några brev från oss? Vi ha sänt många. Hoppas Du har det bra. Tack för 
brev och telegram. Här är allt bra. Hälsningar från oss alla.”

127-#9577, dec. 1944.
”Kära Allan! Det är så tråkigt, att Du inte får några brev från oss, ty vi skriver jämt till Dig under de
adresser Du ger oss. Breven ligga säkert någonstans och vänta på Dig. Roligt om Du läser Ute och 
Hemma, ty där finns alltid en hälsning till Dig. Här får Du en riktigt varm önskan om en god jul, var
Du än må befinna Dig. Vi hade hoppats, att Du skulle vara hemma denna jul. Många julhälsningar 
från oss alla.”

128-#9949, mars 1945.
”Käre Allan! Vi ha nu börjat ett nytt år; undrar om Du kommer hem någon gång i år, det är nu sjätte 
året Du är borta. Undrar var Du var på din 22:a födelsedag, nyårsafton, kanske Du var där det är 
ständig sommar, här ha vi ju nu vinter och kallt. Många kära hälsningar från Mor, Far och bröder. 
Även moster hälsar.”

129-#10111, maj 1945.
”Käre Allan! Återigen får Du en hälsning, vilken vi tror når Dig säkrare än när vi skriver. Vi fick 
tillbaka ett brev vi skrivit för 2 år sedan. Hoppas ändå att Du får några brev från oss, och att Du har 
hälsan och har det bra. Hälsningar från oss alla.”

130-#10219, aug. 1945.
”Käre Allan! Nu äntligen får vi väl börja vänta Dig hem, när kriget är slut. Men det är väl inte säkert
att det finns tillfälle att komma med detsamma. Men vi vänta på Dig, och vi hoppas att ej bli 
besvikna, det är nu på sjätte året Du är borta. Till jul hoppas vi Du är hemma. Lev väl. Hälsningar 
Mor, Far och bröder.”

131-#10295, okt. 1945.
”Käre Allan! Vi väntar Dig säkert hem till jul, låt oss inte bli alltför besvikna. Hoppas Du mår bra. 
Vi äro alla duktiga och alla hälsar. Sven är också ute och Herbert är i Amerika. Hälsningar i mängd 
från Far, Bror och Mor.”

132-#10413, jan. 1946.
”God fortsättning på det nya året! Vi hade väntat dig till jul, men vi hoppas att denna hälsning når 
dig. Många lyckönskningar på födelsedagen sändas dig ävenledes från far, mor och bröder.”

133-#10473, april 1946. 
”Käre Allan! Vi undra så var Du befinner Dig. Vi ha ej hört något från Dig sedan jul. Hoppas Du 
fått en ny båt och att allting är bra. Skriv snart hem! Vi längta så efter brev. Hälsningar från mor och



far.”

134-#10499, juni/juli 1946. 
”Käre Allan! De (sic) är länge sedan vi fick något brev från Dig, men ett telegram har vi fått. Vi 
undrar, när Du tänker komma hem. Nu är ju kriget slut och vi längtar efter den dag, då Du åter är 
hemma. Kom snart. Kära hälsningar från oss alla.”

135-#10519, sept. 1946. 
”Käre Allan! Vi undrar, varför Du inte kommer hem, vi längtar så efter Dig och tycker, att det skulle
vara underbart, om vi snart finge se Dig här hemma. Många hälsningar och brev ha vi sänt Dig. Har 
Du fått några av dem? Hälsningar från Mor och Far.”

136-#10552, dec. 1946. 
”Käre Allan! Får Du månne någon gång tillfälle att läsa hälsningar i Ute och Hemma? Vi sänder Dig
nu en kär Julhälsning till Dig. Hoppas Du tänker på oss i jul, våra tankar är alltid hos Dig. Många 
hälsningar från oss alla.”

137-#10567, mars 1947.
”Käre Allan. Får Du några av de brev, vi skriver till Dig? I går kom 5 brev tillbaka, som vi skrivit, 
dessutom 2 brev som Du skrivit i Amerika, så att det är visst dåligt ställt med postgången. Men nu 
får Du många kära hälsningar från oss alla. Din mor.”

Till uppassare   Knut   Lennart   Andersson  , född 1917.

138-#134, sept. 1940.
”Hjärtlig hälsning från Far, Mor, syster och lillebror. Allt väl. Skriv om möjligt hem.”

139-#519, dec. 1940.
”En kär julhälsning från mor, far, syster och lillebror. Allt väl hemma. Vi vänta att få höra från Dig.”

140-#906, feb. 1941.
”Vi ha icke hört av Dig sedan april i fjol. Sätt Dig i förbindelse med hemmet snarast möjligt. Kära 
hälsningar från oss alla.”

Efterlyst feb. 1941.

141-#915, mars 1941.
”Vi har väntat få höra från Dig. Har skickat flera brev, vilka Du väl fått. Kära hälsningar från 
hemmet.”

142-#1234, juni 1941.
”Har fått Ditt brev. Låt höra av Dig oftare. Allt väl hemma. Hoppas det skall gå lyckligt för Dig. 
Kära hälsningar från far och mor, syster och bror samt Gunnar.”

143-#1627, juli/aug. 1941.
”Kära hälsningar till Dig, Knut, från oss alla hemma. Hoppas Du är välbehållen. Skriv hem, om Du 
kan! Allt väl hemma.”

144-#2152, nov/dec. 1941.
”En kär hälsning till Dig, Knut, från far och mor, syster och bror samt Gunnar. Har inte hört från 



Dig sedan mars. Skriv hem, så vi får veta, hur det är med Dig. Hoppas Du är välbehållen. Allt väl 
hemma.”

145-#3378, april 1942.
”Allas våra varmaste och hjärtligaste hälsningar till Dig, Knut, på Din farofyllda färd ute på haven 
från föräldrar och syskon. Allt väl hemma. Hoppas Du fått vårt brev.”

146-#5098, dec. 1942.
”Käre Knut, tack för Ditt brev! Vi mår alla bra och hoppas Du gör detsamma. Ella och Kjell tackar 
så mycket för pengarna. Vi har ordnat med Dina pengar som Du bad om. Hoppas Du fått brevet vi 
sände Dig strax efter vi fått Ditt brev. Är Du fullt återställd efter sjukdomen? Nu närmar det sig jul. 
Hoppas Du får läsa dessa rader innan dess. Kära hälsningar till Dig, Knut, samt en önskan om en 
god och fridfull jul till Dig och Dina kamrater från far och mor, syster och bror samt släkt och 
vänner.”

Till matros   Mac   William   Andersson  , född 1921.

147-#1238, juni 1941.
”Hjärtliga hälsningar från föräldrar och syskon. Jag kom hem i september 1940. Far.”

Efterlyst i september 1941.

148-#2522, jan. 1942.
”Käre Mac! Tack för telegrammet! Alla hemma tänker på Dig och hälsar till Dig. Sänd oss ett 
meddelande så ofta Du kan beder din (sic) far.”

149-#3053, mars 1942.
”Käre Mac, tack för telegrammet! Alla hemma tänker på Dig och hälsar till Dig. Sänd oss ett 
meddelande så ofta Du kan beder Din far.”

150-#4778, okt. 1942. 
”Käre Mac! Vi har ej hört något ifrån Dig sedan april i år. Försök att meddela Dig med oss! Vi 
undrar och väntar på något livstecken ifrån Dig. De käraste hälsningar till Dig från Far, mor och 
syskon.”

151-#5099, dec. 1942.
”Käre Mac, tack för brevet vi fick 5 okt. 1942. Skriv så fort Du kan igen! Många kära hälsningar 
från far och mor.”

152-#7009, april 1943.
”Käre Mac, tack för brev! Skriv snart igen! Allt väl hemma. Hjärtliga hälsningar från oss alla.”

153-#7663, sept. 1943. 
”Käre Mac, tack för brev av den 28 maj 1943! Hjärtliga hälsningar från oss alla här hemma. Skriv 
snart igen! Far.”

154-#9580, dec. 1944. Från fadern Karl Alfred Andersson.
”Kära Mac! En god jul och ett gott nytt år samt många kära hälsningar från oss alla här hemma. 
Skriv några rader. Det är så länge sedan vi sporde någonting från Dig.”



Till motorelev, senare stewardbiträde   Rune   Harry Wallentin   Andréasson  , född 1920.

155-#1250, juni 1941.
”Vi här hemma i Sverige sända en varm och innerlig hälsning till Dig och hoppas Du mår bra. Vi 
må alla bra. Vi ha sänt många brev. Hoppas Du fått dem. Far, mor, bror och svägerska.”

156-#1812, sept. 1941. Från fadern Harry Andréasson.
”Vår hjärtligaste hälsning till Dig Rune! Vi hoppas Du mår bra. Vi här hemma må alla bra.”

157-#2014, okt. 1941.
”Käre Rune, det var så längesedan vi hörde något från Dig. Om Du ej kan sända brev, försök då 
skicka telegram. Vi har sänt Dig många brev. Det sista från Dig kom i maj. Rune, var vid gott mod! 
Måtte Gud bevara Dig och skydda Dig! Hoppas, att Du mår bra. Våra tankar följa Dig. Hälsningar 
från far, mor, och bror samt svägerska, släkt och vänner.”

158-#2157, nov/dec. 1941.
”Käre Rune, vår högsta önskan är, att Du sänder oss ett telegram. Har Du fått alla våra brev, som vi 
sänt Dig. Försök att få en båt till Sverige. Arne och Rut hälsar Dig. Deras lille son heter Gert. Han 
fyller ett år 22/12. Vet Du, vem som fyller mer den dagen? Vi vill passa på att gratulera Dig på Din 
dag 26 nov. Gud skydde Dig samt Eder alla ombord! Hälsningar från mor och far.”

Efterlyst nov/dec. 1941.

159-#4410, aug. 1942. Från fadern HA.
”Goddag på Dig Rune! Hur mår Du? Varför sänder Du ej ett tel. hem till oss? Roligt att Du hörde 
radiohälsningen. Vi fick även Ditt tel. på julafton 1941. Arne och Rut hälsar Dig samt även andra 
släktingar. Skriv snart!”

160-#5625, jan. 1943.
”Vi önskar Dig ett gott nytt år. Tack för gåvan och telegrammet! Hoppas att Du fått vårt. Det skulle 
vara roligt att se Dig nu efter fyra år. Försök, om Du kan, få en lejdbåt till Sverige! Vi hälsar Dig 
alla här hemma. Far, Mor, Arne, Rut och lille Gert.”

161-#7556, aug, 1943.
”Käre Rune, goddag på Dig! Hoppas Du mår bra. Vi här hemma mår rätt bra. Tack för telegrammet 
på Mors dag! Har Du fått brevet, som vi sände i maj pr flyg? Telegrafera ofta, om Du kan. Kom 
snart hem. Alla hälsar Dig. Mor och far.”

Till matros   Sven   Henrik Bernhard   Arbin  , född 1918.

162-#339, okt. 1940.
”Ha fått pengar och telegram men inga brev. Hoppas du får våra – meddela om du fått dem! Vi 
önska dig lycka och välgång. De käraste hälsningar från Far, Mor, Morfar och syster Alice.”3

163-#530, dec. 1940. 
”God Jul och Gott Nytt År önska vi Dig, käre Sven. Mor har fått Ditt tel. 21/11 men inga brev. 
Meddela Dig med denna tidning, så vi kommer i förbindelse med varandra än en gång. Käraste 
hälsningar från far och mor.”

3 Alla former av ”du” skrevs med gement D i denna insändare.



164-#891, jan. 1941. 
”Käre Sven! Vi har fått Ditt tel. 14/12. Här hemma är som vanligt. Våra varma tankar följa Dig 
alltid, käre Sven. Du gratuleras hjärtligt på Din 23-årsdag 26/2. Käraste hälsningar från mor och 
far.”

165-#1253, juni 1941.
”Käraste hälsningar från far, mor och alla här hemma. Våra tankar följer Dig, vår käre Sven! Tack 
för tel. 4/2 och 8/4!”

166-#1633, juli/aug. 1941.
”Käre Sven! Våra tankar följer Dig ständigt i hopp om att Du måtte bli bevarad. Och vi bidar tiden, 
när vi får mötas igen här hemma. Har sänt Dig brev. Dröj inte för länge med att höra av Dig. Var 
rädd om Dig och lev så väl Du kan, käre Sven! Käraste hälsningar från mor och far, släkt och 
vänner.”

167-#1814, sept. 1941. Från systern Alice Johansson med familj.
”Vi sända Dig många kära hälsningar. Må så gott! Alice, Pher och Berit.”

168-#2531, jan. 1942.
”Käre Sven! Åter är ett år till ända. Varmt lyckönskas Du på födelsedagen 26/2. Hoppas Du fick 
vårt svarstelegram och att Du hörde hälsningen i radio juldagens kväll. Käre Sven, dröj inte längre 
med att höra av Dig! Käraste hälsningar från far och mor.”

169-#2795, feb. 1942.
”Käre Sven! Vi lyckönska Dig på Din födelsedag 26 febr. Hoppas Du har hälsan och att det inte 
dröjer allt för länge, innan vi få träffa Dig, Sven. Kära hälsningar från Alice, Pher och Berit.”

170-#3066, mars 1942.
”Käre Sven, varmt tack för telegram på nyårsaftons kväll! Du är alltid i våra tankar. Käraste 
hälsningar från far och mor.”

171-#4223, juni/juli 1942. 
”Käre Sven! Vi sända Dig många kära hälsningar och hoppas, att Du är frisk. Hälsningar från Alice,
Pher och Berit.”

172-#4780, okt. 1942.
”Vår käre son, var finns Du? Vi här hemma tänker på Dig så mycket och längtar efter Dig. Har sänt 
Dig brev till A. Johnsons kontor i New York. Varmt tack för paketet i april samt tel. pingstdagen. 
Käre Sven, glöm oss inte här hemma! Låt höra av Dig så ofta som Du kan! Hörde av en 
exerciskamrat till Dig, som kommit hem, att Du varit sjuk. Hoppas Du nu är återställd igen. Vi alla 
hemma har hälsan. Må Gud bevara Dig, vår käre Sven, beder far och mor. Käraste hälsningar ifrån 
Kalmar.”

173-#5106, dec. 1942. 
”Käre Sven! Vi sända Dig en kär hälsning, som vi hoppas ska nå Dig till jul. Far och mor kanske 
firar julen hos oss, och vi önskar då, att också Du vore här. Nu kan vi endast önska Dig en riktigt 
god jul. Hälsningar från Alice, Pher och Berit.”

174-#5919, mars 1943.
”Vår käre Sven! Hoppas Du har hälsan. Vi hemma må bra. Du fick väl svarstelegrammet till 
Kapstaden i slutet av november? Varmt tack för jultelegrammet! Sänder Dig brev. Nämn i telegram, 
om Du får dem! Ja, den 26 febr. fyller Du 25 år. Vi firar den dagen här hemma, må Du tro, till Din 



ära. Den 23 febr. är det tre år sedan Du reste hemifrån. Vi trodde väl inte då, att skilsmässan skulle 
bli så lång. Var vid gott mod och var rädd om Dig! Vi hoppar innerligt, att den dagen snart skall 
komma då vi får förenas här hemma. Må Gud bevara Dig väl! Kära hälsningar från far, mor, Alice, 
morfar.”

175-#7013, april 1943.
”Käre Sven! Vi sända Dig en kär hälsning med hopp om att Du mår bra. Alice, Pher och Berit.”

176-#7354, juni/juli 1943.
”Käre Sven! Tack för telegrammet, som vi blev så glada över. Vi har hälsan och mår gott samt 
önskar Dig detsamma. Berit sänder en särskild hälsning till morbror Sven. Kära hälsningar från 
Alice, Pher och Berit.”

177-#7867, nov. 1943.
”Käre Sven! Vi vill nu sända Dig en hälsning, som vi hoppas ska nå Dig till jul. God jul och ett som
vi hoppas bättre nytt år! Må så gott önskar Alice, Pher och Berit.”

178-#8036, dec. 1943.
”En god jul och ett gott nytt år önska vi Dig, vår käre Sven! Vi äro så ängsliga för Dig. Mor har inte
hört från Dig sen april, då vi fick Ditt telegram. Undrar om Du får våra brev. Vi hoppas innerligt att 
Du har hälsan och att det inte skall dröja så länge tills Du kommer hem till oss. Vi vänta ständigt att 
Du skall komma med någon lejdbåt. Hoppas det inte dröjer så länge till de börja gå igen. Vi alla 
hemma har hälsan; allt är som vanligt, bara Du saknas. De varmaste hälsningar från Far och Mor.”

179-#8658, mars 1944.
”Vår käre Sven! Nu är det snart ett år sedan vi fingo Ditt sista telegr. Vi äro så oroliga för Dig, hur 
har Du det? Undrar om Du fick vårt brev till jul? Vi få varmt gratulera Dig på Din födelsedag den 
26. Som Du vet, fyller Far 50 år den 23. Vi bruka ju fira Edra födelsedagar på en gång, och gör det 
även i år med att tänka goda tankar till Dig vår käre Sven. Den 23 är det ju fyra år sedan Du 
lämnade hemmet, det är en lång tid, men vi få inte mista hoppet, att Du kommer hem till oss. Alice 
kommer hem i slutet på denna månad. Kära Du, sänd ett meddelande om Du kan. Käraste 
hälsningar från Far, Mor, Alice och Morfar.”

Efterlyst i mars 1944.

180-#9172, aug. 1944.
”Vår käre Sven, tack för telegram på mors dag och brev 11 juni. Har sänt Dig brev. Glädjande att 
Du fått våra, fastän på en gång och så långt efter. Det var väl, att Du sett hälsningarna i Ute och 
Hemma, eljest hade Du inte fått något livstecken från oss på två år. Må hälsan och välsignelse följa 
Dig, vår käre son. Käraste hälsningar från Far, Mor, släkt och vänner.”

181-#9312, sept. 1944.
”Käre Sven! Mor och far har varit hos oss under fars semester, och vi haft så roligt. Vi ser i Ditt 
brev, att Du läst våra hälsningar i Ute och Hemma, vilket gläder oss mycket. När mor och far var 
hos oss, voro vi också hos morfar i Stockaryd. Han är så pigg och duktig. Han hälsade så gott till 
Dig. Vi hoppas alla, att det inte dröjer så länge tills vi få träffa Dig. De käraste hälsingar från Alice, 
Pehr och Berit.”

Aug. 1944, till Ute och Hemma:
”Eftersom vi efterlyst vår son i Ute och Hemma, vill vi nu meddela, att vi till vår stora glädje fått 
både telegram på Mors dag och brev i denna månad från New York. Han har gått på värmen i två år.
Det enda som nått honom hemifrån hela tiden har varit hälsningarna i Ute och Hemma. Han skriver,



att denna välsignade tidning varit till stor tröst för honom och hans kamrater därute. För oss här 
hemma har den blivit den mest efterlängtade tidningen. Genom den står vi i kontakt med vår käre 
son och hans kamrater därute i världen. Tänk, när våra anhöriga får läsa den kära svenska texten! 
Det är klart, att de så snart de får trampa land hör efter om det finns någon hälsning i tidningen till 
dem. Vi förstår, att det värmer deras hjärtan när de får läsa raderna hemifrån.

Må Gud välsigna Er för vad ni gör för våra kära!
Frida och Bernhard Arbin, Kalmar.”

