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Ulf Palmenfelt 
Högskolan på Gotland 

Mellan självbiografi och grand narrative 
De flesta människor lever sina liv i samhällen tillsammans med andra människor. Man jobbar 
tillsammans med arbetskamrater och lever bredvid sina grannar, bildar kanske familj och 
uppfostrar barn. De individuella livsödena utspelas på kollektiva arenor, där andra individer 
lever samtidigt. Varje människas livslopp är individuellt, men försiggår i kollektiva miljöer. 
Denna dubbelhet blir synlig när människor berättar om sina liv. Varje individuell 
livsberättelse måste vara möjlig att placera på kollektiva arenor där andra har levat samtidigt 
och den måste vara möjlig att knyta till lokalsamhällets historia som har utspelats samtidigt. 
 
Här ska jag ta min utgångspunkt i Visbybors självbiografiska berättelser om upplevelser 
under andra världskriget för att belysa förhållandet mellan individuella och kollektiva 
berättelser. 
 
Det är i det närmaste omöjligt att tala om åren 1939-1945 utan att på något sätt beröra 
händelser som har med andra världskriget att göra. Krigshändelserna påverkade vardagslivet i 
så hög grad att ingen undgick att märka av det. Ransoneringen av livsmedel, mobiliseringen 
och beredskapen var realiteter som alla hade att förhålla sig till. I tidningar och radio 
dominerades nyhetsrapporteringen av krigshändelserna i Europa och resten av världen. Mer 
eller mindre välgrundade analyser, egna direkta erfarenheter och rena rykten var 
återkommande inslag i de vardagliga samtalen människor emellan. Dessa samtal, både de 
offentliga och de privata, har fortsatt att föras under de år som gått sedan kriget tog slut. 
Människor har jämfört sina upplevelser – och minnena av dem – med varandra och med den 
officiella historieskrivningen. De som var med har besvarat frågor från sina barn och barnbarn 
– och från nyfikna etnologer. I otaliga samtal, medan kriget pågick och efteråt, har det formats 
en gemensam bild av ”hur det var” att leva på Gotland under kriget. Det är en bild som är 
skarp och entydig i vissa delar men vag och undanglidande i andra. Den innehåller också här 
och där rena motsägelser som är så skarpa att det är fråga om flera konkurrerande berättelser. 
 
De personer vars berättelser jag analyserar intervjuades alla under sommaren 1995. Några 
faktorer var gemensamma för dem: alla var minst 65 år gamla, alla var bosatta i Visby vid 
tidpunkten för intervjun och alla ombads berätta om sina liv. Intervjuarna frågade alltså inte 
specifikt efter berättelser om krig, utan där sådana dyker upp så är det berättarens eget val 
eller om man så vill berättelsernas inneboende krav.  

En gotländsk grand narrative 
Den kollektiva berättelsen om ”hur det var” på Gotland under kriget innehåller en rad 
återkommande element. Befolkningen på Gotland mångdubblades till följd av att unga män 
och kvinnor kallades till beredskapstjänstgöring på ön. De inkallade befälen var alltid 
olämpliga på sin post.  
 
Ransoneringen av livsmedel var besvärlig, men det verkar ha funnits massor av möjligheter 
att lura myndigheterna. Många hade släktingar på landet som kunde bistå med en bit fläsk, en 
säck potatis och en påse mjöl. De som hade trädgårdar odlade potatis och grönsaker och höll 
höns och kaniner. Alla plockade svamp och vilda bär.  
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Flera av krigsvintrarna var ovanligt långa, kalla och snörika. Det var ständigt problem med 
snöröjning, med eldning och med olämpliga kläder. Människorna frös och vattnet frös i 
hinken på nätterna, men det var lika för alla.  
 
De kalla vintrarna försvårade båttrafiken mellan Gotland och fastlandet. Isbrytaren Ymer var 
en räddare i nöden. Den civila sjöfarten råkade ut för flera konfrontationer med krigförande 
nationers fartyg.  
 
Passagerarfartyget Hansas förlisning i november 1944 är ett tema som skiljer de gotländska 
krigsberättelserna från de svenska. Sänkningen av Hansa blev en bister påminnelse om att 
kriget faktiskt inte var på lek.  
 
I början av kriget fanns en utbredd tyskvänlighet på Gotland. Man såg tyska propagandafilmer 
på biograferna och samlarmärken på tyska militärer följde med tuggummipaketen.  
 

Kaniner i trädgården 
Till denna konstruerade gemensamma berättelse har var och en av de berättande individerna 
att förhålla sig. Det borde vara ganska okontroversiellt att presentera individuella erfarenheter 
som sammanfaller med eller i vart fall inte emotsäger den. Däremot kan det kräva särskilda 
förklaringar om man vill avvika från den eller till och med utelämna delar av den.  
 
