
 
 

Mittuniversitetet 

Avdelningen för humaniora 

Svenska språket GR (C) 

VT 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Enmark 

 

Minns att du har en bror 

En beredskapssoldats brev hem: om brevspråk  

och språkliga avtryck i brevtexter 

 

 

 

 

 

 

Handledare: 

Elzbieta Strzelecka 

  



 
 

 

Förord 

 

Mitt arbete med c-uppsatsen i Svenska språket är slutfört och en oväntad tomhet infinner 

sig. Dagarna har under flera veckors tid varit fyllda med information kring beredskapsåren, 

brevspråk och dialektala ord och uttryck, men även funderingar kring hur jag skulle få den 

röda tråden, som jag såg, att löpa genom hela arbetet. Den hjälp jag fick av arkivarien på 

krigsarkivet i Stockholm i inledningen av arbetet har varit viktig, annars hade jag stått utan 

information om var värnpliktige 16 Eriksson var placerad under sina år som inkallad och 

inte kunnat ge en tydlig bakgrund till 16 Erikssons brevskrivande. Vägen mot en färdig 

uppsats har kantats av många andra personer som har bidragit med stöd och fakta. 

Personalen på Norsjö Bibliotek har hjälp mig gräva fram den mest osannolika litteraturen, 

och dessutom alltid med ett leende. Tack även till personer som i samtal, intervjuer och 

mejlkorrenspondens bidragit med fakta och kuriosa.  

Jag sänder min familj en tanke av tacksamhet för att de har stått ut med min förvirring 

och min isolering under arbetet med denna uppsats. Ett stort och varmt tack till mina 

föräldrar vars stöd och hjälp, i form av information om 16 Eriksson, kunskap om Norsjö-

målet och datakunskap, har varit ovärderliga. Slutligen sänder jag ett leende och en tanke 

till min älskade morfar, tänk att dina brev, 75 år efter att du skrev dem, kunde hjälpa mig 

att skriva en c-uppsats. 

 

 

Norsjövallen 20 maj 2017 
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Sammanfattning 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur brevformen, skrivandets talspråk och dialektala 

avtryck såg ut i brevtexter under beredskapsåren på 1940-talet, samt att analysera vilka 

språkliga avtryck identiteter, de sociala och de yttre förutsättningarna ger i brevtext från 

samma tid. Vardagligt skrivande såsom brevskrivande är ena delen av ett samtal, vilket 

syns i talspråkligheten och muntligheten i brevtexterna som ligger till grund för analysen. 

Eftersom dialektala ord och uttryck är en del av det talspråkliga ger det avtryck i brev-

texterna. De sociala avtrycken som språkligt syns i brevtexterna handlar om fattigdom och 

hunger, men även om social grupptillhörighet och identitet. Breven skrevs av värnpliktige 

16 Eriksson under hans krigstjänstgöring i fält i fjällvärlden och dessa yttre förutsättningar 

ger språkliga avtryck i brevtexterna både genom enskilda ord och genom brevens be-

rättande innehåll. Kvalitativa och sociolingvistiska metoder har används och tillsammans 

med litteratur ger analyserna ett holistiskt grepp om livet i beredskap. Materialet som 

ligger till grund för analyserna är litet, men det ger ändå ett bidrag till beredskapsårens 

vardagshistoria och kunskap om 1940-talets brevspråk och form. 

Nyckelord: vardagligt brevskrivande, beredskapsåren, skrivandets talspråk, Norsjömålet, 

språkliga avtryck utifrån de yttre förutsättningarna.  
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1. Inledning 

 

Om man tittar på vardagligt brevskrivande i dag och i går kan man följa vårt moderna 

samhällets kommunikationsutveckling från brevskrivning tiden före telegraf och tele-

fon, till dagens vardagliga kommunikation som till allt större del består av bilder och 

bildtexter. Det är inte bara texter som har förkortats och fått bildtillägg, utan känslan av 

att hålla ett brevpapper i sin hand och läsa avsändarens egen handstil och kanske väl-

kända ordval eller hälsningsfraser har försvunnit. Det blev tydligt för mig när jag 

tidigare under denna vår fick möjlighet att läsa de brev som värnpliktige 16 Eriksson 

skrev när han låg inkallad vid den norska gränsen under beredskapsåren. Hans vackra 

och snirkliga handstil var lite svår att tyda för mig som är uppvuxen med att texta mina 

skrivna ord. I första brevet jag läste, kunde jag ändå tyda att han skrev Skall nu råta 

ihop en par rader till dej, jag log och tänkte på vilken underbar blandning av ordval den 

meningen innehöll. Ålderdomliga och talspråkliga ord, blandade med dialektala ord och 

uttryck i samma mening. Min kritiska blick sa att det rent språkligt inte var rätt, men 

sedan väcktes frågan om vad som är rätt i brevskrivande. Det blev utgångspunkten för 

mitt uppsatsskrivande.  

Brevskrivande från 1800-talet har varit föremål för tidigare forskning av bland annat 

Persson (2005) som studerade både det språkliga och hur de yttre förutsättningarna gav 

språkliga avtryck. Däremot finns det mindre forskning om brevskrivandet från mitten av 

1900-talet och specifikt beredskapsåren. Cederblads (1940) undersökning av bevä-

ringarnas, de värnpliktigas, kunskaper om brevskrivande visade att de hade en del att 

träna på för att uppnå, vad som enligt dåtidens normer ansågs rätt. Mycket av vad 

Cederblad analyserade är viktigt i brevskrivande som form, men det fanns redan då ett 

vardagligt brevskrivande som hade en friare form, en naturligare form, och som låg nära 

det talspråkliga. Den naturligare brevformen som växte fram under 1900-talet, handlade 

om att man skulle se brevskrivande som den ena halvan av ett samtal, ett uttalande som 

redan antikens grekiske brevteoretiker Demetrios sa (Hansson 1988:59).  

Utöver det rent språkvetenskapliga finns också en sociolingvistisk del av brevskri-

vandet: att förklara språket utifrån de yttre förutsättningarna, vårt samhälle. Värnpliktige 

16 Erikssons brev var skrivna under en tid som av historie- och militärforskare har stu-

derats ingående under många år, med fokus på orsaker till andra världskriget och viktiga 

personer men även olika anfalls- och försvarsstrategier. De studier som är baserade på 

hur vardagen såg ut för de inkallade, i ett så kallat underifrån perspektiv, utifrån brev-

skrivande, har det inte forskats lika mycket på.  

Brev är berättelser om liv, händelser och känslor, berättade av huvudrollsinnehavaren 

och ger vanliga människor en chans att få berätta sin historia. Hagelstam (2014) har 

gjort en studie av brevskrivandet mellan finska soldater och deras familjer under andra 

världskriget och undersökt på vilka sätt soldaterna har använt sig av brevskrivandet för 

att orka med sin situation, men också hur brevskrivandet upprätthöll relationer. De yttre 

förutsättningarna vid värnpliktige 16 Erikssons brevskrivande är dels depån på I20 i 

Umeå och dels livet i fält någonstans i Väster- och Norrbottens fjällvärld. Bland annat 

Westerberg (1976) ger en bild av det hårda liv som de inkallade levde med både kyla, 
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hunger och hårt arbete. Men 16 Erikssons brevtexter visar att det svåraste tycks ha varit 

saknaden av nära och kära och längtan efter delaktighet. I hans brevtexter framkommer 

det att han ville veta att familjen där hemma tänkte på honom. I ett av breven syns hans 

rädsla att bli bortglömd extra tydligt, han skriver: minns att du har en bror. Brevtexter-

na ger inte bara språkliga avtryck utifrån de sociala och de yttre förutsättningarna, de 

visar även på brevskrivarens identiteter, både de identiteter som brevskrivaren vill visa 

för läsaren av breven och de dolda identiteter som läsaren kan se i brevtexten. Edlund & 

Haugen (2013) menar att människors skrivande bidrar till att skapa och upprätthålla en 

identitet, vilket blev extra viktigt för att upprätthålla relationer för de inkallade, som 

kunde vara hemifrån under flera månader.  

Det är svårt att inte dra paralleller till Ulla Billqvists sång Min soldat när man ser att 

värnpliktige 16 Eriksson använder någonstans som avsändningsort på några av sina 

brev. Ulla Billqvist sjöng men det gör detsamma för han är min soldat, någonstans i 

Sverige (Min soldat 2017). Avsändningsort någonstans användes eftersom försvaret inte 

tillät att de inkallade berättade var de var placerade. En annan sång av Ulla Billqvist är 

Brev till ett fältpostnummer (2017) och en textrad i den sången är Jag skrev om allt det 

jag vet som gör honom glad, vilket var en uppmaning från försvaret både till de hemma-

vid som skrev brev och till de inkallade. Brev till de inkallade skulle vara positiva och 

ge dem kraft att orka med de långa månaderna borta från familjen och vännerna, men 

även de inkallades brev skulle vara positiva. Hagelstam (2014) menar att humorn blev 

en strategi för att orka. Utöver de brev som värnpliktige 16 Eriksson skrev hittade hans 

barn även ett julkort, som han antagligen skrev under julen 1941, då han enligt stam-

kortet (bilaga 1) var inkallad. I dessa rader kan man utläsa humor, längtan efter annat än 

de inkallades hårda liv och en identitet som bror. Följande är den autentiska texten från 

hans julhälsning: 

  
I bland nord Sveriges fjäll 

     ska jag fira min jul 

     kanske ej på hotell 

     men, i ett litet skjul 

  

En glad och fridfull jul 

och ett gott nytt år 

     önskar jag dej 

Din bror Anders 

 

I dagens snabba mediesamhälle går vi miste om något viktigt, när brevskrivandet blir 

något som tillhör gårdagen. Det är något speciellt med handskrivna brev som berättar 

om vardagliga händelser med talspråkliga och dialektala avtryck, de berättar så mycket 

mer än orden på papperet. 