182-#9952, mars 1945.
”Vår käre son! Tack för telegram på juldagsmorgonen från Sans Origine, det blev en sällsam julfrid 
för oss, när det anlände. Det kändes då, som om Du inte var så långt hemifrån, och vi gladdes över, 
att Du fick fira jul i land. Hoppas Du har hälsan; vi må bra. Undrar, om Du hörde min hälsning i 
radio, även Alice hälsade. Skriver brev till Din gamla adress, hoppas Du får dem. Vår varma bön är:
må Gud beskydda Dig och Dina kamrater där ute! Det Du anförtrott oss är väl ordnat till Ditt eget 
bästa; att det gladde oss förstår Du väl. Varma hälsningar från far och Mor.”

183-#10170, juni/juli 1945.
”Vår käre Sven! Hoppas Du mår bra. Vi mår bra. Har sänt två brev sen vi fick Ditt sista. Våra tankar
äro alltid hos Dig. Hoppas Du snart kommer hem till oss igen. Nu står allting i sin fagraste grönska i
Guds sköna natur här hemma. Alice, Ph., Berit var hemma i påsk. Käraste hälsningar! Må Gud 
bevara Dig, vår käre son beder Far och Mor.”

Till motorman   Mauritz   Bertil   Fredrik   Arnell  , född 1918.

184-#4781, okt. 1942. Från modern Elin Arnell.
”En varm lyckönskan på Din namnsdag och födelsedag, fastän den kommer lite sent. Allt gott 
önskas Dig. Ett hjärtligt tack för alla gåvopaket, telegram, pengar och brev. Kom hem snart om 
möjligt! Vi vänta och längta så mycket efter Dig. Var på svensk båt! Det känns lugnare då. Allt väl 
hemma. Gud beskydde Dig i alla faror! Hjärtevarma hälsningar från oss alla i hemmet.”

185-#4914, nov. 1942. Från systern Elsvig Arnell.
”En riktigt god jul och ett bättre nytt år med önskan om Guds beskydd och att Du må vända 
farkosten hemåt snart. Vi vänta och hoppas på det. Tack så hjärtligt för gåvopaket och brev, som 
anlänt. Varma hälsningar över haven till min kära bror. Evert, Elsvig och en liten Roland.”

186-#5107, dec. 1942.
”Fars och mors allra varmaste önkan om en god och fridfull julhelg och ett riktigt gott nytt år 1943 
med en innerlig längtansfull önskan, att vi då skall få återse Dig. Varmt tack för alla paket och 
telegram. Hoppas allt är väl med Dig. Alla är vi krya här. Guds välsignelse och Hans beskydd på 
hav och land bedja vi om för Dig. Hälsa Svea, Eva, Erik. Kära, hjärtevarma hälsningar från Sverige,
hemmet, far och mor.”

187-#5806,  feb. 1943.
”Älskade Bertilgosse! Varmt tack för brev, daterat 1 dec. och för hälsning i radio, som vi genom 
Svenska Lloyds omtänksamhet fick veta. Tyvärr dock ej vad Du sagt, men det gladde oss, att Du 
tänkt på oss. Blev så vemodig, när jag såg i Ditt brev, att Du ej kunde komma hem till julen. Fyra 
jular har Du varit borta nu. Kommer nästa jul, om Du kan, skriver Du. Kära gossen min, kom förr, 
om Du kan! Eljest blir längtan och väntan så lång. Min första tanke julaftonsmorgonen ilade till 



Dig. Jag tog Dig på mina armar som när Du var liten och bar Dig upp till Din himmelske Fader, bad
att Han måtte giva Dig hälsa och mod och en god helg, att Du skulle finna något av julens 
högtidsstämning för både kropp och själ. Skriv och tala om, hur Din jul varit! Jag har skrivit flera 
brev. Har Du fått dem? Skall skriva nu igen. Roligt Du sett min hälsning i okt.-numret. Hjärtliga 
hälsningar från oss alla. Dina syskon sänder en hälsning i nästa nummer. En hjärtekram från Mor. – 
Tack så varmt för allt härligt kaffe Du sänt! Kom hem och njut av det! Det vore så roligt. Gamle 
Far.”

188-#5920, mars 1943. Från syskonen.
”God fortsättning på det nya år. Vad Du än till mötes går, vare Herren alltid nära, stödja, styrka, 
trösta, bära, leda Dig i sina spår. Bror Ingvar. – Till det år som brutit in önskar jag all lycka, modigt 
hjärta, hurtigt sinn. Må inga sorger trycka! Syster Vivan. – På livets hav, på stormig bölja må Guds 
välsignelse, Hans beskydd Dig följa. Syster Elsvig. – Jag längtar att Dig snart få råka. Kom hem 
min broder med mig språka. Bror Alf. – Kom hem, min kära, lilla bror! Min väntan efter Dig är stor.
Tag flyget i ett enda sus! Så snart Du är uti vårt hus. Bror Gösta. – Tack snälla Morbror Bertil, för 
de stora chokladkakorna! Kom snart hem och sjung för mig! Nu kan jag läsa och sjunga för Dig 
med. Roland.”

189-#7193, maj 1943. 
”Käraste Bertil! Gud med Dig! Hoppas Du mår gott. Allt väl hemma. Var finns Du nu? Är oroliga 
för Dig. Skriv, är Du snäll! Kär kram från Far och Mor.”

190-#7355, juni/juli 1943. 
”Varm lyckönskan till vår gosse på högtidsdagen. Roligt om vi kunna ge Dig någon gåva, men vi 
hoppas Du kommer hem snart. Skriv, är Du snäll. Inget brev har vi fått sedan december. Hälsa 
pastor Selinus och tacka för det goda brev jag erhållit. Kära varma hälsningar från far, mor och 
syskon.”

191-#7665, sept. 1943.
”Tack, käraste min gosse, för telegram till Mors dag och den stora penninggåvan samt för brev 
daterat 26 juni! Det gladde oss mycket. Har skrivit två brev till Dig i juni och två i juli. Gläder oss, 
att Du läst alla hälsningar i denna lilla kära lyckoförmedlare Ute och Hemma. Hoppas allt går Dig 
väl allt framgent. Alla syskonen hälsar. Dina bröder är på beredskap. May och hennes man hälsar 
Dig. De har varit här på visit under semestern. Kära, varma hälsningar med önskan om Din välgång 
och Guds beskydd. Far och Mor.”

192-#7868, nov. 1943. Från modern EA.
”Käraste Bertil! En varm hälsning från Ditt hem. Ett innerligt tack för pengar 9 okt. och gåvopaket 
12 okt. Du förstår, så glada vi blev. Gud löne Dig för allt! Din högtidsdag var jag i tanken och 
kramade om Dig. Skriv snart!”

193-#8037, dec. 1943.
”Älskade vår gosse! Varm önskan om en god och stilla julhögtid för Dig och Dina kamrater. Var 
finns Du nu? Vårt hopp om att få se Dig hemma denna jul blir visst åter gäckat. Vi må alla väl och 
önska Dig hälsa, gott mod och ett fredens år 1944. Innerliga hälsningar från Far, Mor och syskon. 
Guds skydd vare med Dig!”

194-#8659, mars 1944.
”Älskade vår gosse! Varmt tack för brev, dat. 29 nov. Så väl att Din resa över Atlanten även denna 
gång gick lyckligt. Tacka Gud för hans nåd och beskydd. Alla Dina syskon voro hemma i julhelgen 
och våra tankar voro hos Dig. Din bild fick en smekning och en klapp. Kom om möjligt hem med 
någon lejdbåt. Tråkigt att våra brev bli både 2 och 3 år gamla innan de nå Dig. Det är en välsignad 



budbärare denna tidning som snabbare nå Er än brev. Så roligt och hoppfullt att Du sett varje 
hälsning från mig. Hoppas nu även denna når Dig. Allt väl hemma. Ingvar förlovad. Alf hemma. 
Gösta gör nu värnpl. Skriv så fort Du kan. Hälsa Svea och Eva. De varmaste hälsningar och kramar 
från oss alla i hemmet och önskan om hälsa och snart återseende. Lilla Mor.”

195-#9033, juni/juli 1944.
”Käre gossen min! Varmt tack för brev 3 mars anlänt efter tre veckor. Elsvigs kaffepaket anlänt. 
Hon tackar varmt. Vi vänta paket. Tråkigt att Du ej får någon post från oss. Försök få tag på Ute och
Hemma! Sänt flera brev med foto. Sänder ett nu också. Hoppas det når Dig. Allt är väl hemma. 
Sommaren nalkas. Käraste hälsningar från Far och Mor.”

196-#9173, aug. 1944.
”Älskade vår gosse! Ett varmt tack för Din hågkomst på min dag med telegram, som kom redan på 
fredag. Jag blev så glad, att Du tänker på Mor. Mina tankar är alltid hos Dig. Önskar Dig allt väl. 
Gratulerar varmt på namnsdagen. Flera brev ha sänts, även med foto i. Kommer Du ej hem snart? 
Om det är möjligt för Dig, så sänd kaffe. Allt är väl hemma. En stor, varm hjärtekram och de 
innerligaste hälsningar från Far, Mor, syskon samt liten Roland.”

197-#9174, aug. 1944. Från systern EA, från lasarettet.
”Min innerligt käre bror! Var finns Du nu? Har ej haft brev från Dig sedan i höstas, där Du skrev, att
allt kommit fram till Din födelsedag. Jag blev så glad för det. Vi kan ju bara nå Dig med hälsningar. 
Hjärtevarmt tack för gåvopaket, som kom strax före min födelsedag. Det var en finfin present. Må 
Gud löna Dig för Din godhet mot oss. På Mors dag var Ingvar, Alf och jag hemma och firade lilla 
Mor. Det käraste telegrammet kom från Dig. Du vet, att det är högtid då. Vi längtar obeskrivligt 
efter att Du skall komma hem. Varma lyckönskningar på Bertil-dagen. Flyg fram, lilla blad, över 
land, över hav med varm hälsning till min broder så kär. O, viska så stilla i skymningen sval om de 
känslor mitt hjärta bär. Många kramar från syster Elsvig. Evert och hemmet hälsar så varmt.”

198-#9313, sept. 1944.
”Älskade vår gosse! Först en varm innerlig lyckönskan på Din 26-årsdag. Allt gott önskas Dig och 
framförallt hälsan. Ett hjärtligt tack för penninggåvan, som jag fick till mors dag. Ditt brev var 
fullmakt nog. Jag fick pengarna på bank. Varmt tack för att Du är så snäll och god och ej glömmer 
bort oss. Vi längta och vänta, att Du skall komma hem. Kommer Du ej snart? Kom till jul. Må nu 
Gud bevara Dig och glöm ej att han är stark och kan skydda och hjälpa. Har sänt brev och skall 
sända ytterligare ett den 15 augusti. De käraste hälsningar och en hjärtekram från oss alla i hemmet.
Din lilla mor.”

199-#9412, okt. 1944. Från systern EA, från lasarettet.
”Min kära, rara Broder! Många hjärtevarma hälsningar och kramar på Din födelsedag. Om Du vore 
här, så att vi alla kunde fira Dig riktigt. Jag skickade brev till Dig för inte så länge sen, men skall 
skriva igen. Hoppas att Du sett hälsningen i Ute och Hemma fastän den kom in lite sent till 
namnsdagen. Tack så varmt för paket, som kom för cirka en vecka sen. Jag hade brev från Rio de 
Janeiro. Undrar var Du nu är? Hoppas allt går väl, så att Du än en gång kommer välbärgad hem till 
Sveriges kust. Lille Roland har börjat 2:a kl. nu, och det går så bra. Alla längta vi och hoppas på Din
återkomst. Gud beskydde Dig. Alf, Ingvar, Alice, Vivan, Evert, Gösta, Lill-Roland och jag skickar 
många hälsningar.”

200-#9586, dec. 1944.
”Älskade bror Bertil! Varmt tack för brev, som jag erhöll för en liten tid sedan. Hoppas allt är väl 
nu. Här hemma är allt bra. Lilla Mor är ju ej så stark, men hon står i ändå. När julljusen tändas, 
längta vi mest efter att Du är ibland oss. Skrev två brev för inte så länge sen: i det ena skickade jag 
foton. Allt gott i julens tid och Guds beskydd, när det nya år gå in och allt framgent. Varma kramar 



från Elsvig, Evert och Lill Roland.  – Från modern Elin. – Guds välsignelse och beskydd samt en 
god och lugn julhelg och ett gott nytt år 1945 med hopp om snart återseende önska vi Dig. Sänt brev
till England och i går, den 18/11, ett ånyo till U.S.A. Skrivit nu igen under Englandsadressen. Brev 
från Dig, daterat 29 okt., kom i går. Vill därför svara genast. Varmt tack! Far tackar så innerligt för 
pengarna till fars dag. Ingvar sänt brev till U.S.A. i förra veckan. Pengarna Du sänt till honom 
erhållna. Allt klart. Hoppas Du får många brev till jul. Även denna, den sjätte, få vi sakna Dig eller 
hur? Kanske Du kommer, vilken glädje det skulle bli. Allt är väl hemma. En innerlig varm hälsning 
och en stor kram. Julkvällen ilar vi till Dig och i tanken famnar om Dig riktigt. Farväl gossen min 
och om möjligt kom snart hem önskar vi alla.”

201-#9872, feb. 1945.
”Käre Bertil! God fortsättning på år 1945. Har sänt brev efter nyår till Dig och pastor S. Tack för 
brev, telegram och penningar till jul. Penningar pr växel från bank även nu anlänt. Varmt tack. 
Ingvar, Elsvig, Alf och Gösta sänder sin hälsning och tackar för brev. Alf hemma nu. Jag är nu på 
bättringsvägen från min sjukdom. Hoppas Du är kry. Kom snart hem till oss. Varma hälsningar till 
Dig och Dina kamrater från Far och Mor.”

202-#10112,  maj 1945.
”Älskade Bertilgosse! Hur mår Du och var finns Du? När kommer Du? Hoppas Du är här när vårt 
land klätt sig i sommarskrud. Har Du träffat kusinerna ännu? Vi hoppas, att Du har hälsan och är vid
gott mod. Vi ha tråkigt, enär Elsvig blivit sjuk (tbc). Legat 3 veckor. Spörs hur det går med henne. 
Eljest är allt vär (sic) hemma. A. fortfarande hemma och G. kvar i Lkp. Skrivit ett brev nyligen. 
Tredje dragsedel anlänt, insatt å boken. Tack för Din sparsamhet. Skriv snart och läs Ute och 
Hemma. Kära hälsningar från oss alla i hemmet och G hälsar, är hemma i dag. En stor kram från 
mor.”

203-#10265, sept. 1945. 
”Käre gossen min! Hur mår Du? Tack för telegram till midsommar och brev daterat 22 juni, däri jag
ser Du är på väg långt bort. Hoppas det blir tillfälle för Dig snart komma hem. Vi väntar så ivrigt på
Dig. Sänder brev till Dig veckan efter midsommar men under Din förra adress. Skrev också den 30 
juli. Talade om i förra brevet, att Evert dog den 24 juni, jordfästning 1 juli. Gav en blomma från Dig
till hans bår. E. började på sjukh. Måndag 6 augusti, är klen och sorgsen. Kom hem snart och 
muntra upp oss alla. Du är väl hemma till Fars 70-årsdag. Allt är väl hemma eljest. Vacker skörd 
men regn och rusk. De varmaste hälsningar och en stor hjärtekram från Mor och Far. Gud beskydde 
Dig i alla faror.”

204-#10415, jan. 1946.
”Käraste Bertil! En god och lugn jul och ett gott nytt år önska vi dig, när Du kommer åter från din 
långa mödosamma resa från Afrika. Vad jag tycker det är synd om dig, som ännu icke fått något 
tillfälle att komma hem. Visst blev vi alla besvikna, men värst för dig, som även denna jul den 7:de i
ordningen nu varit borta från hemmet. Min bön och önskan är nu att Gud måtte beskydda dig och ge
dig ett gott mod och att du måtte ha funnit något av julens glädje i din sjömanskyrka i Liverpool. 
Måtte nu denna hälsning nå dig. Brev ha vi sänt. Stackars min gosse, det blev enda julklappen, du 
fick från hem och syskon. Våra tankar ha mötts på fars stora dag i jul. De käraste hälsningar från far
och mor.”4

4 Observera att bara det första ”Du” inleds med ett versalt D. Om detta är hur Elin Arnell verkligen har skrivit det eller
om det kommit till efter transkriberingen är dock oklart.



Till maskinist Nikolaus Gustav   Daniel   (Dan)   Astberg  , sen   Astley  , född 1892.

(Samtliga meddelanden är från hustrun Karin Astberg, senare Astley.)

205-#1256, juni 1941. 
”Varje dag är Du i våra tankar. Var vid gott mod! Vi väntar och längtar. Allt bra här hemma. Om Du 
kan så sänd oss ett telegram. Kära hälsningar från Karin och Gunnar.”

206-#2163, nov./dec. 1941. (Heter hädanefter Astley)
”Hörde Du hälsningen i radio 20/11? Birgit var uppe på studion. Allt väl hemma, men vi saknar 
Dig. Hälsningar från Karin och Gunnar.”

207-#3395, april 1942.
”Tack för tel. på Gunnars födelsedag! Du har fått hälsningar i radio två gånger. Vi saknar Dig, och 
vi känner oss så ensamma härute. För övrigt är allt väl. Lev på hoppet! Kära hälsningar! Karin och 
Gunnar.”

208-#4652, sept. 1942.
”Älskade Dan! Varma gratulationer på 50-årsdagen, som vi firar då Du kommer hem. Hur glada vi 
blevo, då vi visste att Du läst vår hälsning, kan inte beskrivas. Vi väntar Dig otåligt. Tack för allt Du
sänder oss! Vi mår bra, men huvudsaken är, att Du är rädd om Dig, så vi får Dig hem till Stensberg 
igen. Märta och Gullan bor här. Vi fiskar varje dag. Har sänt många brev. Ledsen över att Du inte 
får dem. Alla hälsar. Läs alltid Ute och Hemma! Var vid gott mod, Dan, om Du kan! Käraste 
hälsningar och på återseende snart! Din Karin och Gunnar!”

209-#5113, dec. 1942.
”Vi får även denna jul och genom denna tidning sända Dig julhälsningar. Måtte Du få en lugn 
julhelg i en fredlig hamn. Som Du vet genom tel. bor vi nu på Vintergatan 6, Sundbyberg. Har sänt 
flera brev till senaste adressen jag fick. Sände ett 11 nov. Och nu en varm önskan om en god jul och 
ett gott nytt år. Så hoppas vi på snart återseende. Din Karin och Gunnar.”

210-#7015, april 1943.
”Kära Dan, hjärtligt tack för telegram på Gunnars födelsedag, samt för jultelegram och extra pengar
då! Vi sände Dig telegram till jul, men Du fick det aldrig. Jag vet, att ni låg i hamn i två månader, 
och var också, och därför fick Du det inte. Jag vet inte något annat sätt att sända Dig hälsningar än 
genom vår sjömanstidning. Brev har jag skickat otaliga, men om Du får dem är så osäkert. Gunnar 
konfirmeras i början av maj och skall i samma månad pröva in i Tekniska mellanskolan. Vi reser ut 
till Stensberg i påsk. Om Du ändå varit med då! Men vi får vänta och hoppas på ett snart återseende.
Lev väl, Dan, efter omständigheterna och försök vara vid gott mod! Varma hälsningar från Din 
Karin och Gunnar.”

