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Ulf Palmenfelt 

Isberg och planeter: berättelser och materialiteter1 
Man brukar säga att berättelser återger handling, rörelse, förändring. Berättelser är bra på 
att förmedla dynamik, utveckling, förflyttningar. Om vi tittar på hur berättelser är 
uppbyggda, kan vi konstatera att de innehåller aktörer som hanterar föremål i miljöer. Det är 
alltså tre kategorier av substantiv som interagerar eller förhåller sig till varandra med hjälp 
av rörelseverb. 

Det är lätt att föreställa sig de materiella inslagen i en berättelse som en statisk uppställning: 
en flicka med röd mössa, en korg med mat, en skog, en varg, en liten stuga, en mormor, en 
jägare, ett gevär. En blond riddare, Döden i svart mantel, ett schackbräde, en öde strand. En 
föreläsare, åhörare, en talarstol, ett manuskript, ett seminarierum. En sådan uppställning 
kan beskrivas utan att något händer, men då blir det ingen berättelse utan en rapport eller 
en redogörelse. Om vi låter det börja hända saker går det att återge sådana scenerier i form 
av berättelser: en flicka går med en matkorg i skogen när hon möter vargen. En oförvägen 
riddare prövar att undkomma pesten genom att utmana Döden på schack. Berättelser kan 
sätta stillastående scenerier i rörelse. Den episka formen skänker liv åt det materiella. 

Är motsatsen tänkbar? Skulle vi kunna tänka oss att berättelser ”fryser” en pågående rörelse 
och ger den materialitet? Javisst, det sker faktiskt hela tiden. Till att börja med är händelsen, 
rörelsen redan förbi när den kan berättas om. Skeendet kommer alltid före berättelsen om 
skeendet. Dessutom är berättelsen som form orörlig. Även om ordval och framförande kan 
skifta från den ena gången till den andra, så har en etablerad berättelse konstans. Man kan 
inte berätta sagan om Rödluvan riktigt hur som helst, utan att det blir något annat. 

Samma mekanismer verkar vara i farten när vi berättar om saker vi har varit med om. 
Minnet av en gjord erfarenhet kan vara lösligt och ostrukturerat. Vi minns kanske lite vagt 
vilka som var med, ungefär var det hände och ungefär vad det var som hände. Antagligen 
minns vi hur det kändes, vad händelsen gjorde med oss. Om vi förvandlar minnet till en 
berättelse ger vi det samtidigt yttre gestalt. Berättelsens form materialiserar erfarenheter, 
paketerar dem så att de blir lätta att dela med sig av. Berättelser kan skrivas ned, tryckas, 
placeras på kort i arkivlådor, numreras och ordnas i kataloger. 

Även om berättelsen fortsätter att existera i muntligt traderad form utan att förvandlas till 
skriven text, äger den permanens och konstans. En etablerad berättelse är nästan fysiskt 
påtaglig.  

                                                           
1 Inlägg vid seminariet ”Berättande och materialitet” vid Institutet för språk och folkminnen, Uppsala 14-15 
augusti 2012. 



2 

 

Detta kan verka som en paradox: å ena sidan påstår jag att berättelser sätter liv och rörelse i 
stillastående samlingar av objekt; å andra sidan säger jag att de fryser pågående handlingar 
och skeenden och ger dem en fast, nästan materiell, struktur. Men paradoxen är skenbar 
och den är avsiktlig, därför att jag vill ta den som utgångspunkt för att tydliggöra två 
grundläggande egenskaper hos berättelser. 

Den första är att berättelsen är en kulturell form med de dubbla egenskaper som ordet form 
har på många språk: form är både orsak och verkan. En kakform eller en gjutform är en 
behållare som skänker sin form åt det vi häller i den. Kulturella former fungerar som formar 
som reproducerar sina strukturer i en grupp eller i ett samhälle. Formerna är föränderliga, 
men har samtidigt en viss grad av permanens. Vi känner igen ett bröllop, en kräftskiva eller 
en akademisk workshop, även om detaljerna kan skifta något. Och vi känner igen sagan om 
Rödluvan eller berättelsen om Förintelsen. Detaljerna kan skifta, men det finns en fast form 
som har en viss grad av permanens. Häri ligger, menar jag, en aspekt av berättelsens 
materialitet. 