Ett ofta återkommande vardagligt motiv är att man hade odlade potatis och grönsaker i 
trädgården och hade burar med höns och kaniner där. Nästan alla hus i Visby innerstad är 
enfamiljshus och även de minsta av dem brukar ha en liten trädgård. Även utanför murarna 
fanns många en- eller tvåfamiljsbostäder med i vissa fall ganska stora trädgårdar. De flesta 
hyresfastigheterna utanför ringmuren byggdes efter kriget. Det finns alltså egentligen inget 
som talar emot att nästan alla som var barn i Visby under kriget skulle kunna berätta så här: 
 

Under kriget hade vi fullt med kaniner i trädgården för att det var ont om mat. 
Så min pappa gick nere utanför ringmuren och slog hö på kvällarna efter jobbet 
som han drog hem på cykelkärra. Han odlade betor hemma i trädgården också 
bara för att kaninerna skulle ha mat över vintern.  

 
Man ska förstås inte tolka utsagan så bokstavligt som att alla Visbys pappor varje kväll gick 
på rad med sina liar och slog gräs runt ringmuren. Vi kan nöja oss med att konstatera att det 
säkert var många som bedrev lantbruk i liten skala i sina trädgårdar och att det säkert inte var 
ovanligt att se män med liar och cykelkärror på allmänningarna utanför ringmuren. Ändå är 
det är just vanligheten som kan få oss att reagera. Varför återberättar så många sin version av 
en företeelse som inte är avvikande och som inte fyller en dramatisk funktion i berättelsen?  
 
Det givna svaret tror jag är att det är en tydlig bild av matbrist som är lätt att visualisera. En 
trädgård där krattade gångar och perennrabatter har ersatts med rader av potatis och rovor, 
morötter och bönor och där höns och kaniner trängs i omålade burar. Allvarliga män i 
skymningen i keps och blåblus med liar och cykelkärror i arbete framför den medeltida 
ringmuren. Så berättar man nödår. Att bilden återkommer i så många berättelser ger den en 
nästan rituell laddning. Antingen den behövs eller inte skall den vara med i en berättelse om 
krigsåren i Visby. Man skulle kunna säga att det är ett exempel på den kollektiva berättelsens 
agens. 
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Den tappade gräddflaskan 
En stark – och därför ofta återkommande – berättelse för att illustrera ransonering av 
livsmedel är den som handlar om ett barn som tappar en flaska med grädde:  
 

En gång fick mamma ett ransoneringskort på grädde av en grannfru som hon 
hade hjälpt med att sy en klänning. På lördagen skickade mamma mej till 
mjölkaffären för att köpa grädden. Det var en liten glasflaska, en deciliter var 
det nog. Flaskan var kall och hal och jag var svettig om händerna, så jag tappade 
flaskan och den ramlade i gatstenarna och gick sönder. När jag kom hem med 
den trasiga flaskan och glasskärvorna fick jag stryk av mamma. Det var enda 
gången under hela min uppväxt som mamma slog mej. Men jag gick tillbaka till 
mjölkaffären och berättade vad som hade hänt. Tanten tyckte synd om mej och 
letade fram en annan gräddkupong som någon hade tappat bort och så fick jag 
en ny flaska. När jag kom hem med grädden fick jag en kram av mamma och 
hon grät och bad om förlåtelse för att hon hade slagit mej.  

 
I ett par varianter som utspelas under första världskriget har jag hört att det är mjölk som 
spills. Kanske var mjölk då lika värdefullt för stadsbor som grädde under andra världskriget? 
Det är dock aldrig en bit bröd eller en korv som tappas, inte ens ett halvt tjog ägg. Det är svårt 
att överträffa den starka bilden av den tjocka, vita grädden som sakta sipprar ned i det svarta 
gruset mellan gatstenarna. Eller de froströda, nervöst skakande barnahänderna som förtvivlat 
plockar bland de vassa glasskärvorna. Man behöver inte ha upplevt det för att se det för sin 
inre syn. 
 
Naturligtvis har flera barn tappat gräddflaskor i gatan både i Visby och på andra platser i 
Sverige. Rimligtvis har det dock inte varit lika vanligt som att människor odlar rotfrukter eller 
håller kaniner i trädgården. Ändå är berättelsen om den tappade gräddflaskan nästan lika 
vanlig. På samma sätt som motivet om kaniner i trädgården har motivet med den tappade 
gräddflaskan blivit självklart närvarande i den etablerade kollektiva berättelsen.  
 