211-#7669, sept. 1943.
”Hjärtligt tack för vad Du sände oss extra till midsommar samt för telegram. Men jag fick inget 14 
aug. Det brukar komma regelbundet. Därför är jag orolig när det nu uteblev. Hoppas Du är frisk. Vi 
väntar så på Dig här hemma. Gunnar prövade in i våras och blev godkänd. Han skall börja i 
Tekniska mellanskolan 28 aug. Han är glad åt att få fortsätta. Han har skrivit till Dig och tackat för 
present och allt till konfirmationen. Hoppas Du får våra brev. Vi har varit på Skarmsund i sommar. 
Gunnar har lagt skötar, men resultatet har varit dåligt. Han väntar, att Du skall komma hem, så ni får
fiska tillsammans. Sänder Dig telegram idag (22 aug.) samt hjärtliga lyckönskningar på Din 
födelsedag 15 sept. I hopp om snart återseende sänder jag Dig en hjärtevarm hälsning från Din 
Karin och Gunnar.”



212-#8386, jan. 1944.
”Vi önska Dig ett gott nytt år i hamn! Tack för telegram i nov., hoppas Du fick vårt, som var sänt 
samtidigt. Hur många brev jag skrivit i höst kommer jag inte ihåg, hoppas Du får något, sände ett 
till Iran och Australien samtidigt. Vi har ny adress, som Du ser, bor bättre och billigare här. Det går 
bra för Gunnar i skolan, men det är arbetsamt. Vi hoppas Du är hemma nästa jul, vi vill inte vara 
ensamma längre. Alfred Södergren med fru hälsa till Dig samt Georg, de bor här i Sundbyberg 
också. Hjärtliga hälsningar Din Karin och Gunnar.”

213-#8767, april 1944.
”Kära Dan! Sänder Dig åter en hälsning. Hoppas att Du fortfarande har tillfälle att läsa dem. Undrar
om Du har fått något av alla mina brev jag sände Dig i höstas. Den 15 mars skickade vi ett långt 
brev till Iran. Gunnar skrev också. Han blev besviken över att inget telegram få på sin 15-årsdag, 
men det har väl sin förklaring. Hörde genom rederiet, att Paulsen rest hem och att Du har hans 
befattning. Gratulerar! Men varför fick inte Du komma hem? Vi får aldrig några brev. Det sista fick 
vi i aug. 1943. Men det är glädjande, när Du sänder oss ett telegram. Hoppas Du mår bra efter 
omständigheterna. Gunnar klarar skolan mycket bra. I morgon kväll (den 21 mars) ha de 
föräldramöte, då skall Du och jag gå dit. Till påsk reser vi ut till Stensberg. Där finns arbete nu, må 
Du tro. Om inte förr så hoppas jag, att Du nästa påsk kan göra oss sällskap ut. Vi väntar och längtar. 
Astrid Nordström med barn hälsar till Dig. Lev och hoppas! Kära hälsningar från Din Karin och 
Gunnar.”

214-#9493, nov. 1944.
”Vill återigen försöka sända Dig en hälsning. Har ingen adress; kan ej sända brev. Som Du fick veta
genom telegram har jag talat med kapten Karlsson. Jag fick ju höra litet hur Ni haft under dessa 
åren, han hälsade till Dig. Han kom hem påskafton 1944. Vi ha haft härlig sommar, fiskat mycket 
torsk. Gunnar har börjat skolan igen nu i höst, trivs och är duktig. Han fick bokpremium i våras. När
skall Du äntligen komma hem, vi vänta otåligt, det är ju över fem år sedan Du reste nu, men vi leva 
fortfarande på hoppet att Du snart kommer. Kära hälsningar. Din Karin – Gunnar.”

215-#9589, dec. 1944.
”Vi får återigen önska Dig en god jul och ett gott nytt år i hamn. Om det är lugnare där vet vi ju 
ingenting om, men vi vill hoppas det. Har i telegram väntat få höra, om Du får våra brev. Vi får 
inga, men är glada då vi få telegram. Annars är allt väl. Gunnar fortsätter sin skola, och det tycks gå 
bra. Hjärtliga hälsningar. Din Karin och Gunnar.”

Till kock   Knut   Josef   Ax  , född 1920.

(Samtliga meddelanden är från modern Jenny Ax.)

216-#2535, jan. 1942.
”Tack för pengar! En hälsning från oss här hemma.”

217-#3072, mars 1942.
”De hjärtligaste hälsningar från oss alla. Hoppas Du snart kommer hem. Vi väntar på Dig. Mor.”

218-#4653, sept. 1942.
”Käre Knut! Vi äro så oroliga för dig. Du kan väl på något sätt försöka meddela Dig med hemmet. 
Det var så länge sedan Du skickade telegram. Vi mår bra alla här hemma.”

219-#4916, nov. 1942.



”Tack skall Du ha för pengar och telegram! Vi mår bra här hemma. Roligt att höra, att Du är frisk 
och mår bra. Allt är sig likt här hemma. Kära hälsningar från oss alla här hemma.”

220-#5116, dec. 1942. 
”Hjärtligt tack för alla pengar Du sänt oss. Hoppas Du är frisk och allt går Dig väl. Allt är sig likt 
här hemma. Vi önska Dig alla en glad och trevlig jul och ett gott nytt år.”

221-#5921, mars 1943.
”Hjärtlig lyckönskan på din födelsedag! Allt väl här hemma. Kära hälsningar från mor, far, Viola, 
Sonja och John.”

222-#7017, april 1943.
”Käraste Knut, hjärtligt tack för penningarna Du sänt oss! Vi mår bra alla här hemma. Hoppas att 
Du är frisk och har det bra. Många kära hälsningar från oss alla. Mamma.”

223-#7558, aug. 1943.
”Käre Knut! Undrar så mycket hur Du har det. Vi har inte hört från Dig sedan i februari. Jag har 
skrivit igen. Hoppas Du fått något av breven. Kommer Du inte snart hem? Vi väntar på Dig och 
önskar så innerligt få se Dig här hemma ibland oss. Vi mår alla bra. Meddela Dig om Du kan, så jag
får veta, hur Du mår. Hjärtliga hälsningar från Mor, Åke och Greta.”

224-#8043, dec. 1943.
”Käre Knut! Tack för telegram som vi fått. Vi må bra här hemma. Roligt att höra att Du mår bra. 
John och Donja ha en liten flicka, hon heter Majbritt.5 Vi önska Dig en god jul och ett gott nytt år. 
Kära hälsningar från oss alla. Mor.”

225-#8662, mars 1944.
”Kära Knut! Vi få tacka för breven, som vi fått. Vi må bra här hemma. Hoppas att Du har hälsan och
mår bra. Vi lyckönska Dig på Din 24-åriga födelsedag. Hoppas att Du får fira Din nästa födelsedag 
hemma. Kära hälsningar från oss alla. Mor.”

226-#8871, maj 1944.
”Käre Knut, hjärtligt tack för alla telegrammen! Vi blir så glada, när vi får höra något från Dig. Allt 
är sig likt här hemma. Hoppas snart på återseende. Kära hälsningar från oss alla.”

227-#9034, juni/juni 1944.
”Hjärtligt tack, käre Knut, för penningar och telegram, som vi fått. Sände telegram tillbaka. Vi mår 
bra. Hoppas Du är frisk och har det bra. Vivi har varit här. Kära hälsningar.”

228-#9414, okt. 1944.
”Käre Knut! Hjärtligt tack för pengar och telegram Du sänt oss! Roligt att höra att Du mår bra. Vi 
har alla hälsan här hemma och har det bra. Hoppas att Du snart får komma hem till oss. Vi längtar 
efter Dig. Kära hälsningar från oss alla. Mor.”

229-#9590, dec. 1944.
”Käre Knut! Hur har Du det nu, Det är länge sedan vi hörde något ifrån Dig. Vi mår bra här hemma.
Allt är sig likt. Vi vänta på Dig. Kan Du inte försöka att komma hem. Det skulle vara roligt. Vi få 
önska Dig en glad jul och ett gott nytt år. Kära hälsningar från alla Dina kära här hemma. Mor.”

230-#9953, mars 1945.
”Kära Knut! Tack för telegrammet. Det är roligt, när vi får höra något ifrån Dig. Vi mår bra alla här 

5 ”Donja” är ett läsfel från Ute och Hemma, kvinnan hette Sonja.



hemma. Hoppas, att Du har hälsan och har det bra. Så får vi lyckönska Dig på din 25-årsdag. 
Hoppas att du är hemma nästa födelsedag. Här är sig likt. Pappa arbetar inte nu, det är strejk. Kära 
hälsningar från oss alla. Mor.”

Till matros   Sven-Anders   Viktor   Blomander  , född 1918.

231-#150, sept. 1940.
”Kära hälsningar till dig från Pappa, Mamma, släkt och vänner. Allt väl.”

232-#556, dec. 1940.
”Glad Jul och de bästa välgångsönskningar för det kommande nya året. Vi hoppas på snart 
återseende och önska Dig lycka och arbete för framtiden. Pappa och Mamma.”

233-#990, maj 1941.
”Hjärtlig gratulation på födelsedagen! Tack för brev. Kära hälsningar från pappa och mamma.”

234-#2809, feb. 1942.
”Tack för paket och jultelegram! Här hemma allt väl. Väntar så på meddelande från Dig, hur Du har
det. Kära hälsningar från pappa och mamma.”

235-#3929, maj 1942.
”Käre Sven-Anders! Hjärtligt tack för tel. i mars! Du kan tro att det blev en glädje! Hoppas Du fått 
vårt svar. Förstår att Du ej hört min radiohälsning 19/2. Hoppas jag kan få tillfälle att än en gång få 
sända Dig en personlig hälsning i radio. Vi får gratulera Dig så hjärtligt på födelsedagen. Hoppas vi 
får fira nästa tillsammans. Ja, kära Du, detta blev en lång resa för Dig och en lång väntan för oss, 
men vi hoppas att det snart ljusnar så Du och alla Dina kamrater kan komma hem till vårt kära 
Sverige. Hoppas Du har tillfälle läsa denna tidning. Läs den så ofta Du kan för vi sänder hälsningar 
i den till Dig! Hoppas Du fått vårt tel. så att Du vet att vi mottagit Ditt julpaket och tel. Det blev en 
sådan glädje, förstår Du. Vi fick även ett s. k. Amerika-paket från Sjömansvårdsstyrelsen. Det var 
som en hälsning från Dig. Tråkigt att postgången är stoppad. Du har många brev på väg. Kära 
hälsningar till Dig från pappa, mamma, släkt och vänner. – Om någon kamrat till Sven-Anders 
Blomander läser detta, så var vänlig meddela honom.”

236-#4422, aug. 1942.
”Käre vår Sven-Anders! Hoppas att allt är väl med Dig. Här hemma är allt bra. Vi väntar brev. Har 
inget hört sedan Du var i Mid. Våra tankar är ständigt hos Dig. Måtte allt gå väl! Hoppas att vi snart
får träffas. Kära hälsningar till Dig från pappa, mamma, släkt och vänner.”

237-#4656, sept. 1942.
”Käre Sven-Anders, hjärtligt tack för tel. som vi fick den 4 aug. Vi blevo så glada. Hade varit roligt 
att veta, var Du är, men världshändelserna tillåter det ju ej. Hoppas på snart återseende. Här är allt 
bra. Kära hälsningar till Dig från pappa och mamma, släkt och vänner.”

238-#5147, dec. 1942.
”Kära våran Sven-Anders! God jul och gott nytt år önskas Dig av oss alla. Hjärtligt tack för tel. 14 
sept., brev i okt. och ett brev i dag, 6 nov. Hoppas Du får våra brev. Ser att Du ej hört av oss på 
länge. Här är allt väl. Hoppas även det är bra med Dig. Är nu fjärde julen Du är hemifrån. Hoppas 
få fira nästa tillsammans. Kära hälsningar till Dig från pappa och mamma, släkt och vänner.”

239-#5924, mars 1943.



”Kära våran Sven-Anders! Hoppas att allt är väl med Dig. Här är allt väl. Sista brevet från Dig var 
daterat 31 okt. 1942 från B-n. Hjärtligt tack för jultelegrammet! Hoppas Du får våra brev. Vi är 
oroliga för Dig. Meddela Dig med oss så ofta Du har tillfälle. Det är glädjens dag, när vi får brev 
eller telegram. Hjärtliga gratulationer på namnsdagen! Kära hälsningar till Dig från pappa, mamma, 
släkt och vänner.”

240-#7204, maj 1943.
”Kära vår Sven-Anders! Hjärtlig gratulation på födelsedagen. Tack för telegram av den 10 mars! 
Lilla farmor dog den 1 april och begravdes den 11 april. F. ö. är allt väl. Meddela Dig med oss! 
Hälsningar från alla, mest far och mor.”

241-#7564, aug. 1943. 
”Kära vår Sven-Anders, hjärtligt tack för brev och telegram! Vår glädje är stor, när vi får 
meddelande från Dig. Här är allt väl. Kära hälsningar till Dig från pappa, mamma, släkt och 
vänner.”

242-#7672, sept. 1943.
”Kära vår Sven-Anders! Hjärtligt tack för telegram, brev och pengar! Hoppas Du får våra brev. Här 
hemma är allt väl. Hoppas Du får tillfälle läsa dessa rader. Kära hälsningar till Dig från pappa, 
mamma, släkt och vänner.”

243-#8059, dec. 1943.
”Käre vår Sven-Anders! Hjärtlig gratulation på namnsdagen. Hoppas allt är bra med Dig. Här är allt
väl. Tack för brev, skrivet i aug. Hoppas våra brev nå Dig. God jul och ett gott nytt år med önskan 
att vi måtte få träffas snart. Det är nu femte julen Du är hemifrån. Alla hälsar Dig, mest är Du hälsad
från Pappa och Mamma.”

244-#8394, jan. 1944.
”Käre vår Sven-Anders! Gott nytt år! Hjärtligt tack för tel. och för pengar, som vi fick 9/12. Hoppas
Du är kry. Vi må bra. Moster Anna K--n dog den 17/12. Alla hälsar Dig. Mest är du hälsad från 
Pappa och Mamma.”

245-#8775, april 1944.
”Har sänt Dig två brev till Sydney och hoppas Du fått dem. Sista brevet från Dig var det foto i. Det 
var bra. Här hemma är allt väl. Hoppas Du är kry. Så får vi gratulera Dig hjärtligt till födelsedagen. 
Roligt att höra att Du sett vår hälsning i Ute och Hemma. Det gladde oss. Släkt och vänner hälsar 
Dig. Mest är Du hälsad av pappa och mamma.”

246-#9045, juni/juli 1944.
”Hjärtligt tack för brev av den 11 febr. Hoppas Du fått våra brev. Här är allt väl, och vi hoppas, att 
även Du mår bra. Walter B--m tar styrmansexamen 26 maj. Släkt och vänner hälsar Dig. Kära 
hälsningar från Pappa och Mamma.”

247-#9323, sept. 1944.
”Kära vår Sven-Anders! Hjärtligt tack för två brev och telegram, som vi fick den 22 juli 1944. Här 
är allt väl. Hoppas även Du är kry. Vi har haft en härlig semester hos moster Mina. Var över till Ön 
och Kvill. Släkt och vänner hälsa Dig, men mest är Du hälsad av pappa och mamma.”

248-#9606, dec. 1944.
”Käre vår Sven Anders! God jul och ett gott nytt år. Det är nu 6 jular sedan Du var hemma. Hoppas 
vi få fira nästa jul tillsammans. Hjärtligt tack för brev och telegram, som vi fick den 25 sept. 1944. 
Roligt att höra att Du ser någon av våra hälsningar i Ute och Hemma. Hoppas våra brev når Dig. 



Här är allt väl. Släkt och vänner hälsa Dig, men mest är Du hälsad från Pappa och Mamma.”

249-#9955, mars 1945.
”Käre vår Sven-Anders! Hjärtligt tack för telegram 12.1.45 och för pengarna, som vi fick 21/11 
1944. Här är allt väl, hoppas även Du mår bra. Hoppas vi snart får träffas. Kära hälsningar från 
Pappa och Mamma, släkt och vänner. Arne med familj var här i söndags.”

250-#10116, maj 1945.
”Käre vår Sven-Anders! Hjärtlig gratulation på födelsedagen. Tack för telegram av 14/3 och brev av
den 23/3 1945. Hoppas Du är kry. Vi mår bra. Den 8 april dog Regina. Solgärd är opererad för 
gallsten. Arne med familj hälsar Dig. Erika har varit här, systern Anna ligger i lunginflammation. 
Hoppas våra brev kommer Dig tillhanda. Kära hälsningar från släkt och vänner och välkommen 
hem till oss. Kära hälsningar från pappa och mamma.”

251-#10335, nov. 1945.
”Käre vår Sven-Anders! Hoppas dessa rader når Dig, ty brev får Du väl ej nu på långresan. Vi mår 
bra, hoppas även Du gör detsamma. Tack för brev och pengar! Den 30 sept. var vi till Karlsborg, 
moster Anna begravdes då, så att morbror är nu hos Rubert. Får gratulera Dig till namnsdagarna och
God Jul önska vi Dig samt ett bättre nytt år. Vi längtar efter den dagen, när Du skall kunna komma 
hem. Välkommen! Släkt och vänner hälsar, men mest är Du hälsad av Pappa och Mamma.”

Till matros   Sune Bull  , född 1922.

(Samtliga meddelanden är modern Anna Bull.)

252-#559, dec. 1940.
”Du hälsas hjärtligt av Din mor samt Dina syskon och många vänner. Vi må bra. Hoppas Du gör 
detsamma.”

253-#997, maj 1941.
”Vi sända Dig våra varmaste hälsningar. Vi mår bra. Lev väl!”

254-#2813, feb. 1942.
”Käre Sune, mamma och syskon sänder Dig en hjärtlig hälsning. Vi har alla hälsan och har det bra. 
Vi önskar och hoppas, att Du är frisk och kry. Lilla Berit och Fanny sänder sin käraste hälsning till 
morbror Sune. Alla vänner hälsa dig.”

255-#3102, mars 1942.
”Käre Sune, då Du den 5 mars firar din 20-årsdag, gå våra varmaste tankar till Dig över haven med 
önskan och bön, att den Högste måtte beskydda Dig samt giva Dig hälsa under det nya året. Vi 
önska, att Du under detta år måtte få tillfälle att återkomma hem till oss. Vi mår alla bra. Tack för 
Ditt brev, som vi fick 4 jan. Om Du läser denna hälsning, så skriv några rader! Käraste hälsningar 
från mor, syskon, svågrar, syskonbarn samt många vänner på Käringön.”

256-#5135, dec. 1942.
”Käre Sune, hjärtligt tack för brev av 23 juli samt för pengarna som jag fick i oktober! Min käre 
pojke, hur har Du det? Du är väl kry och duktig? Skulle varit roligt, om Du kommit hem till oss i 
jul. Här hemma har vi det bra. Vi har alla hälsan. Det går bra för pojkarna i skolan. Berit och Fanny 
sänder Morbror Sune en varm julhälsning. Vi här hemma samt Tore och Birgit, Bertil och Ebba 
sänder Dig våra varmaste hälsningar och önska Dig en god jul och ett gott nytt år. Vänner och 



kamrater hälsa Dig hjärtligt. Må Gud beskydda dig i dessa farofylla tider önskar Din tillgivna Mor.”