Den andra grundläggande egenskapen som jag vill påminna om är att berättelsen är inte 
skeendet. Berättelsen är en berättares återgivande av ett händelseförlopp. Filmen och 
teatern försöker göra illusionen starkare genom att visa publiken en serie händelser, men 
om vi tänker efter så vet vi ju att det finns en berättare där också. Det är alltså inte filmen, 
teaterpjäsen eller berättelsen som är rörliga och föränderliga, utan de skeenden de återger. 
Berättelsen är en fast form som är bra på att återge förändring. Det som är rörligt i 
berättelsen finns i innehållet, i det den återger, medan formen är fast, eller i alla fall 
trögrörlig och i den bemärkelsen materiell. 

När jag har studerat bandinspelade levnadsödesberättelser tycker jag mig ha kunnat iaktta 
en annan sorts materialitet. Det verkar finnas ett antal återkommande motiv ur den lokala 
eller nationella historien som har den egenskapen att de utövar en stark påverkan på de 
individuella berättelserna. De ligger som en sorts stora isberg mitt i berättelsens farled så att 
berättaren måste manövrera försiktigt för att inte kollidera med dem. De är som magneter 
som med sin strålning skapar mönster i berättelser som kommer nära dem. De är som stora 
himlakroppar som med sin gravitationskraft påverkar banorna hos de berättelser som 
roterar i deras universum. 

Jag har prövat Albert Eskeröds term traditionsdominant för att beskriva dessa element. Som 
ni säkert minns har nordiska folklorister använt Eskeröds term för att beteckna sådana 
företeelser som dominerar en lokal tradition till den grad att de drar till sig motiv som i 
andra områden knyts till andra fenomen. För det mesta har termen använts om 
övernaturliga väsen. Bysen är traditionsdominant på Gotland, lyktgubben i Östergötland, 
vättarna i Närke och vittra i hela norra Sverige. Traditionsdominanternas förmåga att dra till 
sig motiv har kallats motivattraktion. 
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I de livsberättelser jag har studerat är det inte övernaturliga väsen som fungerar som 
traditionsdominanter, utan som jag nämnde element ur den lokala eller nationella historien. 
Det kan vara fråga om tider eller tidpunkter som 1930-talets depression, Berlinolympiadens 
1936, krigsåren under andra världskriget och på Gotland specifikt november 1944, när 
passagerarfartyget Hansa sänktes av en sovjetisk torped och 1959 när Ingemar Johansson 
blev världsmästare i tungviktsboxning. Det kan vara platser som Norrgatts kafé där familjer 
samlades på lördagskvällarna för att titta på teve, Norderstrand dit man gick och badade 
eller Nordergravar där man åkte kälke på vintrarna. Det kan vara återkommande händelser 
som Barnens dags-firandet, de resande cirkusarna på somrarna eller tävlingen om årets 
Rosendrottning. Men också åsikter, värderingar och emotionella attityder kan fungera som 
traditionsdominanter. 

Man skulle kunna betrakta dessa traditionsdominanter som verbala uttryck för en pågående 
förhandling mellan existerande kollektiva idéer och individuellt uttryckta narrativa former. 
De befinner sig på olika nivåer av kollektivitet och de dyker upp i levnadshistorier hos 
personer som befinner sig på olika avstånd från dem. Genom att positionera sig i förhållande 
till dessa traditionsdominanter kan en berättare antingen markera tillhörighet till kollektivet 
eller ställa sig vid sidan om. Traditionsdominanterna kan vara mer eller mindre etablerade. 
De som upprepas ofta växer till sig i kollektivitet, ökar i volym och inflytande. De blir allt 
svårare att inte förhålla sig till. 

Det man kan slå fast är att traditionsdominanterna utövar inflytande på vad som är möjligt 
att berätta och hur det är möjligt att berätta det och kanske man skulle kunna pröva 
fysikaliska begrepp som metaforer för vad det är som pågår. Liksom en dold magnet under 
ett papper skapar mönster i järnfilspånen skapar de osynliga traditionsdominanterna 
mönster i människornas berättelser. Liksom astronomerna anar existensen av en osynlig 
stjärna utifrån oregelbundenheter i andra himlakroppars banor, tycker jag mig ibland ana 
existensen av osynliga traditionsdominanter som påverkar människors berättelser om sina 
egna liv. Liksom världsrymdens svarta hål urskillningslöst suger åt sig allt som finns inom 
räckhåll, kan det finnas ”svarta” traditionsdominanter som slukar alla motiv inom ett visst 
ämnesområde och gör det omöjligt att berätta om dem. Jag tänker på obehagliga, pinsamma 
och tabuerade områden. 