Min analys av värnpliktige 16 Erikssons brev syftar till att ge ett bidrag till tidigare 

forskning av brevskrivande och dess talspråklighet, men framför allt vill jag genom 

analysen visa de dialektala avtrycken som finns i brevtexter, eftersom det tycks saknas 

inom brevskrivandets forskning. Dessutom är de dialektala avtrycken intressanta för 

mig eftersom jag talar ett utjämnat Norsjömål. Brevtexterna ger även ett 

underifrånperspektiv på beredskapsåren vars värde är viktigt. Det blir en liten skildring 

av och en chans att försöka förstå, värnpliktige 16 Erikssons tankar och drömmar. Det 

material som ligger till grund för analysen är litet, endast sex brev, vilket får tas i 

beaktning när resultatet redovisas. Min förhoppning är, att trots att materialet är litet, 

ska uppsatsen bidra med kunskap om brev skrivna under beredskapsåren.   
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1.1 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att ge en bättre förståelse av hur den vardagliga brevskriv-

ningen såg ut under beredskapsåren på 1940-talet, både språkligt och utifrån språk-

situation. Syftet är att studera vilka sociala och yttre förutsättningar som ger språkliga 

avtryck i de brev som värnpliktige 16 Eriksson skrev till sin syster. Språkligt kommer 

analysens fokus att vara på hur brevformen såg ut på 1940-talet, brevskrivandets tal-

språk och dialektala avtryck. Undersökningen kan ses som ett litet bidrag till brev-

skrivandets historia. 

 

1.2 Frågeställningar 
 

De frågeställningar som ligger till grund för analyserna av de brev som 16 Eriksson 

skrev under sina år i beredskap har flera delar. Frågeställningarna handlar om hur iden-

titet och de sociala och yttre förutsättningarna ger språkliga avtryck i breven med en 

sociolingvistisk inriktning på analysen, d.v.s. analysen försöker förklara språket utifrån 

samhället. De andra frågeställningarna handlar om brevform, talspråklighet och dialek-

tala avtryck som finns i brevtexterna, med en allmän lingvistik utgångspunkt som 

undersöker språk utifrån allmänna teorier om språk. Följande frågeställningar är ut-

gångspunkt för uppsatsen: 

 

1. Vilket var värnpliktige 16 Erikssons syfte med brevskrivandet? 

2. Hur såg 1940-talets brevform ut?  

3. Syns 16 Erikssons identitet i brevtexterna?  

4. Vilka språkliga avtryck ger de sociala och de yttre förutsättningarna i 

brevtexterna från värnpliktige 16 Eriksson?  

5. Vilka talspråkliga och dialektala drag finns i 16 Erikssons brev? 
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2. Bakgrund 

 

Här ges en kort bakgrund till varför Sverige låg i beredskap och vad beredskapsåren i 

Sverige, 1939–1945, innebar för de som hade krigstjänstgöring. Denna bakgrund är 

viktig vid analysen av hur de sociala och yttre förutsättningarna syns i 16 Erikssons 

brevskrivning (se 1.2). Bakgrundens faktafokus ligger på årsklass 1938 som värnplik-

tige 16 Eriksson tillhörde.  

 

2.1 Beredskapsåren 
 

I Sverige används benämningen beredskapsåren för de år som andra världskriget här-

jade i Europa. Dessa år höll sig Sverige neutralt, även om den frågan fortfarande disku-

teras, men landet och det svenska försvaret gick upp i beredskap för krig. Det är därför 

dessa år kom att kallas beredskapsåren. Beredskapsåren kom att förknippas med ord 

som ransonering, fältpost, beväring, inkallelse och en svensk tiger.  

Västerbottens regemente I 20 låg i Umeå och var ett infanteriregemente, vilket inne-

bar att soldaterna förflyttade sig och stred till fots. Enligt Granberg (1976:69) ingick 

nästan inga motordrivna fordon i I 20:s förband, försvaret använde häst vid förflyttning. 

Infanteriregemente I 20 bestod vid andra världskrigets utbrott av tre bataljoner, under-

avdelningar, som hade fyra kompanier var. Totalt bestod I 20:s infanteriregemente 1939 

av en fältstyrka om ca 3 800 män. Under beredskapsåret 1942 skapades ett dubblerings-

regemente till I 20 som kallades I 50, detta skapades för att försvaret behövde utökas på 

grund av den rådande situationen. Även I 50 hade tre bataljoner och utgick från Umeå 

(Granberg 1976:69,70). Värnpliktige 16 Eriksson tillhörde till att börja med I 20 och 

senare I 50. 

 

2.1.1 Vad beredskapsåren innebar för de värnpliktiga 
 

Under 1938 intog Tyskland grannlandet Österrike och fortsatte sedan sin offensiv mot 

Polen. I det läget gick Storbritannien och Frankrike in och klargjorde att om Tyskland 

gick in i Polen skulle de båda länderna förklara krig mot Tyskland. Historien är väl-

känd, andra världskriget tog sin början och miljontals oskyldiga skulle komma att mista 

sina liv fram till 1945. Vid krigsutbrott den första september 1939 förklarade Sverige, 

Norge, Danmark, Finland och Island sig som neutrala, de valde att stå utanför kriget. 

(Bengtsson, 2012:95) I det läget var Sveriges försvar svagt efter tidigare besparingar 

och det rådde brist på bland annat tält, tyg och sjukvårdsmaterial, men mest akut brist 

rådde det på utbildade värnpliktiga och befäl (Granberg, 1976:68). Därför beslutades det 

om förstärkt försvarsberedskap och Sverige lyckades mobilisera en försvarsstyrka på 

300 000 man (Modie 2015:141). Vissa linjeförband, det vill säga de värnpliktiga som 

bar vapen, inkallades omedelbart, med söndag den 3 september som första dag, bland 

annat vintergruppen av 1938 årsklass på I 20. Sveriges försvar mobiliserades och låg i 

beredskap för krig. Enligt Granberg (1976:76) var läget inom försvaret trots oron, 

relativt lugnt, årsklass 1938 hempermitterades den 27 september 1939, men de låg i viss 
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beredskap på hemorten och skulle kunna snabbinkallas om situationen förändrades. 

Förändringen kom när Finland, den 30 november 1939, angreps av Rysslands Röda 

armé. Ryssland ville inta landområdet Karelska nästet. Det ledde till att Sverige den 8 

december 1939 inkallade ”Härens beväring”, vilket till exempel innebar att nio års-

klasser, 1930–1938, av värnpliktiga vid I 20 fick inställa sig (Granberg 1976:81). De 

värnpliktiga nåddes av inkallelseordern via kungörelse i bland annat tidningar den 5 

december och den 8 december skulle de vara vid sin placering (Granberg 176:81). En av 

de som då fick infinna sig var värnpliktige 16 Eriksson. Den långa beredskapen hade 

tagit sin början. Granberg (1976:80) återger händelsen med orden: 

Efter en 125-årig fredsperiod hade västerbottningarna åter tvingats gripa till vapen, nu till skydd av 

egna landamären. Som kuggar i ett väldigt maskineri skulle de avkrävas sin del av ansvaret inom 

den krigsberedskapsorganisation, som, under skiftande öden och betingelser, kom att bestå i nära 

sex år. 

Exakt hur beredskapsåren tedde sig för den enskilde värnpliktige skiljer sig antagligen 

stort och alla händelser och upplevelser som dessa värnpliktiga mötte kommer vi aldrig 

att förstå, trots att det finns en del dagböcker och brev sparade från dessa år. I Under 

Vildmannafanan (Granberg 1976:83) finns ett utdrag ur en fältutrustningslista från 

beredskapens början. De värnpliktiga fick av försvarsmakten bland annat vapen, fick-

lampa och gasskyddsmask, men det intressanta är det beklädnadsmaterial som de fick. 

Förutom ytterkläder så fick de två par kalsonger, en skjorta, en tröja och ett par byxor. 

Civila kläder var inte tillåtet, vare sig i tjänst eller på ledig tid. Efter månader ute i fält 

kan man bara tänka sig känslan av att ta på sig samma kläder ytterligare en dag.  

Livet under beredskapsåren var hårt för de hemmavarande, men speciellt för de in-

kallade. Både de inkallade och familjerna hemmavid hade det fattigt och fick ofta gå 

hungriga. I Västerbotten blev kornet räddningen för familjerna under beredskapsåren. 

På kvällen åt de kornmjölsgröt och om det blev några rester åt de det till frukost dagen 

efter (Edström 2009). Krantz (2006) har återgett delar av den brevväxling som hennes 

föräldrar hade under beredskapsåren. I ett av breven skriver Ida om Manfreds lön på 1 

krona per dag som inkallad. Hon nämner också att om de låg inkallade mer än 42 dagar 

skulle ersättningen höjas till 1,50 per dag (2006:16). Enligt mejlkorrenspondens med 

Björn Lundqvist (2017) stämmer de uppgifterna. En värnpliktig fick enligt krigs-

reglementet 1939 en krona om dagen som utbetalades var tionde dag. Även bostadsbi-

drag och familjebidrag utbetalades. Det var baserat på familjens storlek och vilken kom-

mun den värnpliktige var skriven i. Vid förstärkt försvarsberedskap, som utfärdades den 

8 september 1939, utbetalades extra understöd till den värnpliktiges hustru och barn.  

Under 1900-talet var regementet I 20 en stad i staden Umeå. De inkallade som låg 

vid Depån på I 20 hade det mesta de behövde innanför stängslet på I 20. Det fanns 

bland annat bageri, bibliotek och sjukhus. Det ordnades danser och det fanns en biograf 

på området (Regemente I 20 2017).   