257-#5928, mars 1943.
”Min käre pojke! Vill nu med Ute och Hemma sända Dig en kär hälsning från oss här hemma. Jag 
tänker på Dig var dag och undrar, var Du är och hur Du har det. Tack för det senaste brevet, som jag
fick 27 juli, samt för telegrammet till jul, vilket gjorde oss mycket glada. Jag hoppas, att Du är kry 
och pigg. Den 5 mars fyller du 21 år. Då går våra varmaste önskningar till Dig med bön, att det nya 
året måtte bli i allo lyckligt för Dig, käre Sune. Måtte Du under det året komma hem till oss med 
hälsan! Mor väntade, att Du skulle komma med någon lejdbåt. Vi här hemma har alla hälsan och har
det riktigt bra. Harry och Torsten är ute vid Flottan nu. Knut och Olle kommer nog också ut i år. 
Gösta läser på styrman, och Olle och Calle går det bra för. Alla de Dina sänder Dig sina varmaste 
hälsningar. Lilla Berit och Tonny sänder ”mobro” Sune en kär kram.6 Om Du läser dessa rader, så 
försök meddela Dig! Vänner och kamrater hälsar. Till sist en kär hälsning från Mamma.”

258-#8064, dec. 1943.
”Käre Sune! Vill nu i juletid sända Dig våra varmaste hälsningar. Här hemma må vi alla bra och alla
ha vi hälsan. Tack för de välkomna paketen, som Du sände till mig, Birgit och Ebba. Gösta och 
Bertil gå på skolan. Olle är i Karlskrona. Hade brev från Calle i går, han bad om sin hälsning. 
Morfar hälsar, jag var hos honom för ett par dagar sedan, han är kry och pigg. Har även varit på 
Ängebacken i höst. De hälsa Dig så gott. Tore har blivit lots på Vinga, så Birgit har bosatt sig på 
Långedrag. Berit och Fanny ha blivit stora ungdomar nu och sänder morbror Sune en julekram. 
Josias och Sigge sänder sin julhälsning. Vi alla i Ditt hem önska Dig en fridfull julhögtid och 
välkommen hem. Din Mor.”

259-#8673, mars 1944.
”Min käre Pojk! Vill till Din födelsedag sända Dig en hjärtlig hälsning. Hur har Du det? Vi här 
hemma hoppas, att Du har det någorlunda bra i dessa svåra tider. Får Du bara ha hälsan, så går det 
ju. Du kan inte tro, hur våra tankar gå till Dig, käre Sune, vi tala ofta om Dig här hemma. Inte kunde
vi ana, när Du reste, att Du skulle bli borta så länge. Vi hoppas dock, att det inte skall dröja allt för 
länge, innan Du kommer hem till oss. Här hemma må vi alla bra. Gösta och Bertil gå på skolan. 
Kalle är färdig i höst med sin skola. Birgit och Tore bo nu på Långedrag, de hälsa Dig. Bengt söker 
nu in till Yrkesskolan i Uddevalla. Om Du läser detta, så meddela Dig, om Du kan. Alla hemma 
sända Dig en hjärtlig hälsning. Vänner och kamrater hälsa till Dig. Min varma hälsning, käre Sune. 
Mor.”

260-#9610, dec. 1944.
”Det ser ut som att Du även denna jul blir borta från hem och kära. Vill därför sända Dig en kär 
hälsning med önskan om en god julhelg. Tack för pengarna. Kära hälsningar från Mor och syskon 
samt vännen.”

Till motorman   Berndt   Gustaf Sigfrid   Dahlström  , född 1902.

261-#1298, juni 1941. 
”Käre Berndt, vi önska Dig av allt hjärta hälsa och arbete. Vi mår bra. Våra brev till Dig ha alla 
återkommit utom det vi adresserade till Mobile. Arne är i Paris, inga nyheter sedan han lämnade 
Marocko. Mamma beder för Dig och Dina kamrater varje kväll. Gud beskydde Eder alla! Mamma, 
pappa, Edith och Börje. Pappa Dahlström.”

262-#1650, juli/aug. 1941.

6 ”Tonny” är ett läsfel av Ute och Hemma, Sunes systerdotter heter Fanny.



”Käre Berndt! Skriv oss några rader 'neutrala', på det vi må läsa Ditt brev. Var vid gott mod! Alla 
hälsar. Hjärtlig hälsning! Pappa.”

263-#1842, sept. 1941.
”Detta är tredje gången hälsningar sändas Dig genom Ute och Hemma. På Din födelsedag önska vi 
Dig allt gott. Gud vare med Dig! Telegrafera! Våra tankar följa Dig. Från Arne och barnen ha vi 
intet hört. Mamma, pappa, Edith och Börje.”

264-#2221, nov/dec. 1941.
”Vi sända Dig härmed en innerligt god julhälsning. Äro fundersamma över hur Du ha det. Vi tror, 
att Du är arbetslös eller vad som värre är, att Du är sjuk. Sänd oss endast ett par ord i ett telegram, 
helst skriv och tala om hur Du har det. Du har brev att vänta på rederiets kontor, vars adress Du 
senast uppgivit. Mamma, Pappa, Edith och Börje.”

265-#3119, mars 1942.
”Käre Berndt, vi längtar så mycket att få ett livstecken från Dig. Vi bedja till Gud för Din välgång 
varje kväll, i det vi hoppas, att Du skall överleva de svåra tider, som härja världen. Börje, Edith, 
mamma och pappa sända Dig sina varmaste hälsningar. Pappa.”

266-#3453, april 1942.
”Är det svårt för Dig att sända ett tel. såsom livstecken? Du driver Dina farhågor alltför långt, 
prendre courage on étende les nouveaux avec impatience. Hälsningar från mamma, pappa, Edith, 
Börje samt Arné (sic) med familj.”

267-#4439, aug. 1942.
”Käre Berndt! Som Du ser förtröttas vi icke. Någon gång hoppas vi, att våra hälsningar skall nå 
Dig. Vi önskar Dig vid god hälsa och att det i övrigt går Dig väl i händer. Vi bedja till Gud för Dig 
och Din välgång varje dag. Vi bliva glada för ett telegram. Arne och barnen mår bra och hälsar Dig. 
Så även Börje. Han kommer om en vecka (1 juni) för att hälsa på oss. Vi önskar Dig allt gott! 
Mamma, pappa och Edith.”

268-#4931, nov. 1942.
”Mamma och jag satt och tittade på Ditt fotografi i dag, och vi frågade oss: undrar om han lever 
ännu? Om Du nu lever och kan röra på Dina ben och har läst någon av våra många hälsningar i Ute 
och Hemma, sänd oss då ett brev eller telegram, då post av privat natur kan sändas till den plats, där
jag tror, att Du vistas. Vi önska Dig en innerligt god jul med god hälsa och att den får vara med Dig 
för framtiden. Vi bedja varmt och tillitsfullt för Dig, Mamma, Edith och Börje. Vi har haft brev från 
Arne från Paris. Han och barnen mår bra och hälsar Dig hjärtligt. Pappa trycker Dig till sin famn. 
Tusen kära hälsningar från Din grubblande Pappa. Skriv! – Är det någon av Berndts bekanta som 
läser detta, så hav godheten säg honom, att han skriver hem, eller ock skriv oss under adressen 
härovan och meddela oss, vad Ni vet. Vi sänder Eder kostnaden härför, och vi sända Eder vårt tack 
på förhand.”

269-#5937, mars 1943.
”Käre Berndt! Vi ha i dag, den 27 febr. kl. ½ 6 e.m., med outsäglig glädje mottagit Ditt telegram. 
Innerligt tack! Dina kläder efterses väl. Vi har hälsan och mår bra, även Arne med barn. De hälsa 
Dig hjärtligt, så även Börje. Goda hälsningar sändas Dig från mamma, Edith och pappa. Gud 
skydde och bevare Dig, vår kära son! Vi längta till den dagen vi får lyckan att återse Dig.”



Till eldare Artur   Edvard Granath  , född 1903.

270-#1329, juni 1941.
”En kär hälsning från föräldrar och syskon!”

271-#1663, juli/aug. 1941. 
”Vi äro alla raska och krya hemma. Har nu flyttat i vårt nya hus. Kom hem, om Du kan! Kära 
hälsningar från föräldrar och syskon.”

272-#1854, sept. 1941. 
”Tack för tel. Vi ha sänt många brev och tel. till Dig. Hoppas Du fått något. Allt väl hemma. 
Innerliga hälsningar från föräldrar och syskon.”

273-#2248, nov./dec. 1941. 
”Käre Edvard, var finns Du? Sänd oss ett telegram någon gång! Annie har varit hemma tre veckor. 
Allt väl hemma. Kära hälsningar från föräldrar och syskon.”

274-#2576, jan. 1942.
”Käre Edvard, hur har Du det? Vi har ej fått något tel. från Dig sedan juli. Om Du kan, så sänd oss 
ett livstecken! Far är sjuk. Bertha, Annie och Arne har varit hemma. Vi önskar, att Du också vore 
hemma hos oss. Så önskar vi Dig alla ett gott nytt år med god hälsa och gott humör. Innerliga 
hälsningar från oss alla. Mor och Far.”

275-#3138, mars 1942. 
”Den 17 febr. 1942. Vår käre son! Hur har Du det? Far är mycket sjuk, och hans tid är ute vilken 
dag som helst. Om det finns möjlighet för Dig att komma hem, så gör det så fort som möjligt. 
Pengarna du sänt oss äro orörda. Tack för brevet från Cape Town! Om du läser detta, sänd oss ett 
telegram! Vi vet, att Du är ombord i en annan båt, det meddelade oss svenske konsuln i Glasgow. Så
sänder vi Dig alla en varm välgångsönskan och innerliga hälsningar på Din födelsedag 18 mars. 
Mor och far och Dina syskon.”

276-#3969, maj 1942. 
”Käre Edvard! Far dog 22/2. Vi fingo tel. från Dig på begravningsdagen. Vi tackar hjärtligt för det. 
Vi sände 30 pund till Dig 10/3 till Svenska Generalkonsulatet i London. När du mottagit dem, så 
sänd oss telegram! Kära hälsningar från oss alla och kom snart hem önskar mor.”

277-#4453, aug. 1942. 
”Hjärtligt tack för tel. och brev från Plymouth! Vi har sänt Dig två brev till Svenska Konsulatet i 
London. Sänd oss brev el. Telegram så ofta Du kan! Mor är så orolig för Dig. Hon hade blivit riktigt
duktig och glad om Du hade kommit. Du är ständigt i våra tankar. Kära hälsningar till Dig från mor,
Viktor, Hjalmar, Greta, Gustav, Gösta, Ellen och Gunnar.”

278-#4944, nov. 1942.
”Käraste Edvard, vi undrar så mycket hur det är med Dig och var Du finns. Har ej hört från Dig 
sedan maj. Viktor är inkallad. Hjalmar ligger på Lunds lasarett för reumatisk värk. Han har legat 
sedan 5 maj. Kan Du inte komma hem till mig? Jag är så ensam. Meddela Dig ofta! Jag är så orolig 
när jag inte hör från Dig. Våra varmaste tankar och hälsningar får Du från oss alla. Mor och 
syskon.”

279-#5832, feb. 1943.
”Min käre Edvard! Jag vill nu åter sända Dig en hälsning genom Ute och Hemma och önska Dig ett 
gott nytt år. Och jag hoppas, att vi under 1943 skall få lov att se Dig välbehållen hemma igen. Tack 



så hjärtligt för telegram på min födelsedag i nov. Har inte hört något från Dig till jul. Sänd telegram,
när Du kan. Vi sände ett till Dig genom Generalkonsulatet i London, har sänt brev också. Allt väl. 
Innerliga hälsningar från mor och syskon och alla Dina vänner i Ystad.”

280-#7683, sept. 1943.
”Käre Edvard, hur har Du det nu? Vi har inte hört något från Dig sedan maj, men vi hoppas, att Du 
är kry och vid gott humör. Här hemma är allt som vanligt. Bertha har varit hemma tio dagar, och 
Annie är hemma nu i tre veckor. Våra varmaste tankar följa Dig. Innerliga hälsningar från oss alla. 
Mor.”

281-#8410, jan. 1944. 
”Min käre Edvard! Var finns Du? Har ej hört något från Dig sedan maj. Jag fyllde 75 år nu, och jag 
trodde så säkert, att det skulle komma telegram från Dig. Du brukar aldrig glömma mig. Försök 
sänd telegram, jag är så orolig för Dig. Hjalmar är i Lund igen, men kommer nog hem till nyår. 
Annie och Bertha få vi brev från som vanligt, och de skriva, att vi inte skall vara oroliga för dem. 
Här hemma gå vi lugnt och fredligt. Vi önska Dig ett i allo bättre nytt år! Käraste tankar och 
hälsningar sänder Din Mor.”

282-#8682, mars 1944.
”Käre Edvard! Vill åter sända Dig en hälsning i Ute och Hemma och tacka Dig för telegrammet vi 
fingo till jul. Så gratulera vi Dig på Din födelsedag den 18 mars. Må Gud bevara Dig, så Du kan 
komma frisk hem ännu en gång till oss. Här hemma är allt väl. Käraste hälsningar och tankar sända 
vi Dig alla, Mor och Syskon.”

283-#9827, jan. 1945.
”Käre Edvard! Vi undrar så var Du finns. Sista telegrammet kom den 12/6. Hoppas att Du låter höra
av Dig snart. Jag är ständigt ängslig för Dig. Måtte Du snart komma hem. Jag är ej så duktig nu, och
Hjalmar är mycket dålig i reumatism. Han kan inte gå, utan sitter alltid i sängen. Viktor är hemma 
och har arbete. Gustav och Gunnar äro fria från inkallelse just nu. Annie och Bertha får vi brev från 
som vanligt. Vi önska Dig ett gott nytt år! Måtte Gud bevara Dig, så att vi kan få råkas under 1945. 
Innerliga hälsningar från oss alla. Mor.”

Till lättmatros   Göte   Allan   Gustafsson  , född 1922.

284-#2844, feb. 1942.
”Käre Göte, vi undrar, var Du är. Har ej hört något sedan januari 1941. Hjärtliga hälsningar från far, 
mor och syskon. Om möjligt, sänd telegram! (Tacksamma för upplysningar även från 
utomstående.)”

285-#3499, april 1942.
”Göte, om Du eller någon annan läser denna hälsning försök meddela hemmet! Vi väntar. Hjärtliga 
hälsningar till Dig från far, mor och syskon.”

286-#5239, dec. 1942.
”Kära Göte! Vi undrar, var Du är, då vi ej har hört något från Dig sedan jan. 1941. Vi har genom 
denna tidning sänt hälsningar, men Du har kanske ej fått dem. Här i Falkenberg är allt väl. Om Du 
skulle se denna hälsning, försök då meddela Dig med hemmet! Vi vill önska Dig en god jul och ett 
gott nytt år. De hjärtligaste hälsningar från far, mor, syskon och släktingar.”

287-#7049, april 1943.



”Käre Göte! Det är nu över två år sedan vi hörde något från Dig, och vi vet ej var Du är eller om Du
är i livet. Vi tänker ofta på Dig, och nu stundar ju åter Din födelsedag. Om det vore så lyckligt, att 
Du finge se denna hälsning, så försök att sända ett telegram! Du vet ju adressen hem. Vi mår alla 
bra i Falkenberg och sänder de hjärtligaste hälsningar från Olga, Anders, Olof och Ture. – Skulle 
någon bekant till Göte läsa denna hälsning och kunna lämna någon upplysning om honom, vore vi 
mycket tacksamma.”

288-#8112, dec. 1943. 
”Käre Göte! Vi undrar så var Du finns, vi ha ej hört något sedan januari 1941. Vi vill önska Dig en 
god jul och ett gott nytt år! Hoppas att Du får denna hälsning. Sänd om möjligt något meddelande. 
Här i Falkenberg är allt väl. Hälsningar från Far, Mor och Syskon.”

Efterlyst i oktober 1944.

Till matros   Gustav   Lennart   Gustavsson  , född 1917.

289-#182, sept. 1940.
”Många hälsningar från Mor, Far och syskon. Vi må bra. Alla bekanta hälsa till dig.”

290-#615, dec. 1940.
”God Jul! Hälsningar från hem och syskon. Allt väl. Gustav, kom snart hem!”

291-#893, jan. 1941.
”Hur är det med Dig i dessa tider, Gustav? Må Gud beskydda Dig! Vi har skrivit många brev; i ett 
talade vi om att farmor är död. Hon dog i april. Hälsningar från mor och far.”

292-#923, mars 1941.
”Hälsning från hemmet. Allt är väl. Brev har kommit från Maureen i Larne, skrivet för fyra mån. 
sedan. Vi undrar var du är.”

293-#943, april 1941. Från systern, frk. Inga-Maj Gustavsson, Döshult.
”Hej på Dej, Gustav! Hur mår du (sic)? Vi mår bra hemma. Det vore roligt, om Du snart kom hem. 
Fick Du telegrammet på födelsedagen?”

294-#944, april 1941. Från systern Judith Steen.
”Käre broder! Många hälsningar från mig, Hugo och flickorna, även från far och mor hemma i 
Döshult samt syskonen. Vi mår bra allesammans, hoppas Du också gör det.”

295-#1032, maj 1941.
”Hej Gustav! Hoppas Du mår bra. Allt väl hemma. Sänd telegram, om Du kan. Brev går ej fram. 
Tag väl vara på Dig! Hälsningar från mor och far.”

296-#1033, maj 1941.
”Hälsningar från din syster Astrid samt Harald, Gunnel och Rolf. Allt väl. Hoppas Du mår bra. Kom
hem, om Du kan!”

297-#1335, juni 1941. Från modern Kristina Gustavsson.
”Min käre Son, tack för tel. på Mors dag och på våra födelsedagar. Roligt att Du tänker på oss. Läs 
Ute och Hemma, som vi vet kan nå Dig. Kanske Du är på en plats, så Du kan skriva hem. Lev väl!”



298-#1336, juni 1941. Från brodern Malte Gustavsson.
”Vi sänder Dig här våra kära hälsningar. Hoppas Du mår bra. Skulle vara roligt, om Du snart kom 
hem. Vera och Malte.”

299-#1859, sept. 1941. Från systern IMG.
”Hej på Dig Gustav! Hur mår Du? Allt är väl hemma. Hoppas det blir så Du snart kan komma 
hem.”

300-#1860, sept. 1941. Från systern Astrid Jonsson.7

”Käre Gustav! Vi undra hur det är med Dig. Vi hoppas och tro att Du en gång kan komma hem. 
Tron och hoppet skall övervinna allt. Fastän stora hav skilja oss åt är Du dagligen i våra tankar. 
Gunnel och Rolf hälsa Dig och hoppas snart få se Dig. Hjärtligaste hälsningar från din syster 
Astrid.”

301-#2039, okt. 1941.
”Hjärtliga hälsningar från hemmet. Allt väl. Har fått Ditt brev. Hälsa Din fästmö så hjärtligt från oss
alla här hemma.”

Till matros, senare motorman   Curt   Yngve   Hallberg  , född 1916.

302-#623, dec. 1940.
”Jag hoppas nå Dig med dessa rader och önskar Dig så god Jul som möjligt. Här är så tomt efter 
Uno och Dig, Curt. Mor.”

Efterlyst i maj 1941.