Ur narrativ synvinkel finns det dock en signifikant skillnad: den uppodlade trädgården var 
sannolikt en realitet för de flesta av berättarna. Den är inte ovanlig och inte dramatisk och 
besitter kanske just därför en stark agens som gör att den pockar på att vara med i berättelser 
om krigsåren. Den tappade gräddflaskan har nog inte varit en egen upplevelse för riktigt alla 
som berättar om den. Men berättelsen har en så stark inneboende dramatik att den nästan 
tigger om att få bli berättad. Varje redogörelse för ransoneringstiden skulle vara ofullständig 
utan den. De flesta av oss har antagligen hört varianter av den så många gånger att vi utgår 
från att detta måste ha hänt. Berättelsen om den tappade gräddflaskan blir en sorts allmän 
egendom, ungefär som en folksägen. Vem som helst kan ta sig rätten att återge den utan att 
riskera sin trovärdighet.  
 

Konserveringsapparaterna 
Mitt nästa exempel börjar i det väldigt allmängiltiga, men blir sedan mera privat och därmed 
också mindre stereotypt: 

 
Vi hade bärbuskar i trädgården och mamma konserverade bären med hjälp av 
två stora konserveringsapparater. Pappa hade satt in en emaljerad vedspis i 
huset, för att farmor var rädd för det elektriska. Den var bra att ha eftersom det 
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ofta var strömavbrott. Då kom grannarna med sina bullplåtar och ville ha hjälp 
att baka ut bullar och limpor.  

 
Bärbuskar i trädgården och ångande konserveringsapparater som fick fukten att drypa längs 
fönsterrutor och köksväggar var välbekanta fenomen. Poängen i denna berättelse är förstås att 
den konservativa farmodern föredrar en gammaldags vedspis framför den moderna elektriska. 
I skämthistoriernas värld är den äldre personen som fruktar eller missförstår den moderna 
tekniken ett välkänt motiv. Folklivsarkiven har många exempel på historier om äldre damer 
som inte förstår sig på elektricitet, telefoner och mikrovågsugnar. Denna berättare gör dock 
inte narr av sin gamla farmor. I alla fall under de extraordinära omständigheter som kriget 
innebar kunde det nog vara klokt att förlita sig på de traditionella metoderna. 
 
Motivet med den äldre personen som är främmande för modern teknik är alltså långt ifrån 
unikt. För att passa in i den kollektiva berättelsen om krigsåren i Visby behöver det 
modifieras, så att tonvikten kommer att ligga på den praktiska nyttan med gamla farmors 
skepsis. 
 

Åka kana på byxbaken 
Ett annat återkommande motiv är att skolbarn åker kana i snön direkt på byxbaken, så att 
byxorna går sönder och de får skällning av föräldrarna. Så här berättar en informant: 

 
När jag gick i skolan på vintrarna hade jag bara ett par skidbyxor, som nästan 
var som filt. De blev som våtvärmande omslag när man satt inne på lektionerna 
efter att ha varit ute och lekt i snön. Pjäxorna hade vi också på oss inne. En gång 
hade jag fått nya byxor och åkte kana i snön i Gravarna utanför Skolporten. 
Byxorna blev nötta och jag fick stryk när jag kom hem. Byxorna fick stora 
lappar påsydda i baken. Så fick jag gå hela vintern och skämmas. Ungdomarna 
idag klipper sönder nya byxor, för att det är modernt. 

 
Berättelserna om vadmalsbyxor, pjäxor och trasiga byxbakar är lika vanliga som de om 
kaniner i trädgården och de har samma alldagliga karaktär. Skillnaden är att dessa berättelser 
har en tydligt dramatisk höjdpunkt, nämligen då barnet får bannor eller stryk av föräldern. Vid 
tillfället för bestraffningen var det säkert mycket laddat, men jag har inte hittat någon 
livsberättelse där detta motiv har blivit en narrativ höjdpunkt. Berättarnas attityd verkar 
snarast vara den lätt roade vuxnes distans.  
 
Funktionen hos denna sorts berättelser är väl att de återger en gemensam erfarenhet av 1940-
talets kamineldade skolsalar på vintern med dofter av våt vadmal och lädersmorda pjäxor. 
Kanske kan man också säga att de framhåller en ekonomisk jämlikhet mellan barnen i Visby 
vid denna tid. Jag har inte hittat något exempel på att berättelserna används för att lyfta fram 
orättvisor eller klasskillnader. Däremot är det flera berättare som i likhet med den här citerade 
kvinnan använder motivet för att skapa kontrast till dagens ungdoms förmenta lättsinne i 
förhållande till materiella ting. 
 