Den 9 april 1940 invaderade tyskarna Norge och Danmark, trots ländernas neutrali-

tet. Tyskarna ville genom en ockupation av länderna säkra exporten av järnmalm från 

Sverige. Under tyskarnas ockupation av Norge flydde ungefär 60 000 norrmän över 

gränsen till Sverige där de var i säkerhet (Gyllenhaal 2011:131). Av dem som flydde var 

många norska motståndsmän, dessa män och kvinnor fortsatte att planera och jobba för 

ett fritt Norge, från Sverige. Många norrmän flydde över fjällen via bland annat Narvik-

Abisko eller Mosjöen-Tärnaby till Sverige. Danmark och Norge ockuperades av tyskar-

na fram till krigets slut (Bengtsson 2012:95,101). Under 1940 godkände Sverige ett 

transiteringsavtal som gjorde att tyskarna kunde använda de svenska järnvägarna för att 

transportera soldater och vapen. Avtalet slöts för att Sverige var rädd att tyskarna annars 

skulle ockupera även Sverige (Bengtsson 2012:108). Tyskarnas ockupation av Norge 
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innebar att Sverige rustade upp sina depåer ifall det skulle bli krig. Många värnpliktiga 

som var på väg hem var tvungna att stanna och en ökad press sattes på försvaret och 

dess anställda och värnpliktiga. Granberg (1976:106) beskriver hur många av de värn-

pliktiga hade gjort förlängda övningar och att de började vara beredskapströtta: ”I 

många sammanhang har vittnats hur dessutom känslan av ovisshet inför framtiden och 

den gnagande oron för hem och civil näring kom att innebära en psykisk påfrestning av 

stora mått för den inkallade.” Några år senare, 1942, började ”en lömsk sjukdom, 

benämnd ’beredskapsleda’ att sprida sig” och enligt Granberg (1976:139) krävde det 

största vaksamhet från ansvarigt håll för att farsoten inte skulle sprida sig. 

Under våren 1942 skedde det stora beredskapspådraget i den västerbottniska fjäll-

världen. Granberg (1976:129) skriver att Tärnabybygden fick karaktären av ”ett väldigt 

militärt övningsområde” och att dess civila befolkning var värd en blomma. Under 

sommaren tog den nya staben, I 50, över ansvaret vid Tärnabygränsen med en hög be-

redskap. De hade Snebacken, vid Västansjö, som utgångspunkt. Det var ett känt läger 

åtta kilometer väster om Tärnaby. Den nya staben och lägret i Västansjö skulle komma 

att bli värnpliktige 16 Erikssons placering de kommande åren.   

I augusti 1943 sade Sverige upp transiteringsavtalet med Tyskland, det avtal som 

tillät att Tyskland transporterade obeväpnade trupper längs med svenska järnvägar. ”I 

samband härmed förstärktes vår militära beredskap till den högsta under hela kriget. Vid 

I 20 inkallades bland annat fältregementet I 50.” (Granberg 1976:141). Under hösten 

fick I 50 sprida sina förband och bataljon 1 vid I 50, bland annat värnpliktige 16 

Eriksson (se bilaga 1), stationerades i Tärnaby.  

I september ansågs krisen lyckligen övervunnen för denna gång och beredskapen minskades 

efterhand till sedvanlig vinternivå. För I 20:s vidkommande berördes närmast tre I 20/I 50 

bataljoner, som i tvåmånadersperioder fick ägna Tärnabyriktningen och dess flyktingskaror sina 

omsorger. (Granberg 1976:141). 

De norska flyktingarna som kom över fjällen vid Tärnaby 

blev först visade till ett interneringsläger som fanns i 

Tärnabys gamla ålderdomshem (Granberg, 1976:239). 

Bilden 1 visar var I 20 och I 50 var placerade under 

beredskapsåren, från Sunne i söder till Karesuando och 

Abisko i norr. Fienden och de norska flyktingarna hade 

tre gångstigar in mot Sverige vid Tärnaby (se bild 1). 

Flyktingarna var ofta i dåligt skick och fick till att börja 

med avlusning och vård för att senare skickas till arbete 

på olika ställen i Sverige eller utbildades inom det 

svenska försvaret. Enligt Gyllenhaal (2011:131) kom över 

60 000 norska flyktingar till Sverige mellan 1940-1945 

och fler än 20 000 av dem fick militärutbildning i Sverige. 

Enligt Lars Gyllenhaal (2017), militärhistoriker, ska 

livet ”just vid norska gränsen i Västerbotten/ Västernorr-

land vid krigsslutet ha varit extra besvärligt för de in-

kallade.” Författaren av Under vildmannafanan (Granberg 

1976:149) skriver om vintern i Tärnaby 1944 och hur den 

s.k. lappsjukan spred sig. Det är samma tillstånd som 

tidigare kallats ”beredskapsleda”. Efter                              Bild 1: Grupperingsområden  

månader i den norrländska ödemarken, med olika händelser I20 och I50 under beredskapen.  

i bagaget, började de värnpliktiga betrakta städning och   (Ur Granberg 1976:116) 

personlig hygien som meningslös, men även ett ökat intag 
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av alkohol, skedde bland de värnpliktiga. För att stoppa spridningen och försöka bota de 

drabbade ordinerades ”lämpliga doser av soldatlivets urgamla radikalmedicin: exercis-

mässiga momentövningar och täta inspektioner”. Olika former av underhållning erbjöds 

också, men helt symptomfri blev aldrig någon trupp enligt Granberg (1976:149). För-

utom ”lappsjukan” härjade under beredskapsåren även tuberkulos och schalakansfeber. 

Enligt Granberg (1976:142) var det under våren 1943 som schalakansfeber härjades 

som mest.  

Den 7 maj 1945 kapitulerar Tyskland och kriget i Europa är slut.  

 

2.1.2 En svensk tiger    
 

När kriget kröp allt närmare under 1939 och Sverige snart var det enda land i Skandina-

vien som inte var angripet av tyskarna, gick de svenska myndigheterna ut med infor-

mation om hur viktigt det var att befolkningen höll tyst om det de visste, annars skulle 

kanske Sveriges neutralitet gå förlorad. De värnpliktiga som låg inkallade fick inte 

avslöja för sina nära och kära var de befann sig eller vad som hände. Den mest kända 

kampanjen blev affischen på en svensk tiger. Affischen lanserades 1942. Den bestod av 

en blå- och gulrandig tiger med texten en svensk tiger. Affischen var en symbol för 

svenska folkets vilja att försvara landet och en påminnelse om att hålla tyst om det man 

visste (Bengtsson 2011:66). I boken Under vildmannafanan (Granberg, 1976:258) finns 

en bild på en annan affisch som manade till tystnad. Texten lyder: 

Tänk på tystnadsplikten. En maning från Överbefälhavaren över rikets försvarskrafter. Såsom ett 

led i den av statsmakterna igångsatta aktionen mot lösmynthet och ryktessmideri vill jag till envar 

inom försvarsväsendet ånyo rikta en allvarlig maning att tänka på tystnadsplikten. 

 

2.2 Fältpost 
 

Fältpost var försvarets sätt att distribuera post under värnplikts-, krigs- eller beredskaps-

tid. Den post som skickades som fältpost sorterades vid särskilda sorteringspostan-

stalter. Enligt Olsson (2017) fanns sorteringspostanstalterna till att börja med endast i 

Stockholm och Ånge, men behovet av dessa anstalter ökade och 1944 fanns det tio 

stycken runt om i Sverige. Från sorteringspostanstalterna skickades posten till civila 

postkontor för att sedan delas ut till de olika militära enheterna. Under beredskapsåren 

hade Sverige censur på alla brev som lämnade försvaret. Vissa brev fastnade i denna 

censur och de finns i dag på postmuseet i Stockholm, totalt 196 brev (Perlestam, 

2002:283).  

Olsson (2017) skriver att adresseringen till de inkallade ändrades från 1942. Det blev 

inte längre tillåtet att ange geografiska adresser, till exempel som 16 Eriksson gjorde i 

sitt första brev från 1941 (se s. 13). Förbandens identitet och uppehållsort hölls hemliga 

(se 2.1) genom att man använde sig av fältpostnummer istället för en regelrätt adress. 

Förbandens adress angavs från och med 1942 helt med siffror, som 16 Eriksson har 

gjort i sitt brev från 1944 (se s. 13). Fältpostnumret var femsiffrigt i krig och fyrsiffrigt i 

fred. De första två siffrorna anger typ av förband, tredje siffran anger regemente, fjärde 

siffran anger bataljon och den femte siffran anger kompani, enligt Olsson (2017). 

Hagelstam (2014:64) beskriver brevväxlingen i Finland, under krigsåren, som en livlina 
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till vardagslivet för de med krigstjänstgöring. Även svenska försvaret insåg hur viktiga 

breven var och 1929 infördes ett system med avgiftsfritt svar av militärbrev. De som låg 

i fält bifogade ett s.k. svarsmärke under fliken på militärbrevets baksida. Hagelstam 

(2014:64) skriver: ”Brev hemifrån skulle inge hopp och förtröstan, de skulle erbjuda 

omväxling i enformigheten vid fronten och uppmuntra dem som led av hemlängtan och 

krigströtthet.” Systemet med fältpost avvecklades 2008. I dag sker postförsörjning i fält 

av ordinarie postväsen (NE artikel Fältpost). 

Exempel på adressering av fältpost finns i två av 16 Erikssons brev, när han anger 

sina nya adresser till sin syster. Notera i exemplet nedan att han 1944 har angett en 

femsiffrig fältpost, vilket innebar att försvaret behandlade postgången som om Sverige 

låg i krig. I 16 Erikssons brev ser adresseringen ut som följande:  

Ur 16 Erikssons brev nr 1, 1941:  Ur 16 Erikssons brev nr 5, 1944: 

Vpl 16/Eriksson        Vpl 16-7138 Eriksson 

7 Depå Komp         Fältpost 30331 C 

I 20 Umeå 

 

2.3 Värnpliktige 16 Eriksson 
 

Värnpliktige 16 Eriksson växte upp i byn Kvammarn, Norsjö 

kommun, Västerbotten, som ett av tio syskon i en jordbrukar-

familj. Fram till krigsutbrottet, och under alla beredskapsåren, 

bodde 16 Eriksson i föräldrahemmet. Han var näst äldst i 

syskonskaran och de brev som han skrev under beredskapsåren 

skrev han till sin två år yngre syster Lotten. Värnpliktige 16 

Erikssons barn säger i intervjun att de antar att anledningen till 

att han skrev till sin två år yngre syster, var att övriga yngre 

syskon var så unga. Det kan vara så att 16 Eriksson även skrev 

brev till sin äldsta syster, men det finns inga bevis. Det framgår 

i hans brev att han har fått brev hemifrån och att han har två 

brev till att skriva, men inte till vem han ska skriva. Värn-

pliktige 16 Erikssons syster, Lotten, som är adressaten av 

breven, drev hotellet Gästis tillsammans med Fred Westerlund, 

hennes blivande man.     