303-#2041, okt. 1941.
”Käre Curt, vi har inte hört av Dig sedan maj 1940. Jag skickar hälsningar genom Ute och Hemma. 
Hoppas Du någon gång skall få se dem. Måtte Du bli bevarad, så att Du kommer hem till oss, Curt! 
Mor.”

304-#2588, jan. 1942.
”Min käre Curt! Åter har en jul gått, och vi har varit skilda åt. Nu ber jag om ett bättre nytt år, så att 
vi kan träffas igen. Tills dess tänker jag på Dig och ber för Dig var dag. Mor.”

305-#3978, maj 1942.
”Min egen käre Curt, om Du någon gång kunde låta höra av Dig, så jag fick någon ro. Jag har 
skickat hälsning till Dig i radio två gånger och sänder hälsningar genom denna tidning. Jag har 
också skickat flygpost till en adress, som jag fått genom konsulatet. Har Du inte fått något av 
breven? Men det skall väl bli lugnt ute i världen någon gång, så Du kan komma hem. Till dess kan 
jag inte göra annat än tänka och be för Dig dagligen, att Du blir bevarad. Mor.”

306-#4681, sept. 1942.
”Min egen käre Curt! Jag sänder i dag en hälsning på Din födelsedag och allas våra hjärtligaste 
lyckönskningar till Dig. Det är nu tredje födelsedagen Du firar långt från oss. Jag fick brev i maj; 
det hade varit fem månader på väg. Det var det enda brevet på två år. Jag hoppas att Du är frisk 
igen. Jag har skickat tel. och brev. Stig och Lisa skall gifta sig 10 okt. Om Du ändå hade varit 
hemma! Men den dagen skall väl komma någon gång. Till dess kan jag inte annat än tänka på och 
be för Dig varje dag. Mor.”

7 Vid en annan insändare står det att hennes man Harald heter Jansson, troligen skrivfel.



307-#5667, jan. 1943.
”Min egen käre Curt, ett varmt tack för Ditt kära brev! Det kom som en ljusstråle i det här mörkret. 
Synd att Du inte får någon hälsning från oss här hemma. Men jag har skickat flera brev. Har du fått 
mitt tel. av oss den 4 nov? Mina böner följer Dig med hopp om att Du skall bli frisk igen och 
komma hem. Gott nytt år önskas Dig av mig, far, Stig, Lisa och lilla Tucki.”

308-#5952, mars 1943.
”Åter en jul har gått. För varje gång tänker jag, att Du skall vara hemma nästa jul. Så även denna 
gång. Vi var hos Stig och Anna-Lisa på julafton. Vi talade om Dig och undrade, hur Du har det och 
om Du är frisk igen. Vår nyårsbön var, att det måtte bli frid och fred över hela världen, så att alla 
människor kan vända åter till sina hem och till sina kära, som väntar på dem. Kom, Curt, så fort Du 
kan! Vi väntar och längtar alla efter Dig. Mor, Far, Stig, Anna-Lisa, lilla Tucki.

309-#7414, juni/juli 1943.
”Tack för båda dina telegram! Glädjen blev stor för oss alla här hemma. Jag gladde mig över att Du 
hade sett min hälsning i Ute och Hemma. Läs den tidningen så ofta Du kan! Roligt att veta att Du är
frisk igen och i arbete. Så skall väl den dagen randas när Du kan komma hem. Till dess var rädd om 
Dig, Curt, för min och för allas vår skull. Jag sänder brev under den adress jag fick. Mor.”

310-#7918, nov. 1943.
”Vår egen käre Curt! Vi har inte hört av dig på längre (sic). Meddela Dig med oss så fort som 
möjligt. Jag har legat sjuk. Mina tankar följer Dig dagligen. Du har blivit farbror. Stig och Anna-
Lisa fick en flicka i september. Glädjen är stor här hemma. Måtte Gud bevara Dig, min Curt och 
alla Dina kamrater till sjöss, så att Ni en gång kan återvända hem. Mor.”

Till motorman     Fritz   Teddy Ingemansson   (ibland   Ingermansson  ), född 1916.

311-#201, sept. 1940.
”Kära hälsningar. Allt väl.”

312-#649, dec. 1940. 
”Käre Teddy, tack för Ditt brev 17/8! Vi blev så glada. Nu sänder vi Dig våra kära hälsningar från 
oss alla här hemma. Hoppas Du är kry. Sven har rest ut nu. Far, mor, syskonen och Lasse.”

Efterlyst i maj 1941.

313-#2058, okt. 1941.
”Tusen kära hälsningar från far, mor, syskon, svågrar. En stor kram till Dig från Din Lasse. Tack för 
tel. 11/9! om möjligt skriv!”

314-#2606, jan. 1942.
”Käre Teddy, vi undrar, hur Du har det. Vi äro så oroliga för Dig och längtar efter den dag, då vi får 
säga: Välkommen hem! Så vill vi nu önska Dig ett gott nytt år och samtidigt gratulera Dig. 
Hälsningar från oss alla här hemma.”

315-#4281, juni/juli 1942.
”Ett hjärtligt tack för Ditt brev. De hjärtligaste hälsningar sändas Dig från oss alla här hemma. Allt 
är väl. Hoppas på återseende, käre Teddy.”

316-#5286, dec. 1942.



”Käre Teddy, vi sänder Dig våra hjärtligaste hälsningar och önskar att Du har det så gott. Tack för 
telegram! Vår Margit är gift och har en liten son. Gun har flyttat från hemmet så här börjar det bli 
stillsamt nu. Ann-Marie ligger på epidemisjukhuset (den 26 okt.). Annars är allt sig likt. Undrar om 
Du fått våra brev. Jag har sänt foto av oss alla. Mor, far, Lasse och bror.”

317-#5679, jan. 1943.
”Käre Teddy! Vi vill alla här hemma sända Dig våra hälsningar. Var Du än befinner Dig, är Du jämt 
i våra tankar. Vi önskar Dig allt gott och att Du snart vore hemma igen. Samtidigt ber vi att få 
gratulera på Din födelsedag. Tack för telegrammet 26 sept. Har Du fått några av våra brev, som vi 
sänt till Dig? Till sist få vi önska Dig och Dina kamrater ett gott nytt år. Dina föräldrar, syskon och 
Lasse.”

318-#7068, april 1943. 
”Hej Teddy! Vi undrar här hemma, hur det är med Dig. Hoppas det är bra. Vi hörde Din hälsning i 
radio nyårsafton. Du kan tro, att vi blev glada! Vi har skickat brev till konsulatet i Glasgow, som Du
nämnde, så om Du går dit, så hoppas vi där är något. Kära hälsningar till Dig från oss alla här 
hemma.”

319-#7234, maj 1943. 
”Hej Teddy! Hur är det med Dig? Hoppas bra. Vi mår fint alla här hemma. Tack för Din 
radiohälsning på nyårsafton. Skriv om Du kan! Hälsningar från Britta, Sven och lille Lasse.”

320-#7929, nov. 1943. 
”Käre Teddy! Jag får meddela Dig att mor har slutat sina dagar. Hon dog hastigt på Lunds lasarett 
den 25 augusti. Vi har sänt brev till Dig i Glasgow. Försök meddela Dig med oss. Annars är det bra. 
Vi hoppas detsamma med Dig. Vi gratulerar Dig på Din födelsedag.”

321-#8693, mars 1944. 
”Käre Teddy! Tack för Ditt telegram, som vi fick i nov. Har Du fått några av våra brev? Lasse är i 
Landskrona nu hos Sven och Britta, skall börja skolan till hösten. Han växer och är stor och frisk. 
Hur är det med Dig? Vi hoppas det är bra, och att det inte skall dröja för länge förrän Du kommer 
hem till Södervidinge igen. Våra hjärtliga hälsningar från oss alla. Sänd ett telegram. Fredrik.”

322-#9443, okt. 1944.
”Hej Teddy! Vi sänder Dig en hälsning genom denna tidning, som jag hoppas Du läser. Vi undrar så,
hur det är med Dig, och hoppas det är bra. Det skall väl inte dröja så länge innan Du kommer hem. 
Vi väntar alla på den dagen. Vi må alla bra. Lasse går nu i skolan. Kan Du inte försöka sända ett 
telegram. Hjärtliga hälsningar från oss alla. Bror Ingemansson.”

323-#9667, dec. 1944. 
”Hejsan Teddy! Får nu sända Dig en hälsning och önska Dig god jul och gott nytt år samt många 
lyckönskningar på födelsedagen. Vi mår alla bra och hoppas Du gör detsamma. Sänd telegram, om 
Du kan. Hälsningar från oss alla här hemma.”

324-#10122, maj 1945. 
”Hej Teddy! Hoppas Du är frisk och kry. Tack för telegram och pengar till jul! Det är alltid något 
Lasse behöver. Jag satte in pengarna åt honom. Nu är väl snart kriget slut som väl är, så Du kan 
vända stäven hemåt och hälsa på. Här är allt bra. Far har permission nu från fabriken. Våra 
hjärtligaste hälsningar från oss alla.”



Till lättmatros   Billy Jackson  , född 1920.

325-#2612, jan. 1942.
”Om dessa rader når Dig genom Ute och Hemma, så hälsar vi Dig alla och önskar Dig ett gott nytt 
år. Låt höra av Dig, om Du kan! Vi väntar Dig alla hem. Mor och syskon.”

326-#3167, mars 1942.
”Käre Billy! Vi har inte hört något från Dig på länge och undrar var Du är. Sänd tel. om Du kan. 
Här mår alla fint. Hjärtliga hälsningar! Mor och syskon.”

327-#4005, maj 1942.
”Käre Billy! Tack för tel. och pengar 1940 och ditt sista brev 23 febr. 1941! Hoppas Du mår gott. 
Sänd mig åter tel., och om möjligt sätt en dragsedel igen. Jag fick till julen ett gåvopaket från 
Sjömansvårdsstyrelsen som en hälsning från Dig därute. Kom hem, om Du kan! Hälsningar från 
mamma och syskon.”

328-#4472, aug. 1942.
”Käre Billy! Får på det hjärtligaste gratulera Dig på din 22-årsdag. Mor och syskon.”

329-#5294, dec. 1942.
”Käraste Billy! Hur mår Du? Om Du visste vad mamma väntar få höra från Dig igen. Blev så glad 
för telegram och brev från svenska konsulatet i England om att Du fanns i livet. Hoppas Du mår 
gott. Sänd åter ett livstecken! Hoppas Du fått de brev vi sänt Dig. Vi mår alla gott och önskar Dig 
alla en god jul och ett gott nytt år och hoppas att inget stör Ditt goda humör. Mor och syskon.”

330-#5964, mars 1943.
”Kära Billy! Vi undrar alla, hur Du mår och var Du befinner Dig. Sänd oss ett livstecken, om 
möjligt ett telegram. Har inte fått något brev från Dig på två år. Vi mår alla gott. Alla Dina kamrater 
hälsar Dig. Mor och syskon.”

331-#7428, juni/juli 1943.
”Käraste Billy! Ett hjärtevarmt tack för alla pengarna jag fått från Dig genom Skandinaviska 
Banken i Stockholm! Hur mår Du? Hoppas gott. Jag väntar så att få något brev från Dig också. Vi 
mår alla bra. Erik, Clary, Maggie och Karl-Axel hälsar Dig. Vänligen Mamma.”

332-#7695, sept. 1943.
”Käraste Billy! Vill på det hjärtligaste gratulera Dig på Din födelsedag 4 sept. Hoppas Du mår gott. 
Kom hem! Vi väntar alla, att Du skall komma hem till oss igen. Det är ju nu så länge sedan Du for 
ut. Skulle det passa, så följ med en lejdbåt. Vi mår alla gott. Alla hälsar Dig så hjärtligt. Din 
Mamma.”

333-#8144, dec. 1943.
”Käraste lilla Billy! Vill åter sända Dig en hälsning. Hoppas Du mår gott. En god jul och ett gott 
nytt år! Hoppas få återse Dig nästa år. Hjärtliga hälsningar. Din Mamma.”

334-#8801, april 1944.
”Käraste lilla Billy! Vill sända Dig en hälsning. Hoppas att Du är frisk och kry, vi här hemma mår 
alla gott. Alla Dina kamrater och syskon hälsar Dig. Breven jag sänt Dig har kommit tillbaka. 
Meddela Dig med hemmet, så vi får veta, var Du finns. Väntar på brev eller telegram från Dig. 
Hoppas åter få mitt underhållningsbidrag från Dig. Hälsningar! Mamma.”

335-#9086, juni/juli 1944.



”Käraste Billy, tack för telegrammet 16 april! Roligt att Du mår väl. Vi mår alla gott. Hoppas Du 
snart kan få komma hem. Vi väntar alla att åter ha Dig hemma hos oss. Lev väl, lille Billy! De allra 
hjärtligaste hälsningar från oss alla. Din Mamma.”

336-#9225, aug. 1944.
”Käre Billy! Vill på det hjärtligaste gratulera Dig på Din 24-årsdag. Hoppas Du är frisk och kry. Vi 
mår alla gott. Hjärtliga hälsningar från Mor och syskon.”

337-#9669, dec. 1944.
”Käre Billy! Hur mår Du och var är Du, eftersom vi inget hört från Dig på så länge? Vi önskar Dig 
alla en fridfull jul och hoppas snart få något livstecken från Dig igen. Vi må alla gott. Hjärtliga 
hälsningar Mor och syskon.”

338-#10056, april 1945. 
”Käre Billy! En hälsning till Dig från oss alla. Det är nu ett år sedan vi hörde från Dig. Jag är nu 
åter hemma i Hamburgsund. Meddela Dig med oss genom brev eller telegram. En glad påsk önskas 
Dig. Mor och syskon.”

339-#10235, aug. 1945.
”Käraste Billy! Har nu inte hört från Dig sedan april 1944 genom telegram. Sänd åter en hälsning 
hem, så att vi får veta, att Du lever. De hjärtligaste lyckönskningar på Din 25-årsdag. Kom hem, vi 
väntar alla på Dig. Mor och syskon.”

Till styrman   Sven Jacobi  , född 1902.

340-#383, okt. 1940. Från föräldrarna.
”Vi sända dig en kär hälsning och vänta dig hem snart.”

341-#653, dec. 1940.
”God jul önskas Dig av mor, far och syskon. Hoppas att Du har fått våra brev. Vi vänta brev från 
Dig.”

342-#1054, maj 1941. 
”Vi har sänt två brev (flygpost) till Dig under adr. Sv. Konsulatet, Philadelphia. Vi vänta brev. Kära 
hälsningar från far och mor.”

343-#3534, april 1942. 
”Hoppas Du hört hälsningen från oss till Dig genom radio. Kan Du ej telegrafera så vi få Din 
adress! Vi önska Du vore hemma hos oss igen. Käraste hälsningar! Mor och far.”

344-#4282, juni/juli 1942. 
”Tack för tel. av den 23 mars! Har sänt flygpost och sänder ytterligare under uppgiven adress. Sänt 
ny radiohälsning. Eva fick en pojke den 18 april. Hoppas Du är vid god hälsa. Vi mår väl. Väntar 
brev från Dig. Kära hälsningar och lyckönskningar på 40-årsdagen. Far och mor.”

345-#5292, dec. 1942.
”Käre Sven! Sedan Ditt telegram i mars från Mobile ha vi ej hört från Dig. Vi ha sänt tre 
flygpostbrev under den däri uppgivna adressen. Vi längta få höra från Dig och ännu mera att få Dig 
hem efter mer än tre års bortovaro. God jul och kära hälsningar från far, mor och syskon.”



346-#7071, april 1943.
”Snart ett år sedan Ditt telegram kom. Sänt och sänder ytterligare brev till Mobile. Må Gud skydda 
Dig! På återseende hoppas Far och Mor.”

Efterlyst i maj 1943.

347-#8142, dec. 1943. 
”En god jul och en hjärtevarm önskan om att snart få återse Dig! Vi vänta fortfarande få höra från 
Dig. Far och Mor.”

348-#8571, feb. 1944.
”Den 7 januari mottogo vi med stor glädje Ditt kort med jul- o. nyårshälsning från Suez. Så roligt 
det vore att få skriva till Dig ett långt brev, men tyvärr ha vi ingen adress. Vi ha fått reda på att Du 
legat sjuk i Kapstaden. Hoppas Du nu är fullt frisk, käre Svennen. Vi tänka på Dig beständigt och 
längta efter den dag, vi få se Dig komma hem igen. Pappa fyllde 75 år den 17/12. Vi önska Dig nu 
allt gott på det nya året. De käraste hälsningar från Mor och Far.”

349-#8928, maj 1944.
”Hjärtligt tack för Ditt telegram av den 14 april! Stor blev glädjen därför. Eva och hennes gosse Ulf 
äro nu här och stanna över sommaren. Vi må alla bra. Hoppas Du gör detsamma. Käraste hälsningar
från oss alla. Mor, Far, Eva och Irma.”

350-#9226, aug. 1944. 
”Sänder Dig åter en hälsning och hoppas, att Du får läsa den. Brev kunna vi ej sända Dig. Var är Du
nu, kära Sven? Jag tänker alltid på Dig och beder för Dig, att Gud skall bevara Dig och att Du till 
sist måtte komma hem till oss. Då skulle allt bliva ljusare. Kära hälsningar från oss alla. Mor.”

351-#9670, dec. 1944.
”Vi gratulera hjärtligt på Din namnsdag den 5/12 och tillönska Dig samtidigt en god jul, som nu 
stundar. Det hade varit roligt, om Du då hade fått vara hemma hos oss. Var är Du nu? Vi hoppas få 
höra något ifrån Dig. För en kort tid sedan fingo vi tillbaka 4 flygpostbrev vi sänt till Dig under 
adress Mobile. Vår önskan är, då vi dagligen tala om Dig, att Du snart vore hemma. Lev väl och må 
Gud beskydda Dig. Med käraste hälsningar från oss alla. Mor och Far.”

352-#9900, feb. 1945 (som ”Jocobi”).
”Hjärtligt tack för jul- och nyårshälsning vi mottog den 19/1 från Kairo. Vi blevo så glada däröver. 
Även Irma har fått kort från Dig till jul, för vilket hon tackar. Kära Sven, när kommer Du själv, vi 
längta så efter Dig? Pappa har legat sjuk i hjärtlidande men är nu kry. Är Du själv frisk och hur har 
Du det? Om Du kunde sända ett brev med adress, så att vi finge skriva till Dig. Lev väl, Gud skydde
Dig, älskade Sven. Käraste hälsningar från oss alla. Mor och Far.”

353-#10057, april 1945.
”Hjärtligt tack, käre Sven, för telegram med hälsningar och Din adress, under vilken vi sänt 
flygpostbrev den 6 mars. Vi blevo så glada däröver. Hoppas Du är frisk och har arbete. Nu vänta vi 
genom brev få höra från Dig ytterligare. Här börjar nu bli vår. Vi må f. ö. alla bra. Med kära 
hälsningar. Mor och Far.”

354-#10236, aug. 1945.
”Käraste Sven! Sänder dig härmed en kär hälsning. Du har väl fått vårt flygpostbrev, även ett från 
Gunnar? Telegrammet med Din adress gladde oss mycket, tack kära Du därför. Vi tänkte särskilt på 
Dig den 19 maj, Din födelsedag, och lyckönskar Dig i stället nu. Sänder flygpostbrev denna vecka 
under samma adress till Aden. Gud skydde Dig och måtte allt gå Dig väl. Kära hälsningar från oss 



alla. Mor och Far.”