I samband med kriget är det förstås bristen på förnödenheter (i detta fall kläder och textilier) 
och den därav påtvingade sparsamheten som gestaltas. 
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I skruvisen 
De två vintrarna 1940 och 1941 var ovanligt långa och kalla och isbeläggningen i Östersjön 
ställde till stora problem för sjöfarten. Många berättelser handlar om hur passagerarbåtarna 
mellan Visby och Nynäshamn fastnar i isen och måste hjälpas loss av isbrytaren Ymer. I den 
följande episoden är det en besättningsman som berättar: 
 

Vi körde mycket militär på den tiden. En gång blev det sån där isskruvning och 
vi blev avrådda från att gå ut, men vi hade order. Så vi gick ut och hamnade i 
drivisen ett par hundra meter ut, sen var det bara att följa med isen. Vi höll på att 
driva in på badplatsen vid Norderstrand, men det var precis så vi klarade oss 
ifrån det och sen kom vi förbi Stenkyrkehuk och hamnade i bukten innanför och 
där låg vi med trehundra militärer ombord.  
 
Vi hade inte proviant för mer än ett dygn, så det tog slut på nolltid. Då gick vi på 
isen in till Lummelundsbruk och knackade på, på en gård där, och två damer 
öppnade. Ja, hästar hade de men ingen som kunde köra och de visste inte om vi 
kunde ta hästarna, för de hade stått inne en hel månad. Men Ullas bror Håkan 
som var med hade varit bonddräng, så han kunde tas med hästar.  
 
Han selade på och vi for upp till affären och lastade på brödkartonger och allt 
möjligt och det gick bra, men sen tog det fart nerför backarna i halkan och 
hästarna började skena när kälken tog dom på bakhasorna, så vi blev rädda och 
hoppade av, men Håkan satt kvar och hängde med ända ner och lugnade ner 
dom.  
 
Sen fick han köra tillbaka och vi samlade upp allt som ramlat av. Sen körde vi 
ner till strandkanten och sen fick vi bära så mycket vi orkade, för det var 
femhundra meter ut till båten. Sen rekvirerades isbrytare, men Ymer låg uppe i 
Bottenviken, så han kunde inte komma så snabbt. Så lastbilar fick sen köra ut 
med mat från stan så länge tills Ymer kunde komma.  

 
Gotlänningar har alltid varit beroende av att kunna ta sig över havet. Jag skulle tro att 
besvärliga båtfärder över Östersjön var ett återkommande samtalsämne också långt innan den 
regelbundna passagerartrafiken satte igång på 1860-talet. När jag växte upp i Visby på 1950-
talet tog överfarten normalt 12 timmar. Detta blev också ett numeriskt mått för en ”normal” 
överresa. Om någon sade: ”Det tog 18 timmar från Nynäs” var det en signal till alla invigda 
att resan hade varit osedvanligt besvärlig. På 1970-talet bedrevs trafiken med så stora färjor 
att det krävdes tämligen lugnt väder för att de skulle kunna lägga till i Visby hamn. Då var 
motsvarande kulturellt kodade meddelande: ”Vi fick gå till Kappelshamn” eller ”Vi gick in i 
Slite”. Då visste alla införstådda att båtresan hade tagit 3 respektive 6 timmar längre tid än 
vanligt och att man dessutom fått åka buss till Visby. En gång i vintras tog turen från 
Nynäshamn 6 timmar istället för 3,5 och då skrev redaktören för en av lokaltidningarna att det 
var det värsta han hade varit med om. Erfarenheter av besvärliga båtresor är något som enar 
och har enat gotlänningar förr och nu och berättelserna om dem manifesterar denna 
samhörighet. 
 
Den här återgivna upplevelsen är förstås värre än något de flesta har varit med om. Det sägs 
inte hur lång tid den här resan tog, men det bör ha handlat om åtminstone ett par dygn. Ramen 
på berättelsen är enkel och återkommande: Ett passagerarfartyg skruvas fast i isen. Ymer 
kommer och assisterar. Det är de äventyrliga och fartfyllda händelserna däremellan som gör 
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denna berättelse unik. Några handlingskraftiga sjömän går iland på isen, lånar hästar och 
kälke, kör och hämtar mat i affären. En av dem handskas rådigt med skenande hästar och 
allesammans bär förnödenheterna över isen ut till den fastskruvade båten. 
 