Värnpliktige 16 Erikssons barn berättar att han arbetade        Bild 2. Vpl 16 Eriksson 

som skogsarbetare och hjälpte till med hemmets jordbruk fram  Privat fotosamling. 

till sin värnplikt, och under beredskapsåren när han inte var i  

krigstjänstgöring. De kunskaper han och hans kamrater hade med sig från tidigare 

skogs- och jordbruksarbeten skulle komma att bli viktiga under beredskapsåren. 

Granberg (1976:71–73) beskriver situationen vid krigsutbrottet när försvaret var svagt 

rustat och både de värnpliktiga och dess befäl saknade erfarenhet från vinterfälttjänst-

övningar. Granberg menar att det fanns tre faktorer som blev avgörande, Västerbottens 

regemente leddes av välutbildade chefer med gott ledarskap med höga krav, det 

arbetades för att förbandet skulle vara ett elitförband och som den tredje faktorn, de 

värnpliktigas kvaliteter. 
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[…] det utomordentligt goda soldatmaterialet – I 20 var ännu ett typiskt lokalrekryterat land-

skapsförband med huvuddelen av de värnpliktiga sprungen ur gedigen skogsarbetar- och jord-

brukarstam (Granberg, 1976:73). 

 

I värnpliktige 16 Erikssons inskrivningsbok och stamkort (Bilaga 1) framgår att han 

blev inskriven för värnplikt den 18/2 1938, vilket gjorde att han tillhörde årsklass 1938 

och vintergruppen, eftersom han ryckte in under vintern, enligt Lundqvist (2017). Han 

gjorde sin värnplikt det året. Den värnpliktiga utbildningen för linjeförband vid I 20 var, 

enligt värnpliktslagen 1936, tjänstgöring i 150 dagar samt tre repetitionsövningar om 30 

dagar. Efter värnplikten placerades de värnpliktiga i landstorm, vilket också var repeti-

tionsövningar.  

Stamkortet är utfärdat till värnpliktige 16–71–38 Eriksson, siffran 16 stod för per-

sonen, i detta fall Eriksson. Siffran 71 stod för vilket inskrivningsområde den värnplik-

tige tillhörde, i detta fall Skellefteå. Siffran 38 stod för vilken årsklass värnpliktige 16 

Eriksson tillhörde, vilket var årsklass 1938 (Granberg 1976:182). Han var tilldelad in-

fanteriets linetjänst gruppområde nr, 5383/1940. Linjetjänst innebar att den värnpliktige 

var vapenför. I stamkortet (bilaga 1) framgår det att han var utbildad till g tj, vilket står 

för granatkastartjänst, och Kg skytt, vilket står för kulsprutegevärsskytt, se stamkortet 

(Bilaga 1). Hans placering kan ha förändrats under pågående tjänstgöring eller förlängts, 

men det är inget som framkommit under forskningen för att fastställa 16 Erikssons 

placering. 

 

Tjänstgörings 

benämning 

Tjänstgörings 

start 

Tjänstgörings 

slut Regemente 

Komp. 

Bat. Placering 

Komp. 

Chef 

Högkva. A och H
1
 18/1 1941 30/3 1941 I 20 7 depå Umeå 

 Krigstjänstgöring 16/9 1941 10/1 1942 I 20 50.et Abisko OB
2
 

Krigstjänstgöring 2/8 1943 30/9 1943 I50 1 komp. Tärnaby BA, S rt
3
 

Krigstjänstgöring 21/3 1944 19/6 1944 I50 9 komp. Tärnaby 

  

Figur 1. Sammanställning över 16 Erikssons krigstjänstgöring utifrån inskrivningsboken, stamkortet och 

boken Under vildmannafanan (Granberg, 1976:123, 131, 137, 147).  

 

Från krigsarkivet skickades även ett läkarintyg från 16 Erikssons repmånad 19/2 1955. 

Där framgår det att Eriksson led av magsår, periodiska gastritbesvär, och att han hade 

fått behandling för det redan 1952. Edsman (Granberg 1976:220) skriver i sina brev 

hem om en soldat som har drabbats av magsår. När man läser om beredskapsleda och 

lappsjuka (se 2.1.2) kan man förstå om den situation som de i krigstjänstgöring befanns 

sig i ledde till magsår. Under intervjun med 16 Erikssons barn berättas att 16 Eriksson 

led av magkatarr eller magsår hela sitt liv. De berättar att han hade en stor flaska 

flytande Novalucol i skafferiet som han använde mer eller mindre dagligen, om det var 

slut tog han lite bikarbonat för att lugna sin mage.  

                                                           
1
 Högkvarteret A och H var order för den tjänstgöring som 16 Eriksson var inkallad till, exakt vad det är 

framgår inte. 
2
 Kompanichef Olof Brodd.  

3
 Kompanicheferna med initialerna S rt och BA är okända.  
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3. Tidigare forskning 

 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning kring brevskrivande och brevform, samt 

tidigare forskning om talspråk i skrivandet. Den forskning som lyfts fram är viktig i 

analyserna av brevtexterna. Värnpliktige 16 Erikssons dialektala avtryck i breven har 

sin grund i hans talade Norsjömål och en kort presentation av Norsjömålet ges.  

Inom forskning av skrivna texter används två begrepp, literacy event och literacy 

practice. Jag använder mig av de svenska orden ’skrifthändelse’ och ’skriftpraktik’, 

vilket även både Persson (2005) och Edlund & Haugen (2013) gör. Enligt Persson 

(2005:24) är skrifthändelse det enskilda skrifttillfället, alltså när någon producerar text. 

Skriftpraktik är generellare och kan kopplas till en typ av situation eller kultur som 

utkristalliseras ur flera skilda skrivtillfällen. ”En skriftpraktik är alltid situerad i den 

verklighet som format den. Lika väl som brevskrivning kan utgöra en skriftpraktik så är 

den samtidigt en social praktik.” (Persson 2005:25). Persson skriver att brev ofta ger 

vittnesbörd om hur omständigheterna var när brevet skrevs. Persson (2005:9) 

konstaterar att det har gjorts få språkvetenskapliga undersökningar av privata brev. 

 

3.1 Syfte med brevskrivning 
 

Persson (2005:39) skriver om brevets informativa funktion, när brev ersätter samtal och 

blir en direkt koppling till vardagslivets informationsbyte. Brevskrivandets syfte blir då 

att ge information. En annan sida av brevskrivandets syfte är dess sociala funktion, när 

brevet blir en ersättning för sociala och fysiska möten. Den tredje funktionen som 

Persson behandlar är den normförmedlande funktionen, som avser både den innehålls-

liga och den språkliga delen av brevskrivandet. Syftet utifrån denna funktion blir att 

upprätthålla kontakter med släkt och vänner för att fortsätta vara del av en social grupp. 

Delaktighet trots avstånd. 

 
3.1.1 Syfte med brevskrivande under beredskapsåren 
 

Hagelstam (2014:335) menar att breven hemifrån erbjöd de i krigstjänstgöring en känsla 

av stabilitet, kontinuitet och trygghet. Trots deras frånvaro från hemmet, ansvar och de 

sociala relationerna kunde de genom brevskrivningen vara inkluderade i den vardag 

som fortsatte hemmavid. Under beredskapsåren blev brevskrivandet viktigt av flera an-

ledningar. Persson (2005:26) stöder sig på Lehti-Eklund (1990) och skriver att huvud-

syftet med brev är att upprätthålla sociala relationer. Hagelstam (2014:333) menar att 

”Personliga relationer formas och vidmakthålls genom kommunikation och interaktion 

– genom dialogen med den andra.” Eftersom de som låg i krigstjänstgöring inte hade 

någon möjlighet att upprätthålla en muntlig kommunikation genom samtal som kunde 

stötta deras personliga relationer, blev de hänvisade till brevskrivandet. Hagelstam 

(2014:64) skriver att det var speciellt under högtider och födelsedagar som det var 
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jobbigt för de inkallade att vara ifrån sina familjer, ”Brev hemifrån skulle inge hopp och 

förtröstan, de skulle erbjuda omväxling i enformigheten vid fronten och uppmuntra dem 

som led av hemlängtan och krigströtthet.” Staten gick ut med att vänner och familjer 

inte skulle oroa de inkallade, utan uppmuntra dem. Syftet med brevskrivandet under be-

redskapsåren var att upprätthålla relationer, känna delaktighet i det tidigare vardagliga 

livet och att få uppmuntran. Krantz (2009:70) skriver att brevväxlingen under bered-

skapsåren var viktig för hennes föräldrar för att ge varandra moraliskt stöd och berätta 

om vardagen. 

 
3.2 Brevform 
 

Inom forskningen om brevskrivning talar man ibland om olika genrer, till exempel 

affärsbrev, officiella brev till personer inom maktpositioner, brev för att visa deltagande 

vid dödsfall eller gratulera till bröllop, samt det vardagliga skrivandet. Det vardagliga 

brevskrivandet har i dag oftast sin grund i skolan och eleverna får lära sig hur ett stan-

dardiserat brev ska se ut och visa sin kunskap bland annat genom de nationella proven i 

år 6 och 9. Brevskrivandet var något som man tidigare lärde sig utifrån en form som 

hade fastställts av så kallade brevställare.  