Till motorman   Stig   Erik Wilhelm   Knutson  , sen   Ekheim  , född 1921.

355-#2564, jan. 1942.
”Käre Stig, tack för tel. Vi vill nu på detta sätt sända Dig våra varmaste hälsningar med önskan om 
ett fridens gott nytt år för Dig. Kan Du ej sända oss brev pr luftpost? Har Du ej erhållit våra många 
brev? Vi äro i stor undran, hur Du har det. Då har Du kanske ej heller fått meddelandet, att Ditt 
nuvarande namn är Ekheim. Kan Du ej försöka komma hem med någon lejdbåt? Om Du läser dessa
rader, så försök meddela oss det! Hjärtevarma hälsningar från mor, far och Östen.”

356-#3122, mars 1942. 
”Käre Stig, tack för tel. vi fick på Trettondagsafton! Vi är så glada att på detta sätt genom Ute och 
Hemma kunna sända Dig vår varmaste hälsning. Våra tankar följer Dig ständigt, och vi lever 
fortfarande på hoppet att snart få återse Dig. Sköt väl om Dig, Stig, och håll humöret uppe! Hoppet 
är ej förlorat. Vi fick en kärkommen julgåva genom Sjömansvårdsstyrelsen. Vi mår alla bra och 
hoppas innerligt, att Du gör detsamma. Försök sända oss brev pr flyg! Vi längar så att få höra något 
från Dig. Hjärtevarma hälsningar från mor, far och Östen.”

357-#4441, aug. 1942.
”Käre vår Stig! Åter sänder vi vår hälsning till Dig. Hoppas Du har läst de föregående. Det är nu 
tredje gången vi försöker nå Dig på detta sätt. Var finns Du? Vi väntar så innerligt på något 
livstecken från Dig. Försök meddela Dig med hemmet. Kära hälsningar från mor och far.”

358-#4934, nov. 1942.
”Käre vår Stig, innerligt tack för brev den 15 aug. mycket ledsamt höra om Din sjukdom. Men vi 
önskar Du är återställd nu. Brev har vi skrivit tre stycken till Din uppgivna adress. Stig, om Du kan 
komma hem, så gör det! Bekymren för Dig är obeskrivliga. Sänd tel. om Du läser vår hälsning. 
Även brev väntar vi på. De allra käraste hälsningar får Du från oss alla här hemma. På återseende! 
Mor.”

359-#7569, aug. 1943.
”Vår käre Stig! Vi hoppas innerligt, att denna hälsning når Dig. Du kan tro, att vi blev glada att 
genom Lenton få ett livstecken från Dig. Hade ju ej hört något sedan jul, då vi fick Ditt telegram. 
Bekymren för Dig är stora. Låt höra av Dig, då det ges tillfälle. Vi väntar så. Hjärtevarma hälsningar
och önskan om snart återseende.”

360-#7897, nov. 1943.
”Käre vår Stig, vi undrar så förfärligt mycket var vi har Dig någonstans. Hoppas så innerligt att Du 
befinner Dig vid god vigör och har det bra. Vi är så bekymrade. Har ju ej hört något livstecken från 
Dig sedan Lenton träffade Dig 1 maj. Hoppas nu denna hälsning når Dig, och att vi snart mått höra 
ifrån Dig. Så får vi önska Dig en riktigt god jul och ett gott nytt år samt sända våra hjärtligaste 
hälsningar. Mor.”

361-#8549, feb. 1944.
”Käre Stig! Vi ha till vår stora glädje erhållit både telegram och brev. Det var mycket efterlängtat 
och kärkommet. Hade ju ej hört något från Dig sedan förra julen. Vi ha svarat på brevet, sände det 
under båtens adr. Hoppas att Du får det. Om du kunde sända oss kaffe Stig, skulle vi bli Dig 
tacksamma. Vi hoppas med Guds hjälp, att det går Dig väl även i fortsättningen. Låt höra av Dig så 
ofta Du kan. Mor, Far och Östen.”



362-#8895, maj 1944. 
”Hej, Stig! Här får Du åter en hälsning från oss. Hur är det med Dig? Hoppas det bästa. Jag har nyss
sänt brev till Dig till svenska kyrkan i Liverpool. Hoppas Du får det. Glöm ej bort oss med telegram
och brev! Vi är i ständig undran för Dig. Kunde du sända oss kaffe, vore Du snäll. Käraste 
hälsningar från oss alla. Din mor.”

363-#9199, aug. 1944.
”Käre Stig! I förhoppning att allt står väl till med Dig sända vi denna hälsning från hemmet. Vi mår 
bra. Skulle vara ytterst intressant få tala med Dig angående Ditt sammanträffande med Lenton. Du 
vet väl, att han är död. Har Du fått vårt telegram och brev av den 29 febr.? Försök meddela Dig med
hemmet, så fort Du kan. Vi undrar så mycket på Dig, Stig. Mor och Far.”

364-#9960, mars 1945.
”Tack så hjärtligt, Stig, för telegram den 12 febr. Du kan nog tänka Dig, vad vi väntade hela julen 
på något livstecken från Dig, men vi blev besvikna. Har ju ej hört något sedan febr. i fjol. Försök 
meddela Dig oftare, om du kan, Stig. F. n. ha vi strejk här på Olofströms bruk. Far och Östen är 
arbetslösa. Annars mår vi bra och önskar Dig detsamma. Försök skriv ett brev hem. Kära hälsningar
från oss alla.”

Till steward   Gustaf   Albert   Ljunglöf  , född 1895.

(Samtliga meddelanden är från fästmön Ruth.)

365-#728, dec. 1940.
”Sänder Dig de käraste hälsningar med önskan om en God Jul och med förhoppning om snart 
återseende. Tack för tel., kort och brev.”

366-#1465, juni 1941.
”Blev så glad att åter genom denna tidning få sända Dig en hälsning. Tack för brev och telegram! 
De käraste hälsningar.”

367-#3232, mars 1942.
”Käraste! Försök om det finns möjlighet att komma hem! Tack för tel. av den 18/10-41. Hoppas Du 
mår bra. Här hemma är allt väl. En kär hälsning från Din Ruth.”

368-#4520, aug. 1942.
”Käraste Gustaf! Jag undrar så var Du är och hur Du har det. Har fått veta om den olycka Du varit 
ute för. Kan Du inte försöka meddela Dig? Du förstår väl att jag väntar. Försök om det finns någon 
möjlighet att komma hem. Hörde Du min radiohälsning den 21 maj? Thyra är gift, det vet Du väl. 
Här hemma är allt väl. En innerlig hälsning från Din Ruth.”

369-#5004, nov. 1942.
”Käraste! Undrar så, var Du är, eftersom Du inte låter höra av Dig. Du förstår väl, att jag är orolig 
för Dig. Försök, om Du kan, meddela Din adress, så jag kan skriva. Jag hoppas Du får fira en trevlig
jul. På återseende nästa år! Din Ruth.”

370-#6011, mars 1943.
”Gustaf käraste! Tack för telegrammet på julafton! Jag blev så glad över att få Din adress så jag 
kunde skriva. Hoppas Du fått mina brev och telegram jag sänt Dig. Men sedan dess har ju båten 
förlist, så nu vet jag inte var Du är. Jag är så glad och tacksam att ni blev bevarade alla. Hoppas Du 



nu försöker komma hem. Det är nu tre år sedan vi såg varandra. Hjärtliga lyckönskningar till 
födelsedagen! Om Du kan, så sänd Din adress. Var rädd om Dig! Hjärtevarma hälsningar från Din 
Ruth.”

Till matros   Nils   Gustav   Magnusson  , född 1916.

371-#247, sept. 1940.
”Till Nisse en hälsning från Far, Mor och Anna Lisa. Vi må alla bra. Skriv om du kan! Välkommen 
hem! Vi vänta på dig.”

372-#743, dec. 1940. 
”God och Fridfull Jul, pojken vår! Vi är ledsna här hemma, att Du inte är hos oss. Nisse ville ha haft
Dig här. Det är femte julen Du är långt borta ifrån oss. Kära hälsningar från far, mor, Anna-Lisa, 
fam. Persson o. Dalbom, släkt. i Småland. Hans – Märta, Gunnar – Karin, Karl – Ida, Edvin – Frida 
hälsar Dig.”

373-#1109, maj 1941.
”Tack för påsktelegrammet, Nisse! Vi blev så glada. En glad pingst önskar vi Dig. Sen väntar vi, att 
Du snart skall komma hem till oss, Nisse. Kära hälsningar från far, mor och Din fästmö. Hon väntar
på Dig.”

374-#1110, maj 1941. Från fästmön Anna-Lisa Persson.
”Lille Käre! Tack för påsktelegrammet! Vi väntar och längtar så efter Dig. Mina föräldrar och min 
mormor hälsar så hjärtligt. De allra käraste hälsningar från mig. Kom hem! Telegrafera!”

375-#1927, sept. 1941. 
”Vår ende käre son Nils! Var Du än finns hoppas vi att dessa rader skola nå Dig. Alla våra brev 
komma i retur. Ha ej fått något brev sedan den 12/12 1940. Vi tänka på Dig var dag och mor ber 
Gud att Han skall hålla sin skyddande hand över Dig och Dina kamrater. Vi förstå att Du ej kan 
meddela Dig, men vi hoppas att Du helt oväntat skall stå på hemmets tröskel. Vi gratulera på 25-
årsdagen! Karl-Erik har förlovat sig med en norska. Kära hälsningar från mor, far och Anna-Lisa, 
tösen Din.”

376-#2688, jan. 1942.
”Käre Nils, pojken vår! Var finns Du? Far och jag väntade Dig hem med julbåten, trodde säkert Du 
var med. Vi hade gjort så mycket förberedelser för Din hemkomst, och så blev vi besvikna. Har Du 
hört hälsningen till Dig i radio? Kan Du inte meddela Dig någon gång med oss, vi har bara fått 
brevet av den 12/12-40. Här satt far och jag ensamma på julafton, inte många ord blev sagda. Det är
nu tredje julen som vi ej vet, var Du finns. Din kamrat Axel Jakobsson kom hem med Saturnus. Har
i brev talat med honom och Sture Mattsson. Tro inte alla rykten! Oss fattas ingenting. Vi lider ingen 
nöd hemma i Sverige. Vi fick en fin julklapp genom Sjömansvårdsstyrelsen, har aldrig blivit så 
förvånade och glada. – Anna-Lisa börjar tröttna, det kan Du väl förstå. Hon har väntat på Dig i tre 
långa år. Kära hälsningar, pojken vår, kom hem till oss, innan det blir för sent! Far, mor och Anna-
Lisa.”

377-#3249, mars 1942.
”Käre Nils, pojken vår, det enda vi har! Vi vill nu här i Ute och Hemma sända Dig våra varma och 
kära hälsningar från far och mor och alla här hemma. Var kväll ber mor Gud beskydda Dig. Vi 
tänker på Dig och undrar, var Du finns och om Du är frisk. Sjunger Du aldrig nu den sången, som 
Du alltid sjöng hemma: 'Han hade seglat för om masten som en man uti många år'. Vi ha nu börjat 



på det fjärde året sedan Du reste. Tänker Du på oss här hemma någon gång? Undrar om inte våra 
tankar mötas över haven. Kommer Du till Brooklyn, så har Du brev på Swedish Seamen's Union, 
156 Montague Street. Kan Du sända oss en god kopp kaffe, är Du rar. Mor och far.”

378-#602, juni/juli 1942.
”Käre Nisse, pojken vår! Vi vill åter försöka nå Dig med en hälsning. Det är så tråkigt att inte veta 
var vi har Dig. Vi väntar och hoppas, att Du en dag ska komma välbehållen hem till oss. Vi hör jämt
i radio om sänkningar, och vi är så oroliga att Du omkommit. Kan Du inte någon gång ge oss ett 
livstecken, bara ett telegram! Har Du glömt vad Du lovade mor vid grinden, när Du for: 'Mor, Du 
ska nog få veta var jag är'. Måtte Han däruppe, som leder folks öden, hålla sin starka hand över Dig 
och alla Dina kamrater och alla våra sjömän som offrar allt! Vi har skrivit till norske och svenske 
sjömanspastorn i Buenos Aires. Vi har fått brev från Robert Ekberg. Han är i Durban. Han undrar 
om Du är hemkommen. Axel Jakobsson och Sture Mattsson är hemma och hälsa Dig. Vi undrar vid 
varje lejdbåt om inte Du är med. Ska vi vänta förgäves? Kära hälsningar till Dig, pojken vår! Du är 
allt vi har. Vi få gratulera Dig på födelsedagen! Välkommen hem! Tag Din flicka med Dig! Money 
har Du ju! Gud skydde Dig, vår pojke, så att vi får ses igen! Mor och far.”

379-#4854, okt. 1942. (Som ”Nils Magnusson”.)
”Ännu en gång, Nisse, ska vi försöka genom vår sjömansvård att nå Dig med en hälsning. Nisse, 
har Du glömt, att i Sverige Du har en far och mor, som väntar ett livstecken från pojken lång och 
stor? Det är nu snart fyra år sen Du sista gången från oss for. Vi vet genom Jerker, att Du lämnat 
Din båt för sjukdom. Vi ville så gärna hjälpa Dig, om Du bara ville låta oss veta, var Du finns. Om 
Du är bra igen så stick upp till New York. Där träffar Du Thore. Han har meddelande till Dig, både 
brev och muntligt. Kom hem med en lejdbåt! Alla här hemma hälsar Dig. Det skulle vara roligt, om 
Du gjorde oss glad som förr, att Du stod i vår dörr och sa: 'Nu är jag här, mor, lång och stor!'. Kära 
hälsningar från far och mor. P. S. Glöm inte kaffeburkarna!”

380-#6018, mars 1943.
”Käre Nils, pojken vår! Nu har åter en jul försvunnit. Där satt far och mor med sina tankar och 
funderingar. Ditt passkort, som Du skickade hem för tre år sedan och som vi förstorat, stod på 
bordet med ett tänt ljus vid var sida. Var Du ute i någon konvoj med var nerv på spänn? Vi beundrar
Dig, vår duktige pojke, och alla Dina kamrater. Men om Du lever, så be sjömanspastorn att hjälpa 
Dig med ett telegram. Vi skulle bli så glada. Den 20 febr. är det fyra år sedan Du reste. Du har väl ej
glömt den lilla röda stugan med vildvinet vid stranden. Därinne är det någon som väntar. Var gång 
en lejdbåt har kommit, så lyssnar vi efter Dina raska steg och väntar att få se Ditt lugna leende: 
'Mojan, nu har ni mej här igen'. Du ser, att mor inte sviker Dig med en hälsning, den enda som kan 
nå Dig över haven tack vare denna lilla kära tidning. Din kamrat Jakobsson undrar, varför Du ej 
kommer hem. Det kan snart vara nog, Du har gjort Din plikt. Men Gud håller sin skyddande hand 
över Dig och Dina kamrater. Och mors böner följer Dig alltjämt. – Tarzan är död, men vi har en ny. 
Loffe heter han. Ni blir nog snart bekanta. Alla Dina vänner och bekanta hälsar Dig. Mor och far.”

381-#7472, juni/juli 1943.
”Kära Nils! Om Du visste, så glada Du gjorde oss med Ditt kära telegram. Det blev så ljust och glatt
här hemma. Det var över två år sedan vi hörde av Dig och Du har efter alla Dina strapatser alla Dina
lemmar och Ditt goda humör i behåll. Du må tro, att mors böner har följt Dig på Dina farofyllda 
färder. Om Du kunde fira Din födelsedag hemma! Annars vill vi gratulera Dig så hjärtligt. Kommer 
Du ihåg Din födelsedag för tre år sedan, när ni blev landsatta på Newfoundland. Men Du kanske 
inte ens kom ihåg, att Du fyllde år. Nu är Du välkommen hem så fort Du kan. Alla Dina kamrater 
gläds med oss och hälsar Dig. Må så gott och ta vara på Dig önskar en glad far och mor.”

382-#7972, nov. 1943.
”Käre Nils och vår svärdotter Miriam! Nu har vi en dotter också att sända hälsning till. Hur är det 



med Er barn? Hoppas att allt är väl. Är Du på Din båt? Tack för telegram på födelsedagen! 
Pengarna fick Du väl, men det tar litet tid. Det måste först beviljas i Malmö. Här är trehundra 
kronor som jag har gömt, tills Du kommer hem, som jag hoppas Du gör och tar Din lilla fru med. 
Hoppas oron i världen snart skall vara slut. Då väntar vi Er, det är nu fem år sedan Du var hemma, 
så Du kan tro vi längtar att få se hur Du ser ut. Thore är hemkommen. Han sade Du var så stor. Du 
skrev att Du var så kort i brevet. Har Du fått brev? Hälsa pastor Selinus och hans lilla fru. Kära 
hälsningar från mor och far. Välkomna hem!” 

383-#8602, feb. 1944.
”Käre Nisse! Tack för kärkommet brev och telegram. Far och jag blev så glada. Du har bara goda 
överraskningar. Vi hoppas, att Ni är hos oss nästa jul, så vi ej äro ensamma. Du lova oss en 'Boy', 
hoppas att det blir så då ska vi ha en gran precis som när Du var liten. Kan Ni inte komma hemma 
(sic), om Drottningholm kommer en gång till. Skriv vad Ni önskar och behöver, kanske vi kan 
sända något litet paket. Du får skriva hur stor Mirjam är, om hon är i min storlek eller större. Två 
brev är på väg. Hoppas Ni snart får dem, svara då genast. Hälsa Din lilla fru och en kram från oss 
här i Sverige till henne. Kära hälsningar och ett snart återseende. De sjöngo i radio: 'Kom hem till 
Ditt land, våren är nära, Ni båda kära'. Far och Mor.”

384-#9263, aug. 1944.
”Hej, Nisse med barn och blomma! Vi får tacka för Morsdagstelegrammet. Det kom inte hit förrän 
14 juni, och det andra kom den 7 juli. Vi blev så glada. Vi gratulerar så hjärtligt. Allt har gått väl, ser
vi. Vi vill bara veta, vad babyn heter. Nu har vi haft en värmebölja. Vi satt i lusthuset i dag och 
drack kaffe och åt svenska pannkakor. Vi sade, att om Du och Miriam varit här, hade glädjen varit 
fullkomlig. Vi hörde, att pastor Selinus döpt babyn. Hälsa honom så hjärtligt och tacka från farmor 
och farfar i Skåne. Gratulerar Dig på födelsedagen 24 aug. Hälsningar kära och varma till Dig, 
Miriam och babyn. Far och Mor.”

385-#9731, dec. 1944.
”God jul, käre pojken vår. Det är sjätte julen, som vi firar utan Dig, men till våren kommer säkert 
solen och Du och Miriam och lill Katrine med den, det blir en stor lyckodag för oss alla. Hoppas vi 
alla få leva och ha hälsan. Var får Du fira jul? Kanske hos de Dina i London, det vore roligt. 
Julafton mötas våra tankar över haven, Gud skydde Dig, Dina kamrater och Din lilla fru och dotter. 
Far och Mor i Kullabygden.”

386-#10084, april 1945.
”Goddag pojken vår! Det var länge sedan vi hörde från Er, men jag ser av telegrammet, att Ni sänt 
brev och foto av lilla Kathryn. Vi längtar intensivt att det snart kommer. Farfar säger, att jag 
kommer att alldeles skämma bort henne, när jag får henne hit. Nu börjar det bli vår. Vi har hört 
lärkan. I år kommer Ni väl hem till oss. Vi har väntat så länge. Kära varma hälsningar till Er alla tre.
Far och mor.”