Jag har redan nämnt sänkningen av Hansa flera gånger. Hansa var ett passagerarfartyg som 
gick i trafik mellan Visby och Nynäshamn. På morgonen den 24 november 1944 kom hon inte 
i hamn i Visby klockan 7 som väntat. När det ljusnade hittade man vrakspillror och två 
överlevande ungefär en och en halv mil nordväst om Visby. Man antog att hon hade gått på 
en mina eller sänkts av en torped. Inte förrän på 1990-talet bekräftades att det var en 
sovjetisk ubåt som sänkte henne. Orsaken är fortfarande inte klarlagd. 

Av 86 personer ombord omkom 84. Större delen av besättningen var personer bosatta på 
Gotland, medan av passagerarna var runt hälften tillresande militärer. Krasst uttryckt kan 
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man konstatera att mindre än hundra gotländska familjer drabbades direkt av att förlora 
anhöriga, medan resten av Gotlands befolkning drabbades så att säga indirekt. Bodil är en av 
dem och hennes berättelse låter oss förstå att ingen som vistades i Visby – eller kanske på 
hela Gotland – den 24 november 1944 kunde ha lämnats oberörd av Hansas förlisning. Bodil 
var 14 år när det hände och här håller hon på att berätta om sitt liv under kriget: 

Så var det allt det här med mörkläggningsgardiner och ransoneringskort. Bara 
man skulle köpa ett sängöverkast, så skulle man till Kristidsnämnden och få 
dispens då för att få köpa. Likadant var det med cykeldäck. Min cykel var bara 
ett lappverk alltihop på ena hjulet. När jag ansökte om att få tillstånd att köpa 
nya däck och slangar, fick jag bara köpa till ett hjul.  

Sen kommer jag mycket väl ihåg när Hansa gick under. Det var en sån där 
speciell dag i ens liv som man tyckte var förskräcklig. Då hade jag varit på 
fortsättningsskolan den dan och skulle iväg och jobba sen efter. Jag och min 
kompis då, vi brukade gå på Selvrenius och ta en kopp choklad och en bulle 
innan vi gick och jobba då. Så vet jag inte, vi var en sväng genom stan också och 
fick se nere vid Gotlänningen en löpsedel att man befarar att Hansa har gått 
under. 

Så det började redan då. Min kompis ja, hon hade en farbror eller morbror, vad 
det var som jobbade på båten. Så började det då. Sen när jag kom till jobbet, ja, 
då var en av mina jobbarkompisar, då var hennes man med på båten. Och var 
man kom och var man var, så hade dom nån med där, va. Och det tyckte man 
var läskigt. Sen på kvällen, då var vi ner på hamnen och tittade då. Då låg det 
en flotte, en halv flotte var det väl, som dom hade fått tag på då. Det var någon 
som hade skrivit med penna då ”en sista hälsn…” och så blev det bara ett 
streck. Det hade säkert vart fler som vart med upp. Ja, nej, det var otrevligt.  

 

Bodil ger en levande ögonblickbild av stämningen i Visby den 24 november 1944, när ryktet 
om Hansas förlisning spred sig i staden. Som så ofta är fallet i krissituationer minns Bodil de 
små detaljerna. Hon minns att hon drack choklad och åt bulle på Selvrenius konditori 
tillsammans med sin väninna och att de sedan såg en löpsedel utanför Gotlänningens 
redaktion. Överallt tyckte hon att det hördes uttalanden från personer som hade bekanta 
eller anhöriga ombord på Hansa.  

Bodil är typisk på så sätt att hon inte hade någon vän eller anhörig som förolyckades. Inte 
heller fyller berättelsen om Hansas undergång någon funktion i hennes levnadsberättelse. 
Hon påverkades inte personligen och hon behöver inte berättelsen om Hansa som dramatisk 
komponent i sin egen berättelse – ändå måste den finnas med. Traditionsdominanten Hansa 
är så stark att det nästan inte är möjligt att tala om Visby i november 1944 utan att förhålla 
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sig till Hansas undergång. Medvetandet om den ligger som en magnet under papperet och 
bildar mönster i berättelsen. 

 

*  *  * 

 

På Gotland finns en ganska uttalad rysskräck. Kanske har den en grund i att ön har varit 
invaderad av ryska trupper två gånger, dels i början av 1700-talet, dels i början av 1800-talet. 
Attityden har nog under hela 1900-talet förstärkts av samarbetet mellan en konservativ 
bonderörelse och en arbetarrörelse utan starka kommunistiska inslag. Under andra 
världskriget var det åtminstone i början vanligt att på Gotland hitta tydliga sympatier med 
den tyska sidan och efter kriget var det en allmän uppfattning att det socialistiska 
Sovjetunionen utgjorde att hot. Att Gotland hade fyra regementen och att yrkesofficerer var 
en inflytelserik grupp bidrog säkert också. 