Brev skrivna på 1700-talet skrevs efter olika regler som byggde på den klassiska 

retoriken (Hansson 1988:238). Hansson (1988:53,55) refererar till C.F. Gellerts som 

skrev om brevundervisning 1781 och redan då ansåg han att reglerna vid brevskrivning 

var av mindre vikt och att brev ska vara enkla och prydliga, precis som ”vältalighetens 

ingredienser” (Hansson 1988:59). Gellerts tankar gick emot den tidens brevundervis-

ning som byggde på klassiska retoriken. Gellert menade att berättande brev, det vi i dag 

kallar vardagligt skrivande, skulle ha en livlig litterär framställning. Vidare skrev 

Gellert om brev som skrevs för nöjes skull, till exempel vänskapsbrev. Han menade att 

skämta i brev, det kunde bara den som hade ”et lifligt och muntert snille”.  

Hansson (1988:56) menar att trots att Gellert ansåg att brevskrivningen inte till fullo 

skulle följa alla regler vid brevskrivning så var viss regler viktiga för goda och naturliga 

brev. Gellerts tankar från slutet av 1700-talet känns kanske långt ifrån dagens skrivande, 

men även om brevskrivandet blev friare under 1800-talet så låg dessa regler och tankar 

till grund för undervisningen i brevskrivning in på 1900-talet. 

Persson (2005:39) skriver att det redan på 1800-talet var en viktig kunskap att kunna 

behärska brevskrivningens normer, ”dvs. besitta en språklig kompetens som innefattade 

en anpassning mellan syfte, ämne, språk och stil”.  

Om man tittar på brevskrivandet under beredskapsåren framkommer det, enligt 

Hagelstam (2014:97), att trots att de inkallade hade långa, monotona och tunga dagar i 

fält så finns det ofta en del humor i deras brev hem. Humorn blev ett sätt för dem att 

klara av den situation de befann sig i. Hagelstam (2014:97) hänvisar till antropologen 

Ivana Maĉek som menar att humorn blev ett sätt att klara av krigets påfrestningar, 

”Humor och kreativitet kan därmed betraktas som kulturella resurser med vars hjälp 

människorna skapar mening och förståelser av tillvaron under kriget.” 

Vad är det då som krävs för ett brev ska vara ett brev? Enligt Persson (2005:26) för-

utsätter brevväxling att man ”reagerar på varandras bidrag” och ”vänder sig till ad-

ressaten och intresserar sig för hennes liv” (2005:44). Ett brev har som standardform da-

tum och ort längst upp på brevpapperet och texten är löpande skriven. Brev innehåller 

en hälsningsfras, en avslutningsfras och en underskrift, vilka alla är viktiga vid analys 

eftersom de visar på vilken identitet som brevskrivaren vill visa och relationen mellan 
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skribenterna. De vardagliga brevtexterna innehåller berättelser, eller information, från 

brevskrivaren och eventuellt svar på frågor från tidigare brevväxling. Graden av öppen-

het och personlighet i brevtexter är upp till brevskrivaren och beror delvis på vem mot-

tagaren är.  

Om man tittar på de rent konkreta språkliga delarna i brevskrivning så finns de vissa 

regler att förhålla sig till. Bratt (1988:8) skriver att varje brev ska inledas med en invo-

kativ, ett anropande, förenat med ett relationsuttryck, till exempel Käraste mormor eller 

Hej Stina, och att de är viktiga när man undersöker attityder. Detsamma gäller brevens 

avslutning enligt författaren. Brevets avslut syftar till att ange graden av förtrolighet 

som brevets helhet vill förmedla. Enligt Bratt (1988:12) uppmanas brevskrivaren av då-

tidens brevställare att se till att brevpapperet är snyggt. Interpunktion, stor bokstav efter 

punkt och stavning anses viktigt. Här framgår att man skriver du till jämnåriga och i 

andra fall använder tilltalet Ni.  

Persson (2005:95) har tittat på hur hennes skribenter använde sig av brevytan och 

hon konstaterar att de tar liten hänsyn till brevens estetik. Hennes skribenter har smala 

marginaler och raderna är relativt tätskrivna, med den inledande sidans övre marginal en 

bit ned på sidan. Brevtexter i marginalerna är också förekommande, vilket visar att skri-

benterna vill utnyttja brevpapperet till max. 

 

 
3.2.1 Soldatbrev och beväringssvenska 
 

Mellan åren 1928–1933 undersökte Carl Cederblad 20-åriga värnpliktiga mäns kun-

skaper om brevskrivandet och resultaten finns presenterade i Beväringssvenska (1940). 

Undersökningen bygger på 1167 brev som beväringarna, de värnpliktiga, hade tre tim-

mar på sig att skriva. Titeln på brevskrivaruppgiften var Brevet till hemmet. Cederblads 

syfte med undersökningen var att undersöka beväringarnas förmåga att uttrycka sig i 

skrift. Han jämförde i sin undersökning skillnaden mellan brev skrivna av folkskole-

beväringar, värnpliktiga med endast sex års folkskoleutbildning, och beväringar som 

hade gått skola mer än sex åren, vilka han kallade studenter. Cederblad (1940:347) skri-

ver ”Alla problem angående brevets ändamålsenlighet skulle naturligtvis ligga bättre 

och säkrare till, om breven verkligen voro helt spontana.”  

I Beväringssvenska skriver Cederblad (1940:238) att brevformen är ”ramen till med-

delandet” och skapar den speciella brevformen, medan meddelandet har brevet största 

roll. 

Cederblad (1940:230) skriver ”Det har emellertid visat sig, att breven även innehålls-

ligt voro av största intresse.” och sedan konstaterar han att det är underligt att ingen har 

gjort varken sociala eller stilistiska studier baserat på brev. Cederblad (1940:232) på-

pekar att brev är ett kort meddelande som kräver kunskap av skribenten, ordet brev 

kommer av brevis som betyder kort. Cederblad (1940) menar att vissa delar i brev-

skrivandet till viss del saknas bland beväringar med folkskoleutbildning, bland annat 

stavade de illa – men å andra sidan skrev de frejdigt. Utifrån sju punkter, som är all-

männa formella moment som karakteriserar ett brev, har Cederblad (1940:235–236) 

studerat beväringarnas brev. Dessa moment är: 

1. Avsändningsort och datum för brevets avsändande. 

I Cederblads (1940:238) undersökning saknades datering hos 1,5 % av folk-

skolebeväringarna medan 20,5 % av studenternas brev saknade datering. 

Cederblad menar att det är ett tecken på att studenterna har tagit uppgiften på 

mindre allvar än folkskolebeväringarna.    



 

18 
 

2. Invokation, brevets inledande ord med ett relationsuttryck. 

Cederblad (1940:243) noterar att Hej, eller liknade tillrop, används av 10 % av 

folkskolebeväringarna och av 4,5 % av studenterna. I Cederlunds (1940:267) 

undersökningen var de flesta breven till föräldrarna, cirka 60 % hos båda 

grupperna. Medan 22 % av folkskolebeväringarnas brev och 14,8 % av studen-

ternas brev, var skrivna till en bror eller syster. 

3. Ingress, inledande fraser för att väcka adressatens intresse, eller artighetsfraser. 

Cederblad (1940:245) konstaterar att folkskolebeväringarna tycks ha ägnat mer 

omsorg åt ingressen, inledningen, än studenterna och att de går efter de tra-

ditionella brevställarmönstren, vilket enligt Cederblad kan ha ett visst 

stilistiskt, personligt och socialt värde. Men han menar också att studenternas 

avsaknad av ingress, 32,4 % av studenterna saknade ingress, kan ge brevet ett 

drag av käckhet och saklighet (1940:252). Cederblad noterar dock att avsaknad 

av ingress också kan visa på självupptagenhet medan en ingress visar 

adressaten aktning och tillgivenhet som gör adressaten intresserad av 

kommande brevtext. De olika ingresstyperna (Cederblad 1940:253) är följande: 

Ingress typ 1: Brevets avsikt och beslut, används av 59 % av folkskole-

beväringarna och 17,6 % av studenterna.  

Ingress typ 2: Tack till adressaten, användes av 19,5 % av 

folkskolebeväringarna och av 44,9 % av studenterna.  

Ingress typ 3: En personlig anknytning till adressaten, används av 10,5 % av 

folkskolebeväringarna och 24,4 % av studenterna. 

Ingress typ 4: Diskussion av hälsotillstånd, används av 62,5 % av folkskole-

beväringarna och 19,8 % av studenterna. 

Ingress typ 5: Brevet inleds med ursäkter, används av 6,5 % av folkskole-

beväringarna och 6,3 % av studenterna. 

4. Meddelande, brevets huvudinnehåll som är meddelande och berättande. 

Cederblad (1940:238) skrivet att meddelandet har brevets största roll och han 

har valt att ge det ett eget avsnitt, vilket även jag har valt att göra, se 6.1 och 

6.3 för analys av meddelande.    

5. Avslutning. 

Cederblad (1940:255) har tittat på olika avslutningar i de brev som låg till 

grund för hans undersökning och delat in de i olika moment. Cederblad menar 

att brevskrivaren kan använda sig av flera avslutande moment samtidigt. 

Cederblad (1940:255–265) har åtta olika moment för de sätt beväringarna har 

avslutat sina brev: 

Moment 1: Skribenter avslutar med att skriva att han/hon ska avsluta sitt brev. 

Moment 2: Skribenten erkänner att han/hon nu inte har mer att skriva om. 

Moment 3: Skribenten anger skäl som gör att han inte kan skriva vidare.  

Moment 4: Skribenten önskar förhoppning om adressatens hälsa och välgång. 

Moment 5: Avslut med en anknytning av ej nämnd art till adressaten.  

Moment 6: Skribenten hälsar till angivna personer.  

Moment 7: Skribenten har förväntningar om brev eller svar.  

Moment 8: Brevet avslutas med frasen i hast. 