Till styrman   Hjalmar   Harry   Nilsson  , född 1900.

387-#1494, juni 1941.
”Allt väl hemma. En innerlig och kär hälsning sändes Dig från mor och släkt, Bill och Stig.”

388-#1741, juli/aug 1941.
”Sänd telegram, om Du kan! Hjärtliga hälsningar från Din sorgsna moder.”

389-#1937, sept. 1941.



”Min käre son! Vi undra var Du finns. Du kanske inte vet att Birger är död. Jag är sjuk, har för högt 
blodtryck. Karin är mycket klen och har varit på Lillhagen, men hon är ändå ej bättre. Hon är för det
mesta hos Anna. Pojken är duktig, han går nu. Sänd tel. om Du kan. Innerliga hälsningar från Din 
mor. Bill och Stig hälsa.” 

390-#2695, jan. 1942.
”Käre Hjalmar, sänd ett telegram, om Du kan! Jag har ej fått ett ord från Dig sedan Birgers död. Jag 
är så nedtryckt av sorg. Många hälsningar från Axel, Holger, Arne, Hedda, Eira, Gunnel, Kate, Stig 
och Bill men först och sist från Din mor.”

Efterlyst i februari 1942. 

391-#3263, mars 1942. 
”Innerliga hälsningar till Dig, vår käre Hjalmar. Får Du denna tidning och läser hälsningen, så sänd 
ett telegram till Din hustru. Hennes adress är: Hallandsgatan 3, Göteborg. Karin är mycket klen. Din
lille son är duktig, han fyller två år i nästa månad. Innerliga hälsningar från oss alla. Karin och 
mor.”

Till 1:e kock   Malte   Lenton   Olofsson  , född 1920.

392-#1751, juli/aug. 1941.
”Vi önska, att Herren Gud skall vara Dig riktigt nära, skyddande, styrkande och hjälpande på Din 
väg i farozonen, långt borta från far, mor och syskon och fosterland. Skicka flygpostbrev ofta, ofta. 
Vi längta efter att höra från Dig och följa Dig med våra böner. De käraste hälsningar till Dig från 
Mor och moster Hilda.”

393-#2110, okt. 1941.
”Tack för telegram! Allt väl här hemma. Fick brev i april. Hoppas Du är kry. De hjärtligaste 
hälsningar från far, mor och syskon.”

394-#2414, nov/dec. 1941. Från mostern Hilda Bengtsson.
”Käre Malte, jag önskar Dig en god och fridfull julhögtid och ett gott välsignat nytt år i Jesu namn. 
Skriv hem!”

395-#2711, jan. 1942.
”Gott nytt år och hjärtlig gratulation på 21-årsdagen. Sänd ett telegram, om Du kan! Allt väl här 
hemma. Hjärtliga hälsningar från mor, far och syskon.”8

396-#3276, mars 1942.
”Käre Malte, mor har fått Ditt tel. Tack för hälsningarna till mig! Mor har skickat två flygbrev, men 
de ha kommit tillbaka. Nu hon sänt ett tel. genom rederiet, måtte Du få det. Allt väl hemma. Gerda 
och Inga äro gifta. Skicka tel. ibland, ty det är det enda som går fram i dessa orostider. Överlämna 
Dig med kropp och själ i Guds händer och bed Honom om hjälp, ty Han är mäktig och förmår 
bevara Dig i all nöd och fara. Se på Jesus! Kära hälsningar från föräldrar, syskon och moster Hilda.”

397-#3714, april 1942. 
”Käre Malte! Tack för tel.! Allt väl här hemma. Undrar om Du har fått telegrammet jag sänt. 
Meddela hur Du har det, om Du kan. Hjärtliga hälsningar från far, mor, syskon samt moster Hilda.”

8 I januari 1942 fyllde Olofsson i själva verket 22 år. Om detta misstag ligger hos redaktionen eller familjen går dock 
inte att utröna.



398-#4344, juni/juli 1942. Från mostern HB.
”Käre Malte, hur mår Du? Du är i våra tankar och förböner ofta, ofta. Måtte Gud vara med Dig och 
bevara Dig! Hälsningar från oss alla. Skicka telegram!”

399-#4538, aug. 1942.
”Hoppas att Du mår bra. Tack för tel. samt hälsning i radio. Vi mår alla bra hemma. Jag har sänt 
flera brev med flyg. Kom hem, om Du kan. Gud vare med Dig!”

400-#4863, okt. 1942. Från mostern HB.
”Käre Malte, tack för tel. 14 sept. Glädjande att Du lever och har hälsan. Så har Gud förmått bevara 
Dig hittills. Han skall ock göra det i fortsättningen, om vi bedja Honom därom. Allt väl hemma. 
Hälsningar från oss alla.”

401-#5467, dec. 1942.
”Käre Malte! De hjärtligaste julhälsningar sänder jag nu Dig. Jag hoppas, att Du mår bra. Vi är alla 
krya. Varma hälsningar från oss alla. Gud vare med Dig! Mor. – Från mostern HB – Käre Malte! Vi 
alla här hemma tillönska Dig en god välsignad juletid och ett gott nytt fridens och fredens år. 
Hjärtliga hälsningar.”

April 1943.
Tack
Malte Lenton Olofssons föräldrar vilja framför till Pastor och fru Selinus ett av hjärtat gående tack 
för vad de varit och gjort för vår älskade Malte. Tack för kärleksfull omsorg, trogen vänskap och 
hjälp i livet, ja, ända in i döden. Varmt tack för alla stilla välsignade stunder i Ert hem och i 
sjömanskyrkorna, som vår käre Malte fått vara med om. Gud löne Eder rikligen! 
Hjärtliga hälsningar från föräldrar och moster Hilda.

April 1943.
Den 6 februari avled å city Lodge Hospital i Cardiff steward Malte Lenton Olofsson från Sölveby i 
en ålder av endast 23 år. Dödsorsaken var njurlidande. Han var en trogen vän till vår sjömanskyrka, 
och jag satte stort värde på hans vänskap. Ombord på sin båt, s/s Devon, var han mycket omtyckt, 
och han hade på grund av sitt vinnande och gladlynta sätt fått många vänner i Cardiff. 
Jordfästningen, som förrättades av undertecknad, ägde rum den 12 februari i norska kyrkan. Ett 30-
tal skandinaver voro närvarande. Vid båren framförde ombudsman A. Carlson en sista hälsning från 
Sjöfolksförbundet. Kransar hade sänts av bl. a. följande: s/s Devon, s/s Mauritz, s/s Falkvik, 
Svenska Sjöfolksförbundet, Svenska sjömanskyrkan och flera av Olofssons engelska vänner. Efter 
eldbegängelse i Pontypridds krematorium sändes askan hem till Sverige.

Cardiff i mars 1943.
Walfrid Selinus

Till donkeyman, senare 2:e maskinist     Charles   Wahlfrid   Olsson  , född 1896.

402-#417, okt. 1940. 
”Hälsningar från föräldrar och syskon.”

403-#784, dec. 1940. Från fadern Carl Olsson.
”Tack för tel. och pengar! Vi må alla bra här hemma och hoppas Du gör detsamma. Vi önska Dig en
riktigt God Jul.”



404-#1151, maj 1941. Från Carl Berg.
”Har framfört hälsningarna till Din broder. Kom hem 24 jan. Hjärtliga hälsningar.”

405-#1518, juni 1941.
”Hjärtliga hälsningar från mor, far och syskon. Allt väl här hemma. Undrar om Du fått våra brev? 
Sänd gärna ett telegram!”

406-#1752, juli/aug. 1941. Från fadern CO.
”Tack för telegram! Vi sänder de varmaste hälsningar till Dig och hoppas, att Du mår bra.”

407-#1950, sept. 1941. 
”Hjärtliga hälsningar från föräldrar och syskon. Vi må alla bra och önska att Du gör detsamma. 
Skriv eller meddela Dig med hemmet på något sätt ber Dig far och mor.”

408-#2111, okt. 1941.
”Käre Charles! De hjärtligaste gratulationer på födelsedagen från föräldrar och syskon! Hoppas Du 
är frisk. Allt väl hemma. Obs. ny adress! Sänd telegram!”

409-#2416, nov/dec. 1941.
”Käre Charles! Sänder Dig de hjärtligaste hälsningar från föräldrar och syskon. Önskar Dig en god 
jul och gott nytt år. Då mitt sista brev kom åter, så sänd om möjligt meddelande! Allt väl. Mor och 
far.”

410-#2971, feb. 1942.
”Hjärtliga hälsningar från mor, far och syskon. Tack för pengarna vi fick till jul. De var välkomna. 
Hoppas Du är frisk. Roligt om Du snart kunde komma hem. Allt väl hemma.”

411-#3277, mars 1942.
”Käre Charles! Det är nu två år sedan Du reste. Vi hoppas Du är frisk och att vi snart få se Dig igen.
Majken och Hasse förlovade sig julafton. Allt väl här hemma. Hjärtliga hälsningar från syskon och 
anhöriga.” 

412-#3715, april 1942. 
”Käre Charles, jag sänder Dig detta sorgens bud. Far insomnade lugnt och stilla för tid och evighet 
9/3-42. Begravningen ägde rum i krematoriet 14/3. Vi sända Dig alla de hjärtligaste hälsningar samt
önska Dig lycka. Om möjligt låt höra av Dig genom brev eller tel.! Din mor.”

413-#4541, aug. 1942. 
”Käre Charles! Jag undrar hur det är med Dig. Jag hör aldrig något från Dig. Jag har sänt Dig 
telegram och brev. Jag undrar om Du har fått dem och vet om fars bortgång. Om Du läser detta, så 
sänd mig något telegram eller brev! Vi är alla friska och hoppas Du också är det frisk. Må det snart 
bli så att vi får råkas. Hälsningar från Din mor och Dina syskon.”

414-#4864, okt. 1942. 
”Käre Charles! Om Du läser detta, så sänd brev eller telegram. Jag har ännu inte hört något från 
Dig. Jag undrar så mycket var Du är och hur det är med Dig. Vi är alla friska och krya här hemma. 
Önskar Du med är frisk och kry. De hjärtligaste hälsningar och lyckönskningar på Din födelsedag 
från Mor och syskon.”

415-#5471, dec. 1942.
”Hjärtligt tack för tel. av den 2 nov. Det var glädjande få höra, att Du är frisk och kry. Jag har undrat
så mycket på var Du varit och hur det varit med Dig. Det är ju över året sedan jag fick något 



livstecken från Dig. Så Du kan nog själv förstå, att det vart ett glädjetelegram. Inför den stundande 
julhelgen önskar jag Dig en god, lugn och fridfull jul. De hjärtligaste hälsningar från mor och 
syskon.”

416-#7130, april 1943.
”Käre Charles! Jag önskar Dig lycka och välgång. Tack för brev, telegram och pengar, som kom till 
jul och på nyåret. Sedan jag sist hörde från Dig har jag sänt två brev men vet ej, om Du fått dem. 
Jag väntar därför få höra av Dig, helst genom brev. Oscar har sänt Dig brev under samma adress 
som jag. Vi äro friska och krya här hemma och hoppas på ett snart återseende. De hjärtligaste 
hälsningar från Din Mor och syskon.”

417-#7489, juni/juli 1943.
”Käre Charles! Det är nu längesedan jag hörde något från Dig. Vi äro alla friska och krya här 
hemma och önskar innerligt, att Du är detsamma. De hjärtligaste hälsningar från Din mor och Dina 
syskon.”

418-#8233, dec. 1943.
”Käre Charles! Tack för brev! Det gläder mig få höra att Du är frisk och kry och jag önskar innerligt
att Du måtte förbli det i fortsättningen. Vi önska Dig alla en god och fridfull jul och ett gott nytt år, 
vänligen Din Moder, Paulina.”

419-#8609, feb. 1944. 
”Käre Charles! Om Du läser detta, så sänd brev eller telegram. Jag har ännu inte hört något från 
Dig. Jag undrar så mycket var Du är och hur det är med Dig? Vi äro alla friska och krya här hemma 
och önska Du är detsamma. De hjärtligaste hälsningar och lyckönskningar från Mor och Syskon.”

420-#9126, juni/juli 1944.
”Käre Charles! Jag vill sända Dig de hjärtligaste hälsningar. Jag har inte hört från Dig sedan augusti
månad 1943, varför jag innerligt önskar att få höra från Dig på något vis, sedan Du läst dessa rader. 
Frånsett min värk, äro vi alla friska och krya här hemma och önskar Du är detsamma. I en fast tro 
att få höra från Dig, Mor och syskon.”

421-#9470, okt. 1944.
”Käre Charles! Jag undrar så mycket var Du finns och hur det är med Dig. Det är nu 5:e året sedan 
Du reste, och över året sedan jag hörde från Dig. Jag väntar varje dag få höra från Dig och hoppas 
innerligt, att jag ej väntar förgäves. Vi äro alla friska här hemma och önskar Du är detsamma. Till 
Din födelsedag i november sänder Din Mor och Dina syskon de varmaste gratulationer.”

422-#9925, feb. 1945.
”Käre Charles! Tack för telegram av den 16 dec. 1944. Det var glädjande få höra från Dig. Vi äro 
alla friska och krya här hemma, frånsett lite förkylningar och min envisa värk. De hjärtligaste 
hälsningar och en god fortsättning på det nya året, från Din Mor och syskon.”

423-#10203, juni/juli 1945.
”Käre Charles! Jag undrar så mycket var Du finns och hur Du har det. Jag väntar varje dag få höra 
från Dig, och önskar innerligt att jag ej väntar förgäves. Vi äro alla friska här hemma och önskar Du
är detsamma. De hjärtligaste från Mor och syskon.”



Till maskinelev, senare eldare   Gustav   Sture Pousette  , född 1921.

Efterlyst i september 1941.

424-#2120, okt. 1941.
”Käre Sture! Var finns Du någonstans? Våra tankar är ständigt hos Dig. Pengarna Du sände genom 
rederiet har vi fått. Skriv, om Du kan! Käraste hälsningar från far, mor och Dina bröder.”

425-#2732, jan. 1942. 
”Kära Sture, kära hälsningar från Dina föräldrar och bröder. Om Du kan, försök meddela Dig med 
oss! Telegrafera om möjligt!”

426-#3761, april 1942.
”Käre Sture! Härmed sändes Dig en kär hälsning från oss alla här hemma. Om Du kan, sänd ett tel. 
eller brev! Hälsningar från far, mor och bröder.”

427-#4872, okt. 1942.
”Kära Sture, tack för tel. som vi fick av Dig! Om du visste, så glada vi blevo. Vi hoppas, att Du får 
vara frisk och undgå alla olyckor, så att vi får återse Dig igen. Vi äro friska här hemma. Vi hälsar 
Dig så hjärtligt.”

428-#6058, mars 1943.
”Kära Sture! Vi hoppas, att Du är frisk. Här hemma är vi alla friska. Må Gud bevara Dig, så vi får 
återse Dig igen. Om Du kan, sänd ett telegram! Många hälsningar från mor, far och bröder.”

429-#8363, dec. 1943. Sent inkommen julhälsning, vilken bara publiceras med avsändares och 
mottagares namn, ej innehåll.
”Från föräldr. Hedvig och Karl Pousette, Avesta.”

430-#8491, jan. 1944.
”Käre Sture! Hur har Du det nu? Vi ha Dig i tankarna jämt. Måtte Du få vara frisk och allt gå Dig 
väl. Vi här hemma äro friska och vänta få återse Dig. Får Du läsa dessa rader, så sänd ett telegram. 
Många hälsningar och önskningar om ett gott nytt år! Mor, Far och bröder.”

Efterlyst i juni/juli 1945.

Till båtsman   Olof   Alfred   Snygg  , född 1907.

(Samtliga meddelanden är från hustrun Margit Snygg.)

431-#1983, sept. 1941. 
”Hemkommen från sjukhuset 12 aug. Laila duktig – A-barn. Meddela Dig, om Du kan! Hälsningar 
Margit.”

432-#2460, dec. 1941.
”Käraste, håll modet uppe och var rädd om Dig! Tack för tel.! Vet att Du varit sjuk. Har varit på 
sjukhuset, allt bra. Laila är så stor och frisk. Hon har gått länge. Synd att Du ej får se henne. Var inte
orolig för oss. Allt är bra. De käraste hälsningar från oss alla.”

433-#3315, mars 1942.



”Käraste, tack för telegram! Jag har varit till sjukhuset, blivit mycket bättre. Laila frisk. Hoppas att 
Du snart får komma hem. Vi längtar efter den stora dagen. Hoppas Du är frisk. Var rädd om Dig. 
Kan hälsa från Tant. Försök få fram brev! Har Du fått våra? Sänt två i dec. och två i jan. Hör efter! 
Kramar från mig och Laila. Alla hälsar.”

434-#3083, april 1942.
”Käraste Olle, vet ej hur Du har det nu. Jag längtar efter ett meddelande från Dig. Undrar också, om
Du hörde min hälsning i radio 12 febr. Hoppas Du får vara frisk. Själva mår vi bra. Laila är så 
duktig. Var rädd om Dig! Gud beskydde Dig. Margit och Laila.”

435-#4585, aug. 1942.
”Käraste Olle! Jag sänder igen en kär hälsning. Tack för telegram! Det var den bästa present jag har 
kunnat få. Fick du tel. i februari och radiohälsning? Meddela det! Vi mår båda bra och är i 
skärgården. Har skrivit brev igen. Hoppas Du får något. Vi längtar efter den dag Du åter är hemma 
och mina tankar följer Dig varje dag. Må så gott och håll humöret uppe! Lev väl! På snart 
återseende hoppas Margit och Laila.”

436-#5541, dec. 1942.
”Käre Olle, jag vill önska Dig en god jul och ett gott nytt år. Hoppas det året för mycket gott med 
sig och att Du får komma hem då. Laila hälsar till Pappa Olle. Hon kallar Far för Pappa David. Vi 
bor hos honom nu. Om det blir radiohälsningar, skall Laila få tala till Dig. Hoppas att vi har bättre 
tur den här gången, så Du får höra det. Förra hörde Du ju ej. Har sänt brev och tel. till Fars dag. 
Telegrafera, så jag får veta, hur Du mår och om Du fått brev med foto i. Vi mår alla bra. Far hälsar. 
Din Margit.”

437-#7513, juni/juli 1943.
”Kära Olle! Ett hjärtligt tack för hälsningarna, som jag fick genom Craford. Du kan ej ana en sådan 
glädje jag kände. Jag ringde till honom så fort jag läst brevet. Han talade om att Du var pigg och kry
samt vid gott humör. Det gläder vi oss åt. Nu är det så länge sedan vi fick något meddelande från 
Dig. Jag har varit orolig och rädd för att Du möjligen var sjuk. Skriv något, nu går ju post fram. 
Faster fick brev nyligen från Dan, det var i febr., avsänt från Australien. Jag undrar om Du hade 
anställning på den båt som Craford nämnde, eller var Du är för tillfället? Må så gott och meddela 
Dig med oss på något sätt! Alla här hemma hälsar så hjärtligt. En stor kram från Margit och Laila.”

Till sjöman   Gustav   Bertil Sommelius  , född 1920.

(Samtliga meddelanden är från modern Stina Sommelius.)