Hansa torpederas 
Tidigt på morgonen den 24 november 1944 sänktes det svenska passagerarfartyget Hansa på 
väg från Nynäshamn mot Visby. Traden där hon gick var nyligen minröjd, så den troliga 
orsaken var en torped. Teorin var att Hansa sjönk för en sovjetisk torped som avlossats av 
misstag. Det var dock inte förrän nästan 50 år senare som det antagandet bekräftades. På 
senare tid har det också framkommit hittills obekräftade påståenden om att Gotlandsbåtarna 
vid flera tillfällen transporterat tyska soldater och tysk krigsmateriel och att den sovjetiska 
sidan kände till detta. Kanske var det till och med fallet att Hansa hade otillåten last vid 
tillfället för sänkningen. 
 
Av 86 personer ombord på Hansa omkom 84. Större delen av besättningen var personer 
bosatta på Gotland, medan passagerarna till hälften var tillresande militärer. Krasst uttryckt 
kan man konstatera att mindre än hundra gotländska familjer drabbades direkt av att förlora 
anhöriga, medan resten av Gotlands befolkning drabbades indirekt. För alla gotlänningar blev 
sänkningen av Hansa en bister påminnelse om att kriget kunde drabba även civilbefolkningen 
i ett icke krigförande land. 
 
Hansas förlisning är utan konkurrens den enskilda händelse som återkommer oftast i 
berättelserna om krigsåren i Visby. Det är knappast möjligt att tala om Visby i november 
1944 och inte nämna Hansa. Händelsen har kommit att sammanfatta en rad för gotlänningarna 
viktiga insikter: 
 

• Kriget är dödligt allvar och ingen lek 
• Det är befogat att oroa sig för de besvärliga båtresorna 
• Kriser fungerar sammansvetsande 
• Ö-läget gör Gotlands situation speciell 

 
Denna berättelse ger en bild av hur ryktet om Hansas undergång spreds bland människorna i 
Visby: 
 

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…” 
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och så blev det bara ett streck. Det hade säkert vart fler som vart med upp. Ja, 
nej, det var otrevligt.  
 

Kvinnan som berättar är typisk i det avseendet att hon tillhör den majoritet gotlänningar som 
inte hade någon släkting eller bekant ombord på Hansa. Lika typiskt är det att berättelserna 
om Hansa, precis som denna, påstår motsatsen: ” var man kom och var man var, så hade dom 
nån med”. Påståendet återger inte fakta, utan speglar de känslor av förstämning som rådde när 
nyheten spreds. 
 
Så gott som alla gotlänningar, både 1940 och idag, har erfarenheter av besvärliga båtresor till 
fastlandet och kan berätta om dem. Väldigt få gotlänningar, både 1944 och idag, har direkta 
erfarenheter av Hansas undergång, men ändå berättar vi om den. Den händelsen har en sådan 
kollektiv dignitet att den så att säga tillhör oss alla. Bara det faktum att man är gotlänning ger 
en rätten att ha en berättelse om Hansa. 
 

Mot historiens ström 
Följande berättelse illustrerar hur individen och det kollektiva kan hamna på kollisionskurs i 
ett historiskt skeende: 

 
Jag hade läst första året i Uppsala och så skulle jag hem till Visby när terminen 
var slut. På vägen hem, hälsade jag på en gammal klasskamrat som bodde i 
Stockholm. Vi gick på restaurang och gick ut och dansade och jag sov över på 
hans soffa. Nästa dag skulle jag gå till Centralen och ta tåget ner till Nynäshamn 
och åka hem. Min kompis bodde på David Bagares gata och jag hade tänkt gå 
Kungsgatan förbi Hötorget till Centralen. När jag kom ner på Kungsgatan tyckte 
jag att det var ovanligt mycket folk i rörelse. Det var helt omöjligt att tränga sej 
fram. Det verkade som att allihop skulle mot Stureplan och jag skulle åt andra 
hållet med mina två stora koffertar. Jag hade ju varit i Uppsala ett helt år så jag 
hade mycket packning. Snart fattade jag vad det fråga om. Det hade blivit fred! 
Det var den 9 maj 1945. Jag fick ta en annan väg till Centralen. 

 
Det är svårt att tänka sig en tydligare bild av hur den stora historien ibland tränger in i 
individens liv. Det fick den unge gotlänningen erfara rent fysiskt där han kämpade mot 
strömmen av människor med sina två tunga koffertar. Trots att han så att säga var på väg åt fel 
håll, så emotsäger inte hans berättelse den stora gemensamma berättelsen. Vi har väl alla sett 
de svart-vita journalfilmerna som visar hur fönstren längs Kungsgatan öppnas och 
kontorsanställda tömmer papperskorgarna över människomassorna som jublande tågar gatan 
fram. Denna berättelse bekräftar bilden genom att betona den rent fysiska närvaron. 
Glädjemarschen längs Kungsgatan var inte abstrakt, utan i högsta grad verklig.  
 