I Cederblads undersökning var det vanligast att både folkskolebeväringar och 

studenter använde sig av två av momenten vid avslutning i breven. 
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6. Relationsfrasen, skribenten visar sin sociala eller känslomässiga relation till 

adressaten. 

Enligt Cederblads undersökning (1940:271) är det vanligare att studenterna än 

folkskolebeväringarna använder relationsfras som visar på social eller 

känslomässig relation till mottagaren. Han menar att användandet av bror är ett 

sätt att visa tillgivenhet, till exempel Din bror. 

7. Signatur, namn eller annan signatur såsom initialer. 

I Cederblads undersökning (1940:270) visade det sig, att folkskolebeväringarna 

undertecknade färre brev än studenterna, men även studenterna hade många 

oundertecknade brev.  

Cederblad (1940:275) har tittat på talspråk och muntlighet utifrån en skala i fyra delar, 

enligt följande uppdelning: 

 

 Nivå 1: Brev med språk som står normalprosan nära. Normalprosan har, 

utifrån Cederblads exempel, följt skrivreglerna med bland annat 

interpunktion, formen för ett brev och innehåller i princip inga stavfel, inget 

talspråk, pronomen sig och mig används och breven är prydligt skrivet. Nivå 

1 passar enligt Cederblad (1940:294) inte till det verkliga privata, vardagliga 

brevskrivandet. 

 Nivå 2: Brev med ett språk som har betydande inslag av stela, formella, 

stereotypa, invecklade och omständliga uttryck och fraser. Liknande 

kanslistil, det vill säga invecklad och därför opraktisk. 

 Nivå 3: Brev med talspråklig prägel men även med inslag av sådana uttryck 

som hör hemma i nivå 2, det vill säga en blandtyp. 

 Nivå 4: Breven har utpräglad talspråklig karaktär och utifrån Cederblads 

(1940:285) exempel syns bland annat att interpunktion inte används fullt ut, 

ordet å används istället för ordet och, användandet av pronomen sej och mej 

och att breven känns mer talspråkliga än skriftliga i sina uttryck. 

 

 

3.3 Identitet i brevtexter och yttre förutsättningars språkliga 

avtryck 
 

Det vardagliga brevskrivandet är något som de flesta av oss vuxna i dag har en relation 

till. Några minns det som en skoluppgift och andra minns det som ett sätt att nå ut i 

världen, få nya vänner och få ta del av deras vardag, medan vissa minns det som ett sätt 

att behålla kontakten med nära och kära vid resa eller en flytt. Vardagligt brevskrivande 

är oftast frivilligt, bortsett från uppgifter i skolan, med en speciell mottagare för att 

upprätt hålla kontakt eller för att meddela någonting. Edlund & Haugen (2013:12) 

menar att enskilda skrifthändelser, som till exempel brevskrivning, ingår i ett socialt 

sammanhang och är en del i att upprätthålla sociala nätverk.  

Människor som skriver. Perspektiv på vardagligt skriftbruk och identitet. (Edlund & 

Haugen 2013) är en antologi där fokus ligger på vardagliga skrivandets samband med 

identitet. Författarna beskriver identitet som något som man gör, ständigt skapar och 

som förändras över tid. Identitet är något som tillskrivs oss av andra och är alltså en del 

i ett socialt sammanhang (2013:10). Vardagligt skriftbruk anser författarna är allt 
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skrivande som sker i det vardagliga, från handlarlistor till sms och brev, sammanfatt-

ningsvis det skrivande som har vuxit fram ur vardagligt behov. Enligt Edlund & Haugen 

(2013:14) finns det ett samband mellan människors identitet och deras skrivande. Män-

niskors skrivande bidrar till att skapa och upprätthålla en identitet. Liljewall (2013:29) 

menar att det vardagliga skriftbrukets texter ger en bild av människors självbild och 

identitet och att brevskrivandet blir processer där man skriver fram identiteter. Liljewall 

skriver: 

 
Det vardagliga skriftbruket framstår som en kraft med kapacitet att avspegla men också att forma 

och förändra individernas – systrarna Larsson, Erik Eriksson, mina egna – självbild, identiteter och 

livshistorier. […] Det kan till och med avspegla, forma och förändra inte bara individuella och 

kollektiva identiteter utan dessutom den gemensamma samhällsberättelsen – det vill säga historien. 

(Liljewall 2013:40). 

De sociala och de yttre förutsättningarna för skrivandet avspeglas på flera sätt i brev. 

Det kan vara beskrivningar av miljön, situationer och personer, men det kan även av-

spegla sig i den skrivandes självbild och den identitet som framgår utifrån texten. De 

yttre förutsättningarna kan reflektera hur brevskrivaren mår, känner och hur dennes so-

ciala förutsättningar är. Cederblad (1940:333) citerar ett uttalande av Sven Linde från 

1936: ”Den, som skriver till någon, skickar sitt porträtt.” 

De sociala förutsättningarna som en brevskrivare befinner sig i kan också avspegla 

sig i brevtexterna. Det kan handla om brevskrivarens ekonomiska situation eller den 

sociala situationen utifrån status eller klasskillnad. När det gäller brevskrivandet kan 

även det fysiska objektet, penna och papper, beaktas eftersom de är nödvändiga för att 

kunna producera ett brev. ”Även denna materiella aspekt har en social funktion”, enligt 

Persson (2005:27) och till exempel brevpapper kan ge ledtrådar om omständigheterna 

för skribenten vid skrivtillfället. 

 

3.4 Talspråk i brevtexter 
 

Muntlighet är enligt Lagerholm (1999:7) ”inget oproblematiskt begrepp” som bygger på 

skillnaden mellan tal och skrift. För att klargöra skillnaden mellan dessa använder sig 

Lagerholm av typiskt talspråk och typiskt skriftspråk där talspråket representeras av var-

dagliga samtal och skriftspråket representeras av vetenskapliga texter. Utifrån Lager-

holms definition uppstår ett problem när man tittar på vardagliga brevtexter, eftersom 

vardagliga brev bygger på informativa, sociala och normförmedlande funktioner, enligt 

Persson (se 3.1). Persson (2005:26) skriver vidare att privata brev är avsett för en situa-

tion som vi gärna förknippar med närmiljön eller den privata domänen och att brev av 

den anledningen språkligt uppfattas som talspråkighet. Persson skriver att talspråkighet i 

brevtexter kan ses som genrespecifika, det vill säga att viss talspråklighet är en del av 

vardagliga brevtexternas form. Men vad är då talspråklighet? Persson (2005:27) menar 

att ”Ett rikt bruk av motsvarigheter till det spontana talspråket, exempel tilltal och utrop, 

kan därmed betraktas som genrespecifika snarare än som för skriftspråk artfrämmande 

drag.”  

Cederblad (1940:275) har också tittat på talspråk och muntlighet. Han har utgått från 

en skala i fyra delar (se 3.2.1). I hans undersökning är nivå ett språk som står normal-

prosan nära och enligt Cederblad inte passar för brevskrivandet, medan brev i nivå 4 har 

utpräglad talspråklig karaktär, vilket är en del av brevskrivandet enligt honom. 
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Hagelstam (2014:91) menar att det inte var ovanligt att brevskrivaren använde meta-

forer för ett muntligt samtal inom ramen för den skriftliga dialogen, vilket ytterligare 

visar viljan på att kommunicera som i en samtalssituation. Hagelstam ger exemplet 

”Ville prata med Dig lite i kväll.” Persson (2005:43) skriver att muntlighet är ena halvan 

av en dialog, att man talar till mottagaren som om han eller hon var närvarande. För att 

enkelt se en skillnad mellan dessa närliggande ord, talspråkighet och muntlighet, kom-

mer talspråklighet att vara i fokus i uppsatsen med inriktning på enskilda ord.  

 
3.4.1 Dialektala avtryck i brev 
 

I sin avhandling Röster från kriget har Hagelstam (2014) analyserat fem finska soldaters 

brevväxling med sina familjer under åren 1941–1944. Hon konstaterar vid analys av 

brevens språk att soldaterna och mottagarna av deras brev använde ett för båda parter 

bekant vardagsspråk som ”kunde innehålla dialektala uttryck och ett privatspråk med 

egna ord och uttryck” (2014:91). De dialektala orden och böjningarna skapar en närhet 

mellan skribenterna och en grupptillhörighet eller en familjekänsla. Krantz (2009:3) har 

sammanställt brevväxlingen mellan hennes föräldrar under beredskapsåren. Hon skriver 

att ”stavningen följer oftast talspråkets formuleringar med inslag av dialektala ord och 

uttryck”.    

 
3.5 Norsjömålet 
 

Den dialekt som värnpliktige 16 Eriksson och hans nära och kära talade var Norsjö-

målet. Det är en dialekt som tillhör de nordvästerbottniska dialektområdet och som 

räknas som ett av de mest särpräglade och för utomstående ett av de mest svårbegripliga 

målen i Sverige (Westerberg 2004:25). När inlandet koloniserades från kusten, och i det 

här fallet Skellefteå, spred sig Skelleftemålet efter Skellefteälven och dialektala varian-

ter av Skelleftemålet började talas i byarna längs efter älven (Westerberg 2004:14). 

Några av Norsjömålets särdrag är dialektala ord och böjningar som i stort sett kan åter-

finnas inom det nordvästerbottniska dialektområdet (2004:14) medan bland annat an-

vändandet av plurala verbformer och de fornspråkliga diftongerna ei och öy är speciellt 

för Norsjömålet.  

Ord används ibland på ett annat sätt i Norsjömålet än i standardsvenska, till exempel 

ordet fara. Enligt Marklund (1986:80) kan fara översättas med färdas eller förflytta sig. 

Egna exempel på hur ordet fara används i Norsjömålet: Jag ska fara på bio och Jag ska 

fara med tåget.   

Marklund (1986) gör en tydlig utredning av hur verb böjs i Skelleftemålet, eftersom 

Norsjömålet är en variant av Skelleftemålet och målen ”i allt väsentligt överensstämmer 

beträffande grammatik, ljudlära och ordförråd” (Westerberg 2004:17) använder jag mig 

av Marklunds (1986) analys som stöd.  