438-#1570, juni 1941.
”Våra varmaste tankar äro hos Dig på 21-årsdagen och alltid. Försök sända en hälsning!”

439-#2745, jan. 1942.
”Älskade Bertil! Den 28 okt. sände jag hälsning till Dig genom radiotjänst. Har Du hört den? Tack, 
käraste, för allt Du skickat! Vi längta och vänta och tänka ständigt på Dig.”

440-#4374, juni/juli 1942. 
”Älskade Bertil! Då vi ej hört något från Dig sedan september 1941 längtar vi mer än någonsin efter
ett meddelande från Dig. Hoppas kunna nå Dig med denna hälsning. Varma välgångsönskningar till 
din födelsedag! Vi äro alla friska och bara önskar att Du också måtte vara det. Sänd om möjligt en 
hälsning! Mamma.”



441-#5042, nov. 1942.
”Alla, både stora och små, sända Dig en hjärtevarm julhälsning. Ha ej hört något från Dig på fjorton
månader. Men vi hoppas och tänka alltjämt det bästa. Jag har fått över ett långt brev till konsulatet i 
London. Hoppas det når Dig. Vi äro alla friska. Hur vi längtar efter ett livstecken och efter Dig 
själv, förstår Du nog. Lev väl! En hjärtekram från oss alla. Mamma.”

Efterlyst i januari 1943.

442-#6069, mars 1943.
”Käre Bertil! Vi sända Dig våra varmaste hälsningar och vänta och hoppas alltjämt på en 
kärkommen hälsning från Dig. Vi äro alla friska och krya. Måtte Du bara snart komma hem till oss, 
käraste! Hjärtekram från mamma, Eva, Ulla, Birgit.”

443-#7514, juni/juli 1943.
”Vi ha genom fröken Z. fått Dina kära hälsningar samt kort och vackra dukar. Innerligt tack! Fingo 
även veta en del av de svåra saker Du fått genomgå. Är gott att veta, att hur än allt går, så har Du 
gjort Ditt med heder. Din härliga optimism smittar oss alla. Vi längta efter Dig och ha Dig ständigt i
våra tankar. Varmaste hälsningar från oss alla. Mamma.”

444-#7734, sept. 1943.
”Älskade Bertil, tack för båda telegrammen! Vill tala om för Dig, att Birgit fått en dotter, som skall 
döpas till Christina. Som Du ser, så bli vi fler och fler som längta efter att få Dig hem och riktigt få 
krama om Dig. Låt oss snart få höra av Dig igen! Vi sända Dig brev till adressen i Liverpool. Kan f. 
n. inte skriva själv, då jag brutit båda handlederna. För övrigt allt bra med oss. Varmaste hälsningar 
från Mamma och syskonen.”

445-#8002, nov. 1943.
”Vi längta efter nya meddelanden från Dig. Är så längesedan sista telegrammet. Vi må alla bra och 
hoppas alltid på det bästa för Dig. Har skrivit brev till svenska kyrkan i Liverpool. Hjärtevarma 
hälsningar från oss alla. Mamma.”

446-#8624, feb. 1944.
”Innerligt tack för telegr. med kära hälsn. till jul. Även vi ha sänt Dig telegr. adr. sv. kyrkan. L-pool 
– likaså brev. Hoppas snart få höra av Dig igen! Vi må bra och hoppas allt gott för Dig. Käraste 
hälsn. från oss alla. Mamma.”

447-#9000, maj 1944.
”Käre Bertil! Vi längta så obeskrivligt efter ett livstecken från Dig. Hoppas Du fått något av våra 
brev. Allt är gott och bra här hemma. Hoppas snart få Dig hem. Du är alltid i våra tankar. Kära 
varma hälsningar från oss alla, stora och små. Mamma.”

448-#9396, sept. 1944.
”Käre Bertil! Sedan Din hälsning från New York har jag inget hört från Dig, och jag undrar ständigt 
var Du är och hur Du har det. Längtar så efter Dig, men blir oändligt tacksam för ett livstecken så 
länge. Allt är bra här hemma. Kära, varma hälsningar från oss alla. Mamma.”

449-#9483, okt. 1944.
”Käraste Bertil! Jag undrar så mycket över var Du är och hur Du har det. Försökt att komma i 
kontakt med Dig eller få underrättelse. Hoppas Du får någon av våra hälsningar. Kära hälsningar 
från oss alla och stora famnen från Mamma.”

450-#9554, nov. 1944.



”Käraste Bertil! Nu går tiden snart mot jul och vi sända Dig våra varmaste julhälsningar och 
välgångsönskningar! Sänd oss en hälsning och kom snart hem! Det blir då små och stora kramar i 
oändlighet och glädje som aldrig förr. Mamma.”

451-#10496, dec. 1945.
”Kära Bertil! Då våra senaste brev blivit returnerade och vi nu ej kunna nå Dig genom brev, hoppas 
vi Du får se dessa rader. Vi önska Dig en God Jul och hoppas fortfarande på snart återseende. 
Mamma, Pappa, syskon och syskonbarn i långa rader.”

Till lättmatros Ernst   Petter   Valentin   Wallentinsson  , född 1921.

452-#1602, juni 1941.
”En kär hälsning från föräldrar och syskon. Vi ha ej hört ifrån Dig på länge. Skriv om Du kan!”

453-#2492, nov./dec. 1941.
”Käre Petter, var finns Du? Vi har inget hört från Dig sedan i juni i år, då vi fick meddelande, att Du
blivit inlagd på sjukhus i Bombay. Vi har försökt på alla vis att få reda på Dig, men det har inte 
lyckats. Vi är så oroliga för Dig. Vi hoppas innerligt, att Du är frisk igen nu. Om dessa rader når 
Dig, hoppas vi, att Du sänder oss ett livstecken. Våra hjärtligaste gratulationer på 20-årsdagen och 
en riktigt god jul och ett gott nytt år önskar vi Dig. Valborg och Eskil är gifta och fick sig en tös 1 
nov. Vi mår alla bra, både här och i Göteborg. Vi hoppas innerligt få se Dig här hemma snart igen. 
Gud beskydde Dig!”

454-#2493, nov./dec. 1941. Från systern Valborg Andersson.
”Vi undrar så, var Du befinner Dig nu. Vi är så oroliga för Dig. Kan Du inte skriva ett brev eller på 
något sätt meddela Dig med mamma. De hjärtligaste lyckönskningar på Din 20-årsdag och en 
trevlig jul, om vi inte träffas då. Hälsningar från Eskil och Valborg.”

455-#3025, feb. 1942.
”Käre Petter, ett riktigt gott och välsignat nytt år önskar vi Dig. Vi har ännu inte fått något 
livstecken från Dig, men vi hoppas innerligt, att Du har hälsan och mår bra. Nu är det snart ett år 
sedan vi fick Ditt sista brev, som kom i febr. i fjol. Vi har skrivit många brev. Hoppas Du fått dem. 
Vi väntar så att få höra från Dig. Om Du får se dessa rader, så sänd ett telegram! Alla i Göteborg 
hälsar Dig. Och hjärtliga hälsningar från oss alla här hemma, mamma, pappa och syskon. Gud 
beskydde Dig!”

456-#3862, april 1942. 
”Käre Petter! Hjärtligt tack för telegrammet jag fick 17/3. Du kan tro vi blev glada, för vi har varit 
så oroliga för Dig! Vi har sänt flygpost till Dig som Du bad om. Så kan jag tala om, att vi fått s. k. 
Amerika-paket genom Sjömansvårdsstyrelsen. Det kom som en hälsning från Dig tyckte vi. Var 
rädd om Dig, min käre Petter! Du är alltid i våra tankar. Hoppas innerligt att allt måtte gå lyckligt 
och väl för Dig och Dina kamrater och att Du snart måtte få komma hem till oss igen. Hoppas Du är
frisk och kry nu. Här är allt bra. Vi anbefaller Dig i den Högstes beskydd. Hjärtevarma hälsningar 
från mamma, pappa, Verner och Nancy, Valborg, Eskil och lilla Gunvor samt farmor, släkt och 
vänner.”

457-#4392, juni/juli 1942. 
”Käre Petter, vi vill åter sända Dig våra varmaste hälsningar. Tusen tack för tel. och pengar! Här 
hemma är allt bara bra. Hoppas innerligt, att Du har hälsan. Var rädd om Dig, min käre pojke! Du är
ständigt i våra tankar, och vi väntar på den dagen, när vi får se Dig här hemma hos oss igen. Hoppas



innerligt, att det måtte gå lyckligt och väl för Dig och Dina kamrater. Gud beskydde Dig! Hjärtliga 
hälsningar från mamma, pappa och syskonen här i Göteborg.”

458-#4603, aug. 1942. 
”Min käre Petter! Jag undrar så, hur Du har det. Hoppas bra. Vi mår alla bra här. Hjärtligt tack för 
telegrammet på Mors Dag samt för pengarna. Skulle vara så roligt att få brev från Dig. Har Du fått 
våra brev? Hörde Du vår radiohälsning den 21 maj? Om lördag (17 juni) kommer Valborg och 
Gunvor hit. Eskil är utkallad. Moster och morbror Tage samt lille Kenet kommer också hit. Måtte 
det snart bli fred i världen så Du får komma hem till oss igen. Hjärtliga hälsningar från oss alla här. 
Mamma, pappa, Värner och Nancy samt släkt i Göteborg. Gud skydde Dig!”

459-#5054, nov. 1942. 
”Käraste Petter! Vi ville återigen sända Dig en kär hälsning. Vi läste i tidningen, att Du varit med 
och blivit torpederad. Men vi är så glada och tacksamma till Gud, att Du blivit räddad. Hoppas att 
Du har hälsan. Försök om möjligt att komma hem. Vi väntar så på Dig, vår käre, käre son. Så ville 
vi lyckönska Dig så hjärtligt på Din 21-årsdag 8 nov. Här är sig likt. Vi mår bra allesammans. 
Hjärtliga hälsningar från mamma, pappa, vänner, Nancy samt släkt här och i Göteborg. Gud 
beskydde Dig!”

460-#5578, dec. 1942. 
”Käraste Petter! Återigen får vi tillfälle att sända Dig en hälsning hemifrån. Hjärtligt tack för 
telegram den 15 okt.! Du kan tro vi blev glada, när vi fick höra att Du var i gott behåll efter det som 
hänt. Det skulle vara så roligt om Du kom hem till jul. Vi hoppas Du kommer. Vi väntar så på Dig. 
Hoppas Du har hälsan. Var rädd om Dig! Så önskar vi Dig och Dina kamrater en riktigt god jul och 
ett lyckligare nytt år 1943. Måtte Gud beskydda Dig därute är vår bön. Meddela Dig, om Du kan! 
Hjärtliga hälsningar från Mamma, Pappa, Wärner och Nancy samt från Walborg och Eskil och lilla 
Gunvor, släkt och vänner. Välkommen hem!”

461-#5895, feb. 1943. 
”Kära Petter! Vi mår alla bra. Eskil, Gunvor och jag har firat julen hemma. Vi trodde säkert, att Du 
skulle komma hem också. Tack för tel. som jag fick till jul. Mamma tackar även för tel., paket och 
pengar. Kan Du inte försöka komma hem på något vis. Det är ju tre år som Du varit borta. Kära 
hälsningar från Din syster Valborg samt Eskil och lilla Gunvor.”

462-#6081, mars 1943. 
”Käre Petter! En hjärtevarm önskan om en god fortsättning på det nya året. Måtte det bli ett 
lyckosamt fredens år. Hjärtligt tack för jultelegrammet samt pengarna till jul och nyår! Tusen tack 
för Dina stora omtanke om oss! Gud välsigne Dig därför, min käre son. Valborg, Eskil och Gunvor 
har firat julen hos oss. Det var bara Du som fattades. Men våra varma tankar var ständigt hos Dig. 
Vi undrade, var Du var och hur Du hade det under julen. Hoppas Du hade det bra och att Du har 
hälsan. Var rädd om Dig, min käre Petter! Kan Du inte meddela Dig med oss? Skriv, om Du kan! 
Måtte Gud beskydda Dig och Dina kamrater på de farofyllda haven är vår bön. Hoppas Du snart 
kommer hem. Vi har sänt många brev. De hjärtligaste hälsningar från mamma, pappa, Verner, 
Nancy, farmor, släkt och vänner.”

463-#7528, juni/juli 1943.
”Vår käre pojke! Vår käraste Petter, vi ville försöka nå Dig med en hälsning igen. Vi undrar så, hur 
Du har det och var Du är. Vi mår bra och hoppas, att Du också är frisk och kry. Tusen tack för brev 
och telegram! Telegrammet fick vi 21 mars. Brevet var skrivet 10 febr. Vi har skrivit till adress Du 
gav oss. Hoppas Du får dem. Verner är i Göteborg och arbetar. Han var hemma i påskas. När skall 
vi få se Dig hemma hos oss igen, vår käre Petter. Vi väntar på Dig. Sköt väl om Dig! Gud beskydde 
Dig på dina farofyllda färder är vår dagliga bön. Hjärtliga hälsningar från pappa, mamma och 



Nancy samt de andra i Göteborg.”

464-#7744, sept. 1943. 
”Vår käre pojke! Hoppas Du har hälsan. Vi mår bra. Hjärtligt tack för brev med foto! Det har vi 
förstorat. Så nu står Du på skåpet, så vi kan se Dig varje dag. Det blev riktigt bra. Du kan tro, att vi 
blev glada för det. Tusen tack för Din stora omtanke! Så får Du tusen tack för det kärkomna paketet 
i juli. Vi har skrivit brev både före och efter det. Hoppas Du fått dem. Både Valborg och Verner samt
moster har skrivit till Dig flera gånger sedan Du reste. Käre Petter, kan Du inte försöka komma 
hem. Vi väntar så på Dig. Verner har varit hemma och dörjat i sommar. Valborg och Gunvor har 
varit hemma i fyra veckor. Nu är moster och Kenneth här. Morbror är inkallad. Hjärtliga hälsningar 
från oss alla. Våra varma tankar följer Dig. Gud välsigne och beskydde Dig är vår bön. Sköt väl om 
Dig och lev väl! Mor, far och syskon.”

465-#7846, okt. 1943.
”Käre vår pojke! Ett hjärtligt tack för pengarna vi fick 20 september genom riksbanken. Alla hälsar 
så kärt till Dig och önskar Dig välkommen hem. Vi hoppas, att det snart ljusnar, så att vi och alla 
andra få återse våra kära. Till dess, käre Petter, följer Dig våra tankar och käraste 
välgångsönskningar. Håll modet uppe, vår duktige son! En kär hälsning från alla här hemma till Dig
ute på farostråt. Många kära hälsningar även från Din syster Nancy.”

466-#8298, dec. 1943.
”Vi här hemma sända Dig de hjärtligaste gratulationer på födelsedagen och hoppas Du är kry. Vi 
önskar Du snart kommer hem. Nancy tackar för brevet och korten. Måtte Gud skydda Dig och Er 
alla därute på havet! Vi mår alla bra. Hjärtevarma hälsningar från oss alla. Dina föräldrar och 
syskon.”

467-#8511, jan. 1944. 
”Käre Petter! Vi önska Dig ett riktigt gott nytt år. Hoppas Du fått telegrammet vi sände på 
födelsedagen. Vi vänta på brev. Alla här må bra, hoppas Du gör detsamma. Måtte Gud beskydda 
och bevara Dig, det är vår bön. Hjärtliga hälsningar från Föräldrar och syskon.”

468-#8635, feb. 1944.
”Vi vill på detta sätt försöka nå Dig med en hälsning. Det är så länge sedan vi hörde från Dig, det 
var i nov., då fingo vi fyra på en gång, Mamma, Värner, Nancy och jag. Jag sände brev till Dig två 
dagar, innan jag fick Ditt brev, så sände vi telegram till Dig till jul, hoppas Du fått det. Mamma bröt
sin högra arm i nov., men nu är hon ganska bra. Gunvor blev två år nu 1 nov. Jag sände ett kort av 
Mamma och Pappa samt lilla Gunvor i Ditt brev. Eskil och Värner äro hemma. Ja, käre Petter, nu 
den 19 jan. är det 4 år sedan vi sist såg Dig, hoppas att det inte blir 5 år. Kära hälsningar från Din 
syster Valborg, Värner, Eskil samt lilla Gunvor hälsa Dig så gott.”

469-#8751, mars 1944.
”Käre Petter! Vi vilja återigen försöka nå Dig med en hälsning genom Ute och Hemma. Käre Petter,
eftersom det nu är på femte året sedan Du var hemma, skulle det vara roligt om Du snart tog Dig en 
tur hem. Vi hoppas innerligt, att Du mår bra. Vi må bra. Hjärtligt tack för pengarna vi fått. Tusen 
tack för Din stora omtanke om oss, vår käre pojke. Wärner tackar för telegrammet till sin 25-årsdag,
även Walborg tackar för pengar, som hon har fått från Dig. Var rädd om Dig. Hoppas Du fått alla 
breven vi sänt Dig? Skriv snart, vi ha intet brev fått sedan den 24 okt., så vi vänta så på att få höra 
från Dig. Gud beskydde Dig och bevare Dig och Dina kamrater. Hjärtliga hälsningar från oss 
Föräldrar och Syskon. Lev väl!”

470-#9012, maj 1944.
”Vår käre pojke, tack för all hjälp Du givit oss! Det har varit till stor nytta för oss. Vi har skrivit 



flera brev till Dig. Har Du fått dem? Försök ge oss några rader. Vi har varit i Göteborg under 
påsken. Verner är på sjukhus för ledgångsreumatism. Hjärtliga hälsningar från oss alla. Dina 
Föräldrar.” 

471-#9399, sept. 1944.
”Vår käre son! Vi sänder Dig de varmaste hälsningar och hoppas Du mår bra och att det går lyckligt
och väl för Dig. Vi mår alla bra här hemma. Werner förlovade sig den 22 juli 1944. Han är i 
Göteborg fortfarande. Walborg och Gunnar är här hemma nu.9 Hoppas Du får våra brev. Vi undrar 
så var Du är och hur Du har det, vår käre pojke. Skriv snart. Vi väntar så, vi har ingenting hört 
sedan i april. Var rädd om Dig. Gud beskydde Dig. Hjärtliga hälsningar från Mamma, Pappa och 
syskon.”

472-#9802, dec. 1944.
”Käre Petter! Först av allt en hjärtlig lyckönskan på Din födelsedag från oss alla här hemma. Vi 
hoppas och önskar, att Du måtte fira den i lugn och ro, och att Du måtte bevaras från faror och 
olyckor. Så får vi även önska Dig en riktigt god jul och gott nytt år. Hjärtliga hälsningar från 
föräldrar och syskon.”

473-#10165, maj 1945.
”Käre Petter! Här får Du många hjärtevarma hälsningar från Dina föräldrar och syskon. Alla må vi 
bra utom Värner, som är på sjukhuset ännu, men är uppe nu. Tack för pengarna till jul, samt brev i 
januari. Dina föräldrar.”

474-#10258, aug. 1945.
”Käre Petter! Här får Du många hjärtevarma hälsningar från föräldrar och syskon. Alla må bra utom
Verner, han skall på vilohem nu. Tack för pengar och brev i juli! Walborg är hemma nu med sina två
små. Hälsningar från alla. Dina föräldrar.”

9 ”Gunnar” är ett läsfel av Ute och Hemma, Valborgs dotter heter Gunvor.