 

Eva (född 1933) är en Visbybo som växte upp i Småland och tillbringade krigsåren som barn i 
ett samhälle nära Västervik, där alla var kommunister, som hon säger. Tanterna stickade 
vantar och sockar till Rysslands barn och skrämde sina egna barn med att tyskarna skulle 
komma och ta dem. Eva är medveten om att hennes berättelse inte passar in i det 
gotländska mönstret, så hon känner sig tvungen att kommentera avvikelsen. 
Traditionsdominanten rysskräck får henne inte att ändra sin egen berättelse, men den är så 
stark att hon måste förhålla sig till den. 

Mamma var aktiv i föreningslivet under kriget. Hur dom nu bara hann göra allt 
plus att dom stickade kläder till Estlands barn eller Rysslands barn. I det där lilla 
samhället utanför Västervik var ju alla kommunister. Jag kommer ihåg att man 
bildade den första socialdemokratiska föreningen nittonhundrafemtiåtta. Det 
var luvor och vantar och sockar som dom skickade i massor till Rysslands barn. 
Alla helger och hela vintrarna satt dom. Dom hade ju ingen teve. 

När tyskarna gick in i Norge, det var väl förti eller förtiett, då kommer jag ihåg 
att tanterna satt hemma hos oss. Vi hade en liten lägenhet och en glasveranda, 
där man kunde sitta på sommaren och äta. På vintern var det ju frost på 
rutorna. Då satt i alla fall två av mina mostrar och mamma och två andra tanter 
och grät när jag kom hem från skolan. Då berättade dom att nu blir alla våra 
karlar inkallade, för nu har tyskarna gått in i Norge. Och dom grät och grät och 
grät. 

(…) 
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Där sa man inte att ryssen kommer som dom sa på Gotland, utan där sa dom ju 
att tyskarna kommer och tar oss. Det var det man var rädd för om man 
lyssnade på nyheter och det var mörkläggning. 

 

*  *  * 

 

Margit (född 1927) är en av de berättare som har sett kriget eller i alla fall dess konsekvenser 
på nära håll. Hennes familj var aktivt engagerad i flyktingmottagningen på östra Gotland i 
krigets slutskede.  

Hennes berättelse innehåller flera livfulla ögonblicksbilder som skapar en stark 
närvarokänsla. Där finns den äldre flyktingen i svart rock som kastade alla sina värdelösa 
rubel i vattnet när han kom fram till Slite. Där finns de gråtande mammorna med de 
gråtande barnen. Där finns de nedlastade båtarna med många döda och med människor i 
blodiga kläder. Där är telefonen som ringer mitt i natten, främmande människor i våta 
kläder, pappans Europakarta med knappnålar som visar var fronten går, den sprakande och 
brusande radioapparaten, eldskenet och kanonmullret från andra sidan havet. Här är en bit 
av hennes berättelse: 

Så var vi med och tog emot när Prins Carl kom med dom. Det var på sommaren 
förtifem när dom från koncentrationslägren kom som skulle till Lärbro. Prins 
Carl var ett lasarettsfartyg som kom med såna som skulle till krigssjukhuset i 
Lärbro, som dom hade hämtat upp från koncentrationslägren där nere. 

En del av dom, ja, käre tid, en del kunde gå, en del kunde inte gå och många 
dog. Dom ligger på Lärbro kyrkogård nu. Där var vi också med och hjälpte till. 
Ja, då tyckte man att det var spännande. Och det var så mycket militärer så det 
var en rolig tid. Det var mycket folk och mycket dans och man reflekterade inte 
så mycket då. Det var naturligtvis hemskt att se dom. Men man hade en annan 
inställning när man var yngre. Det var mer spännande allting. 