Dialektala pluralböjning av verb används i Västerbotten samt i Lapplandskommuner 

längs Skellefteälven. I Norsjömålet används pluralböjning av verb, till exempel satt i 

singularis men så´åt i pluralis (Westerberg 2004:135).  

Verbet varda ’bliva’ har i Norr- och Västerbotten behållit böjningen bli-blir-vart-

vurti (2004:137), jämför med standardsvenskas böjning bli-blir-blev-blivit. I de norra 
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delarna av Sverige används verbet varda också med betydelsen ’må, bör, måste’ 

(2004:55). Betydelsen av vart ’blev’ lever kvar i Norsjömålet än i dag. 

Verbformerna i Norsjömålet böjs olika utifrån konjugationerna precis som i 

standardsvenska. De svaga och ursprungligen tvåstaviga verben, fjärde konjugationen, 

behåller alltid dess infinitivform, oavsett om de står i presens, preteritum eller perfekt, 

till exempel: å baka ’att baka’, I baka ’jag bakar’, I baka ’jag bakade’, I ha baka ’jag 

har bakat’(Marklund 1986:50).  

Westerberg (2004:88) menar att Norsjömålet är starkt präglat av olika norrländska 

språkdrag, såsom bortfallet av r-ändelse i presens singularis av verb, bortfall av den 

trycksvaga vokalen i ändelsen –en efter dental konsonant och –n blir stavelsebindande. 

Även vokalbalans, som innebär försvagning eller bortfall av ändelsevokal vid lång-

staviga verb, till exempel ka`ast ’kasta’, är vanligt i Norsjömålet.  

Marklund (1986:28) skriver om den obestämda artikeln i Skelleftemålet, och på 

grund av att Norsjömålet härstammar ur Skelleftemålet gäller samma grammatiska 

regler i Norsjömålet. Obestämd artikel i singularis i standardsvenska är en och ett, 

medan man i pluralis inte använder någon artikel. I Norsjömålet har obestämd artikel i 

singularis en, n´ eller e beroende på genus och i pluralis a eller â, till exempel I hæ tjöfft 

me a sko. I exemplet faller ordet par bort, vilket sker ibland, men vid fasta uttryck be-

hålls ordet, till exempel: en par dar. I standardsvenska används den obestämda artikeln 

ett vi liknande uttryck, trots att par är flertal. När man i Norsjömålet använder obestäm-

da artiklarna en eller ett säger man en, n´ eller e beroende på genus, därför får uttrycket 

ett par dagar den dialektala varianten en par dar. 

Bortfall av slutvokalen vid användandet av adverbet inte (Westerberg 2004:88, 78, 

17, 99) används i Norsjömålet. Men enligt Westerberg (2004:99) så fanns det i det 

ålderdomliga Norsjömålet ytterligare två varianter, eint och inte.  

Vissa prepositioner har en något annan betydelse och användning i Norsjömålet jäm-

fört med standardsvenska. När man ger något till någon, använder man oftast preposi-

tionen åt, i standardsvenska används till. Prepositionen i används oftast i sammansätt-

ningar, som till exempel däri, oppi och uti (Marklund 1986:66).  

Den äldre varianten av Norsjömålet hade även delabialisering, att y uttalas i. Det an-

vänds även i det nordvästerbottniska dialektområdet, exempelvis säger man tig ’tyg’ 

och li`is ’lysa’ (Westerberg 2004:28). 

Norsjömålet har från standardsvenska fler särskiljande drag än de ovan nämnda, men 

de utlämnas här.  

 
4. Material 

 

Materialet består av sex personliga brev som värnpliktige 16 Eriksson skrev till sin 

syster under andra världskriget, när han gjorde sin beredskapstjänstgöring vid den 

norska gränsen. Tillsammans med de sex breven fanns även 16 Erikssons inskrivnings-

bok för hären, den innehåller uppgifter som är viktiga för att kunna utreda exakt var han 

var stationerad under sin tjänstgöring. De sex breven har en genomsnittlig längd av 

360,5 ord per brev, där det kortaste brevet har 218 ord, brev nr 5, och det längsta brevet 

har 512 ord, brev nr 1. Avskrivning av breven finns i bilaga 2–7.  

Även 16 Erikssons stamkort (bilaga 1), som efter förfrågan har skickats från krigs-

arkivet i Stockholm, innehåller uppgifter som är viktiga i säkerställandet av var han 
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befann sig under beredskapsåren och i vilken ordning breven utan datum, ska ordnas i 

relation till de övriga (se 4.2). Under vildmannafanan (Granberg 1976) utgiven av 

Historiekommittén vid Västerbottens regemente och försvarsområde, har varit viktig i 

säkerställandet av 16 Eriksson placering under sin tjänstgöring och som referens-

material vad gäller de yttre förutsättningarna under beredskapsåren.  

Värnpliktige 16 Erikssons brev ligger till grund för analyserna och för att kunna fast-

ställa tidsordningen av breven och var 16 Eriksson var placerad under sin krigstjänst-

göring, vilket kändes viktigt för att kunna göra rättvisande analyser, togs i första hand 

kontakt med Försvarsmuseum i Boden. Ulf Renlund, museichef, gav förslag på hur jag 

kunde gå vidare i mina efterforskningar, bland annat genom att kontakta krigsarkivet. 

Han namngav även några personer som han ansåg skulle kunna vara behjälpliga, en av 

dem var författaren och historieforskaren Lars Gyllenhaal och den andra personen var 

Björn Lundqvist. Via mejlkorrespondens med en arkivarie på krigsarkivet kunde jag få 

kopior av värnpliktige 16 Erikssons stamkort och ett läkarutdrag från 16 Erikssons rep-

månad 1955. Arkivarien trodde att jag via de uppgifter jag hade fått och boken Under 

vildmannafanan (Granberg 1976) skulle kunna få reda på var 16 Eriksson var placerad 

under sin krigstjänstgöring. Det visade sig stämma och jag kunde säkerställa 16 Eriks-

sons placering 1941 och 1944, de åren finns också antecknade i stamkortet och in-

skrivningsboken. Under vildmannafanan (Granberg 1976) kom att visa sig väldigt 

viktig när jag skulle försöka skapa mig en bild av livet under beredskapsåren. Några 

frågetecken kring 16 Erikssons år i försvaret kvarstod och för att få svar på dessa frågor 

togs kontakt med Lars Gyllenhaal, militärhistoriker, och Björn Lundqvist, Lapplands-

jägarna.  

Breven som 16 Eriksson skrev under beredskapsåren är välbevarade och relativt 

enkla att tyda. För att underlätta vid analysen av breven har de skrivits in i ett Word-

program helt efter originalen, även radbrytning är enligt originalen. Eftersom jag inte 

har vanan att läsa den handstil som var vanlig på 1940-talet har jag gjort inskrivningen 

av breven tillsammans med 16 Erikssons dotter, Maj-Britt Enmark, på så vis kunde hon 

säkerställa sig att analyserna bygger på brevens verkliga skrift. Anteckningar som 

16 Eriksson har gjort bredvid den löpande brevtexten har vid avskrivningen av breven 

skrivits med kursivtext.  

De sex brev som fanns hemma hos 16 Erikssons barn måste anses som ett litet 

material och efterforskningar har gjorts för att försöka hitta fler sparade brev, antigen 

fler brev adresserade till hans syster eller brev skrivna under samma tid, men till en 

annan adressat. Kontakt har tagits med 16 Erikssons systerson och med 16 Erikssons 

yngre bror och yngsta syster, för att få en klarare bild och eventuellt fler brev. Tyvärr 

hittades inte fler brev. Däremot fann 16 Erikssons barn kort på 16 Eriksson i försvarets 

vinteruniform. 

Materialet på sex brev kan anses som litet, vilket får tas i beaktning vid analysen och 

de slutsatser som kommer att dras. Noteras bör att breven inte representerar hela den 

brevväxling som förekom mellan 16 Eriksson och hans syster. De brev som ingår i ana-

lysen är vad som finns bevarat. Brevens äkthet är säkerställt genom att breven är signe-

rade och att de har funnits hos 16 Erikssons barn sedan hans död. 
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5. Metod 

 

Målsättningen med uppsatsen är att studera brevskrivningen på 1940-talet, under bered-

skapsåren, och att genom olika analyser få en bild av hur brevformen såg ut under denna 

tid, vilka språkliga avtryck yttre förutsättningar gav och talspråkligheten i breven med 

fokus på vardagligt brevskrivande. Men breven ger genom sitt språk och de sociala och 

yttre förutsättningarnas språkliga avtryck även en bit vardagshistoria från beredskaps-

åren. På grund av det och på grund av att materialet endast består av sex stycken brev, 

har jag valt att analysera breven utifrån flera perspektiv. Vid sökandet av material och 

litteratur framkom det att det finns få undersökningar med sociolingvistisk inriktning 

och få språkvetenskapliga undersökningar av vardagligt brevskrivande från mitten av 

1900-talet, närmare bestämt under beredskapsåren. Vid uppsatsens undersökning har en 

holistisk metod används, summan av alla delar av analyserna av breven, ger en helhets-

bild av 16 Erikssons brevspråk och de yttre förutsättningarna han befann sig i. Breven 

skulle vara svåra att analysera utan kontext. Hagelstam (2014) har analyserat fem 

soldaters brev under beredskapsåren och hon menar att: 

Även om ett brevmaterial inte heltäckande belyser alla aspekter av livet under kriget, går det att 

genom breven nå mycken sådan kunskap som kan vara närapå omöjlig att finna i andra källor. 

(Hagelstam 2014:350). 