Österrike befriat 
Bland de intervjuade Visbyborna fanns en kvinna som var född och uppvuxen i Tyskland.  
Hon tillbringade alltså inte krigsåren i Sverige. När hon 50 år efter kriget sitter som svensk 
medborgare i sin lägenhet i Visby visar hon gång på gång att hon är medveten om den 
kollektiva svenska berättelsen och att hennes egen berättelse avviker från den. Så här återger 
hon annekteringen av Österrike med den unga tyska flickans perspektiv, men med den gamla 
svenska kvinnas tydliga referenser till den svenska berättelsen om andra världskriget: 
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Jag var vad ni kallar nazist. Vi var så indoktrinerade. När man har såna män som 
Hitler, då tyckte jag han såg så fantastiskt bra ut. När jag ser samma filmsnuttar 
idag, då tänker jag –Hur kunde man? Och Goebbels och den lille 
propagandaministern och allt detta! Men dom hade en sån kraft. Jag minns ännu 
hur intressant det var, när jag var tolv år, nej fjorton var jag nittonhundratrettisex 
när Österrike blev anslutet.  Anschluss hette det. Naturligtvis blev det annekterat 
av Tyskland, men naturligtvis blev väldigt många där också glada, för det fanns 
ju nazister där också och utkommenderade tyskar och så vidare.  
 
Då vet jag att jag satt vid bordet i vårt allrum och gjorde mina läxor och vi hade 
radion på och jag hörde detta. Führern var i Wien! Denna extatiska återgivning 
av att nu äntligen var Österrike befriat från sitt ok och äntligen kom de till 
moderlandet och äntligen och nu och nu! Jag satt och grät av rörelse och tänkte: 
-Gud, dessa lyckliga människor, äntligen! 
 
Jaha, så går det tyvärr, men det är en masshypnos. Det är nånting i alla fall. 
 

Den första iakttagelse vi kan göra är att framförandet av den individuella livsberättelsen 
påverkas av den miljö och den situation där det äger rum. Jag vet inte om det finns någon 
annan samtida miljö, där denna kvinna skulle ha kunnat framföra sin berättelse utan alla de 
reservationer och förbehåll som hon har försett den med. Kanske skulle förbehållen ha sett 
annorlunda ut om hon framfört sin berättelse i dagens Tyskland eller saknats helt om hon stått 
inför en publik av förintelseförnekare. 
 
En annan observation vi kan göra gäller berättelsen som form för kunskapsförmedling. Detta 
exempel visar hur förrädisk formen berättelse är när det gäller att återge komplicerade 
historiska skeenden. Den tyska kvinnan har låtit hjältar och skurkar byta roller med varandra 
jämfört med den berättelse vi är vana att höra.  
 
En kort version av hennes berättelse är denna: Efter första världskriget fanns känslor av 
förödmjukelse och sårad stolthet i Tyskland. Det fanns personer med judisk anknytning som 
var framgångsrika bankirer och affärsidkare. Det var lågkonjunktur, finanskris, galopperande 
inflation och livsmedelsbrist. Tyskarna hade en självbild av sig själva att de var disciplinerade 
och ordningsamma. Detta blev komponenter i en berättelse som i första ledet ledde fram till 
byggande av Autobahn, tåg som gick i tid och konfiskering av judiska egendomar. En logisk 
fortsättning blev en stark krigsmakt med stiliga uniformer, en hemlig statspolis, pogromer och 
koncentrationsläger för judar, polacker, homosexuella och kommunister. Så tillkom idéerna 
om att befria tidigare tyska områden som hade förlorats: annekteringen av Österrike och 
inmarschen i Polen. När omvärlden protesterade hade Tyskland rätt att försvara sig. Det blir 
en logisk och sammanhängande historia, förenklad som alla berättelser, men trovärdig och 
tilltalande för den tyska självkänslan. 
 
Det denna kvinna har gemensamt med många av de andra berättarna i mitt material är 
generationstillhörigheten. När kriget bröt ut var hon ung, naiv och saknade livserfarenhet. 
Liksom flera av sina jämnåriga som såg kriget från svensk horisont, tyckte hon att kriget var 
spännande, hon ville se mera och hade inte en tanke på att hon skulle kunna bli skadad, trots 
att hon levde i ett land som bombades. 
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Ungdomarna har kul i kriget 
På ett sätt bryter väldigt många av berättarna mot vad jag hade uppfattat som den gängse 
svenska berättelsen om kriget, nämligen genom att beskriva krigsåren som ganska lustfyllda. I 
motsats till de mörka, allvarstyngda stora berättelserna om en beslutsamt enad nation som 
tålmodigt uthärdar krigsårens vedermödor, berättar dessa informanter om lekfulla upptåg, 
frihet från ansvar, skämt, glädje och erotiska eskapader. 
 