Kriget bröt ut trettinio och jag är född tjugosju, så jag var ju så ung. Pappa 
förstod ju vad det var. En gång var det en kamrat till mej som sa: -Hoppas att 
det snart blir krig igen så vi får dansa mycket. –Ni pratar som ni har förstånd till, 
sa pappa. I Slite Folkets Park kunde det vara tio killar på varje tjej, det är klart 
att det blev roligt! 
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Det märks att Margit är en av de yngre berättarna. Hon och hennes kamrat gladdes åt alla 
militärer som ville bjuda upp dem vid danserna i Slite Folkets Park. Man levde livets glada 
dagar, fast det var krig, säger Margit. Hennes intryck överensstämmer med många andras: 
det fanns mat även om det var ransonering, det var kallt, men man eldade, det var besvärligt 
med mörkläggningen, men man trängde ihop sig och så gick det bra. Margits och hennes 
generationskamraters upplevelser är äkta, de är självupplevda, ty de var med, där och då. 
Men de går inte att berätta utan reservationer och förbehåll. Traditionsdominanten ”krigets 
elände” är alltför stark. Vid två tillfällen känner sig Margit tvungen att påminna lyssnaren om 
att hon var så ung att hon inte förstod krigets allvar. I hennes berättelse får den kloke och 
sansade fadern spela rollen av den vuxne som försvarar och förklarar traditionsdominanten. 

*  *  * 

Precis som individer fogar ihop fragment av sina personliga minnen till sammanhängande 
berättelser, så gör grupper, samhällen och nationer det. Med det gemensamma byggandet 
av kollektiva berättelser skapar vi mening i tillvaron på nivåer över den individuella. 
Folklorister brukar kalla denna sorts gemensamma berättelser för grand narratives, master 
narratives eller stora berättelser. Med hjälp av dem kan grupper slå fast vad de har 
gemensamt, kommunicera det till varandra, men också pröva, ifrågasätta och omförhandla 
det. De stora berättelserna tydliggör både de gemensamma dragen och de särskiljande: 
klass, genus, generation, religion och politisk övertygelse blir synliga på olika nivåer. Genom 
att orientera sina individuella levnadsberättelser i förhållande till de stora berättelserna 
positionerar vi oss som individer samtidigt som vi bidrar till att stärka eller försvaga delar av 
de kollektiva berättelserna. 

Detta formande av kollektivt accepterade ”sanningar” sker förstås inte genom enkla 
ackumulerande processer utan i form av komplicerade förhandlingar. Grupper av olika 
storlekar komponerar sina respektive historier som hjälper dem att förstå sig själva och sin 
grupp, både internt och i förhållande till andra. Historiska händelser återberättas både av 
dem som upplevat dem och av andra (som till exempel Hansakatatrofen) om och om igen, 
tills en eller flera gemensamt accepterade, mer eller mindre fixerade versioner har skapats. 

Det tar lång tid innan stora berättelser blir färdiga. När jag växte upp i 1950-talets Sverige 
verkade berättelsen om andra världskriget vara oproblematisk och avslutad. Idag, ett 
halvsekel senare utsätts den för ständiga omförhandlingar. Just nu verkar det inte som om 
berättelsen om det svenska folkhemmet är föremål för någon livlig debatt; kanske det blir 
annorlunda om 50 år?  De stora berättelserna verkar vara konstant vidöppna för 
omförhandlingar. De verkar inte ha den fasta form som vi känner från de traditionella 
folkloristiska genrerna. Många av de stora berättelserna har nog inte ens en fast, verbalt 
uttryckt form. De kanske bara existerar som en sorts kulturella abstraktioner, en sorts 
referensramar som vi som medlemmar i en grupp eller en kultur förväntas känna till och 
förhålla oss till. 
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I den kollektiva konstruktionen av de stora berättelserna består byggstenarna av etablerade 
fakta och försanthållanden, allmänt accepterade berättelsemotiv, fasta formuleringar och 
idiomatiska uttryck. I individuella levnadsberättelser kan dessa fasta element bli till hinder 
som försvårar berättarens uppgift. Bodil som jag citerade tidigare hade inget behov av 
traditionsdominanten Hansakatastrofen, men hon kunde inte komma förbi den. I de 
kollektiva berättelserna däremot kan just denna sorts element laddas med starka symboliska 
värden och bli till en sorts nyckelsymboler som bidrar till att skapa samhörighet och en 
positiv kollektiv identitet. 

I mitt arbete med de bandinspelade levnadsödesberättelserna undersöker jag just nu hur 
kollektiva berättelser uppkommer på den allra lägsta nivån, nämligen i grupper med bara två 
medlemmar, gifta par. I mitt material finns intervjuer med fem gifta par, där makarna har 
intervjuats separat. Syftet med intervjuerna var att var och en skulle berätta om sitt eget liv. 
Det fanns inget uttalat önskemål att deltagarna skulle berätta om sina familjer eller 
äktenskap, ändå blev jag förvånad över att det var så litet som överlappade i makarnas 
berättelser. Generellt är det så att männen är tydligare närvarande i hustrurnas berättelser 
än tvärtom. De gemensamma fälten rör bostäder och barn. 
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