Flera av de kvinnliga berättarna uppehöll sig vid hur trivsamt det var att gå på 
lördagsdanserna, där det gick tio stiliga pojkar i uniform på varje flicka. De påpekade 
fördelarna med mörkläggningen av gatorna, då man kunde kramas och pussas utan att bli 
iakttagen. Yngre barn hade som sport att smyga längs Strandpromenaden i Visby och lysa 
med ficklampa på kärleksparen som satt och hånglade på parkbänkarna. 
 
Flera av de manliga berättarna beskrev det härliga friluftslivet när de låg vakt ute på 
landsbygden. I stor utsträckning var de bondgrabbar som var vana vid att tillbringa sina dagar 
utomhus; de kunde skaffa ved, laga mat över öppen eld och bygga vindskydd. De trivdes med 
att ligga i tält, cykla, bada, plocka bär och svamp i skogen. Deras berättelser betonar 
kamratskap och sammanhållning och kryddas ofta av utstuderade skämt riktade mot korkade 
befäl. Mycket var spännande, men ingen var rädd. Kriget var ett äventyr som aldrig blev 
hotfullt eller farligt. 
 
Hur är det möjligt att berätta sådana historier om en bister tid som måste ha präglats av 
osedvanligt kärva livsvillkor? Jag kan tänka mig ett par möjliga förklaringar. Den ena är att 
krigsårens verklighet inte var enbart kolsvart. Det var ju faktiskt så, att Sverige till följd av en 
försiktig utrikespolitik lyckades undvika att dras in i kriget. I jämförelse med förhållandena i 
våra nordiska grannländer finns det ganska få svenskar som har riktigt dramatiska 
krigsupplevelser att berätta om.  
 
Trots det används gärna mellankrigstidens depression och krigsårens vedermödor i våra 
berättelser om Sverige som dramaturgisk kontrast till det framgångsrika förverkligandet av 
välfärdsstaten under 1950- och 1960-talen. Ju mörkare de tidigare epokerna framställs, desto 
mera lyckosamt kommer folkhemsbygget att verka.  
 
Den andra och sannolikt viktigaste förklaringen till mina berättares positiva attityd är deras 
ålder. De flesta av dem var födda på 1920- och 1930-talen, vilket betyder att de var tonåringar 
eller unga vuxna under kriget. De flesta av dem hade inga familjer eller barn att försörja. När 
de kallades in till militärtjänst, kunde de betrakta inkallelsen som en visserligen påbjuden, 
men ändå rätt angenäm semester från sina vanliga sysslor. När jag studerar deras 
livsberättelser, visar det sig att de flesta av dem hade sina hundår efter kriget. Det var då de 
skulle slå sig in på arbetsmarknaden, börja sitt familjebygge, leta efter lägenhet eller bygga 
hus, försörja och uppfostra barn och försöka få ekonomin att gå ihop. För flera av dem blev 
inte välfärdssamhällets fördelar synliga förrän senare.  
 
Säkert är dessa berättare lika medvetna om att deras berättelser inte överensstämmer med den 
officiella berättelsen som gotlänningen med resväskorna var det. Flera av dem berättar att de 
redan under krigsåren blev tillrättavisade av sina föräldrar för att de inte tog kriget tillräckligt 
mycket på allvar. Några kommenterar också sitt eget ungdomliga oförstånd och understryker 
därmed att de som vuxna, mogna människor har anslutit sig till den gemensamma bilden. 
Deras berättelser representerar en specifik generations erfarenheter. 
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Sammanfattning 
De berättelser jag har granskat visade sig samstämmiga i högre eller lägre grad med den 
gemensamma kollektiva berättelse som jag skissade i början. Mitt intryck är emellertid att 
oavsett om de sammanfaller med eller avviker från den gemensamma berättelsen, så bidrar de 
alla till att bekräfta den. 
 
Berättelserna om småskaligt lantbruk i trädgården och att åka kana på byxbaken är helt och 
hållet i överensstämmelse med de kollektiva berättelserna. Bägge är vardagliga och så gott 
som helt utan dramatik. När de dyker upp i de individuella livsberättelserna får de närmast 
den symboliska funktionen att markera ”vi (jag) var som folk var mest”. De signalerar 
vanlighet, vardaglighet och tillhörighet. I förhållande till den kollektiva berättelsen fungerar 
de bekräftande: ”just så var det!” 
 
Berättelsen om den tappade gräddflaskan är nästan bättre än verkligheten. Den återkommer så 
ofta att den nästan fått karaktär av folklore. Precis som fallet är med folksägner har den blivit 
allmän egendom. Det är inte så noga om vem eller av vem den berättas, den förekommer i 
flera varianter och anses nog allmänt för att återge en verklig händelse. Att den blivit så 
populär beror förstås på att den koncentrerar upplevelserna av livsmedelsransoneringen i en 
enda visuellt laddad och emotionellt gripande bild. 
 
Berättelserna om Hansas förlisning innehåller också få individuella variationer. Sänkningen 
av det civila passagerarfartyget har blivit till en gemensam gotländsk angelägenhet. Med en 
folkloristisk term skulle man kunna säga att Hansas undergång har blivit en 
traditionsdominant som har kraft att tränga sig in i nästan alla personliga livshistorier.  
Gotlänningarnas förhållande till båtförbindelserna med fastlandet är och har länge varit 
laddat. Å ena sidan är trafiken livsnödvändig, å andra sidan har den ofta varit (och är ibland 
fortfarande) strapatsrik. Även om vi inte alltid har gillat de bolag som sköter trafiken, så vill 
vi inte att de ska bli attackerade av fientliga ubåtar. 
 
De berättelser som visar upp individuella avvikelser kan ordnas enligt ett antal olika 
parametrar. Berättelsen om konserveringsapparaterna innehåller också motivet med inköp av 
en vedspis, fast det fanns elektricitet i huset. Man skulle kunna säga att den familjen var mera 
praktiskt inriktad än andra, eftersom vedspisen gjorde dem populära bland grannarna när det 
blev strömavbrott. Man skulle också kunna säga att de genom sin teknikrädda farmor 
representerade en lägre grad av modernitet än andra. Berättelsen om gotlandsbåten som satt 
fast i skruvisen återges ur en besättningsmans synvinkel. Ingen av dem motsäger på minsta vis 
den kollektiva berättelsen, utan bidrar snarast till att bekräfta den ur ett teknikrelaterat och ett 
yrkesmässigt perspektiv. 
 
Berättelsen om gotlänningen som kämpar mot folkströmmen på Kungsgatan, förnekar ju inte 
att fredsslutet firades i Stockholm. Tvärtom blir det alldeles extra påtagligt. Att den unge 
studenten inte gick med utan mot strömmen berodde ju på att han just där och då hade en egen 
plan som gick emot den kollektiva. Den tyska damens upplevelse av Österrikes annektering 
var helt rätt just då när hon lyssnade på radioutsändningen och just då hemma hos hennes 
familj i Tyskland. Däremot överensstämmer inte rollfördelningen i hennes berättelse med den 
gemensamma svenska uppfattningen när hon berättar sin historia i Visby 1995. Då måste hon 
markera att hon känner till avvikelserna och förklara dem. 
 
I berättelserna om de positiva upplevelserna under krigsåren markerade flera av berättarna att 
de var medvetna om att deras berättelser avvek från den gängse bilden. De berättade om hur 
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de hade blivit tillrättavisade av sina föräldrar och de betonade att de var unga, naiva och 
oerfarna under kriget. Deras berättelser återger en ung generations erfarenheter och kan därför 
utan svårigheter kombineras med den etablerade kollektiva berättelsen. 
 
Alla de individuella berättelser jag har granskat här visade sig vara möjliga att knyta till den 
gemensamma stora berättelsen, därför att de signalerar sin position i förhållande till den och 
därför att dessa positioner är logiskt och kulturellt acceptabla. Det ligger inget underligt eller 
hotfullt i att den som är ung eller gammal, landsbygdsbo, utlänning eller har ett speciellt yrke 
ser verkligheten ur sina specifika synvinklar. Tvärtom rymmer vår uppfattning av normalitet 
alla dessa positioner. Det är väl inte heller överraskande att dessa positioner är precis de som 
vi brukar kalla de grundläggande etnologiska dimensionerna: tid, rum och social tillhörighet.  
 
På det sättet rör sig de individuella berättelserna i banor som fysikaliska partiklar runt sin 
kärna. Kommer de för nära sugs de in och absorberas av kärnan; hamnar de för långt bort 
tappar de kontakten och försvinner ut i världsrymden. Men de flesta individuella 
livsberättelserna hålls kvar i sina lopp av de kraftfält som genereras av de gemensamma stora 
berättelserna. 
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