Genom att analysera vilka språkliga avtryck som de yttre förutsättningarna ger, kan vi i 

dag skapa oss en ungefärlig bild av hur livet var för de inkallade. Till uppsatsens ana-

lyser av 16 Erikssons brev har kvalitativ metod använts. Eftersom materialet är brev 

skrivna av 16 Eriksson blir analyserna ett sätt att få en bild av hans vardag under bered-

skapsåren och ett försök att förstå de förutsättningarna han levde under när breven 

skrevs, skriftpraktiken. Det innebär att en etnologisk metod har används eftersom fokus 

har legat på en individ, hans vardag och självbiografiska berättande.  

Etnologiska metoder kan bidra med viktiga och alternativa perspektiv på olika histo-

riska fenomen, enligt Hagelstam (2014:7).  

Etnologen är med andra ord intresserad av människors egna versioner av verkligheten och därmed 

kan etnologiska studier bidra med kunskap som ligger på en vardaglig nivå. (Hagelstam 2014:8).  

Bakgrunden till 16 Erikssons liv bygger på en intervju som har gjorts med hans två 

barn, Jan-Anders Eriksson och Maj-Britt Enmark. Intervjun var kvalitativ och byggde 

på öppna frågor, och ibland uppföljningsfrågor. Frågorna handlade om 16 Erikssons 

livssituation vid beredskapsåren, hur de upplevde personen 16 Eriksson, hur hans liv 

kom att se ut efter beredskapsåren och frågor om hans familj och specifikt hans syster 

Lotten. De svar och berättelser som 16 Erikssons barn delgav vid intervjun har jag 

antecknat.  

Vid analys av talspråklighet och dialektala avtryck har kvalitativ språkvetenskaplig 

metod används, en allmän lingvistisk utgångspunkt. I analyserna av brevtexterna har 

fokus legat på lexikon och syntax. 
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5.1 God forskningssed 
 

Enligt god forskarsed har jag fått godkännande av värnpliktige 16 Erikssons två barn att 

använda de brev som 16 Eriksson skrev under beredskapsåren. De ser ingen anledning 

till att jag använder mig av omskrivningar eller byter ut identiteten på 16 Eriksson. De 

ger mig fria händer att analysera hans brev och att berätta om 16 Eriksson, hans liv, 

beredskapsår och brevskrivande. Även 16 Erikssons systerson har godkänt att hans 

mamma Lotten är en del av uppsatsen. De personer som jag har intervjuat har samtyckt 

till deltagande och vad det innebär. 

 

5.3 Syfte med brevskrivning 
 

Syftet med värnpliktige 16 Eriksson brevskrivning har analyserats utifrån Persson 

(2005) modell med tre funktioner för syftet med brevskrivning. De funktionerna är 

informativ, social och normfördelande funktion (se 3.1). Det innebär att en kvalitativ 

metod har används och att en diskursanalys har gjorts. 

 

5.4 Brevform 
 

Brevformen kommer att analyseras utifrån den skriftspråkskulturen som finns vid 

brevskrivning (se 3.2), vilket innebär att en diskursanalys har gjorts. Utifrån de regler 

som fanns vid brevskrivning 1939 (se 3.2) analyseras värnpliktige 16 Erikssons brev-

skrivning. Även styckeindelning och interpunktion kommer att belysas. Utifrån Ceder-

blads (1940) undersökning i Beväringssvenska, kommer brevens form att kommenteras 

(se 3.2). Cederblad sju punkter är utgångspunkt i analysen av brevform. Valet av 

utgångspunkt beror på att de brev Cederblad byggde sin undersökning på, var skrivna 

av beväringar, värnpliktiga, mellan åren 1928–1933.  

En jämförelse av breven från 1941 och breven från 1944 kommer att göras för att 

undersöka om man kan se en förändring av 16 Erikssons brevform. 

 
5.5 Språkliga avtryck som de yttre förutsättningarna ger 
 

En kvalitativ sociolingvistisk metod har används, vilket innebär att brevspråket för-

klaras utifrån samhället och i detta fall specifikt utifrån skriftpraktiken. Den metoden 

gäller för alla tre delar: identitet i brevtexterna, sociala och yttre förutsättningars språk-

liga avtryck. Det innebär att en diskursanalys har gjorts, vilket innebär att man får kun-

skaper om samhällsfenomen genom att analysera en text. 

I tidigare forskning kring brevskrivning har fokus bland annat legat på hur brev-

skrivarens identitet syns i texten (se 3.3), dels att skrivandet är ett sätt för skribenten att 

skapa och upprätthålla identitet och dels att identitet är något som tillskrivs skribenten 

av andra. Båda dessa sidor av identitet är delar av ett socialt sammanhang. I analysen 
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kommer fokus att ligga på vilka identiteter 16 Eriksson skapar och upprätthåller i sina 

brev, samt vilken identitet jag som läsare av breven tillskriver 16 Eriksson.  

Vid analysen av brevens språkliga avtryck utifrån de sociala förutsättningarna som 

brevskrivandet ger, kommer fokus att ligga på de ekonomiska förutsättningarna och de 

statusskiljande förutsättningarna som framgår.  

Skrifthändelser är enligt Persson (se 3) tillfället när ett brev har skrivits. Utifrån 

skrifthändelsen kan man som läsare se vissa språkliga avtryck som de yttre förutsätt-

ningarna har gett. En jämförelse mellan 16 Erikssons brev och Edsmans brev (bilaga 8) 

från samma tid, ur Under vildmannafanan (Granberg 1976:219, 220), kommer att göras 

utifrån hur de sociala och de yttre förutsättningarna syns i brev skrivna under bered-

skapsåren. Breven är inte fullständiga, men jag anser ändå att de ger information om 

situationen som de i krigstjänstgöring befann sig i. Breven ur Under vildmannafanan 

(Granberg 1976) är skrivna av Carl-Martin Edsman och är autentiska utdrag ur brev 

som han skrev till sina anhöriga under beredskapsåren. Av de brev som återges i boken 

kommer två brev från 1941, den 10/1 och den 15/1, att användas och jämföras med 16 

Eriksson två första brev som han skrev den 10/3 och 27/3 1941. De bägge skribenterna 

låg i Depå på I 20, Edsman som stabsfurir och 16 Eriksson som soldat i infanteriets 

linjetjänst.  
 
 

5.6 Brevskrivandets talspråk och dialektala avtryck 
 

För att se hur talspråk används i brevtexterna och för att lyfta fram de dialektala språk-

liga avtrycken har en språkvetenskaplig analys gjorts, en så kallad allmän lingvistisk 

analys. Språkvetenskapen innehåller olika delar som ofta överlappar varandra. I ana-

lyserna av brevtexterna har fokus legat på lexikon och syntax. Analysen av talspråk-

lighet stödjer sig i tidigare forskning av Lagerholm (1999) och Persson (2005). De 

dialektala avtrycken som finns i brevtexterna har i analyserna funnit stöd i Westerberg 

(2004) och Marklund (1986). 

Det är ibland svårt att dra en gräns mellan talspråk och dialekt i det skrivna. Jag har 

gjort det utifrån mitt eget perspektiv, min kunskap om Norsjömålet och min intuition, 

men jag har även tagit hjälp av Maj-Britt Enmark, född 1947, som talar ett mera ålder-

domligt Norsjömål än vad jag gör. Genom samtal med henne och med stöd i litteratur 

av Westerberg (2004) och Marklund (1986) har min ansats varit att göra analysen av det 

dialektala så nära sanningen jag har kunnat, men bedömningen är alltid svår.  

Utifrån Lagerholms (1999) och Perssons (2005) redovisningar kring begreppet munt-

lighet och talspråkighet har jag valt att använda mig av begreppet talspråkighet och att 

analysera brevens talspråkighet i enskilda ord.  

Exempel ur breven på vad man kan kalla muntlighet kommer att ges, men inte analy-

seras vidare. Muntlighet ses då som det språk som vi använder vid samtal, inriktningen 

är inte enskilda ord utan en större sammanhängande del, när man kan bedöma att samtal 

syns i skrift.  

Tydliga stavfel kommer att noteras och om det är otydligt om ordets stavning beror 

på stavfel, talspråk eller om det handlar om dialektala avtryck kommer det att noteras. 

Dialektala ord och böjningar är definitivt talspråk eftersom Norsjömålet inte har ett 

skriftspråk. Värnpliktige 16 Eriksson var född i en by utanför Norsjö år 1918, därför ut-

går jag ifrån att han talade och tilltalades med en äldre variant av Norsjömålet, som 

Westerberg (2004) har baserat sin avhandling på. Vid analysen av dialektala avtryck 
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kommer fokus att vara på dialektala verb och substantiv och dialektal böjning av verb 

och substantiv, men även på typiska norrländska språkliga drag (se 3.5). Den klassifi-

cering som har gjorts av ord och fraser har gjorts, som tidigare nämnts, utifrån mitt eget 

perspektiv, i samtal med Maj-Britt Enmark och med stöd i litteraturen. Fokus kommer 

att ligga på följande punkter: 

 

 Dialektala ord och fraser.  

 Förenklande av vissa verbformer, till exempel skulle som blir skull. 

 Användningen av verbet varda med betydelsen bli.  

 Tvåstaviga verb i infinitivform, oavsett standardsvenskas tempusformer; 

presens, preteritum och perfekt. 

 Dialektala plurala verbformer. 

 Bortfallet av r-ändelse i presens singularis av verb. 

 Bortfall av den trycksvaga vokalen i ändelsen –en efter dental konsonant, och –n 

blir stavelsebindande. 

 Vokalbalans  

 Bortfallet av slutvokalen i adverbet inte som blir int. 

 

Krantz (2009) har återgett brev skrivna mellan makarna Ida och Manfred under bered-

skapsåren. Makarna bodde i Robertsfors, ett samhälle i Västerbotten, cirka 18 mil från 

värnpliktige 16 Erikssons by. I Robertsfors talas en dialekt som har vissa likheter med 

Norsjömålet, men dialekten i Robertsfors tillhör inte det nordvästerbottniska dialekt-

området. Ljudbortfall och vissa andra dialektala avvikelser som är speciella för de norr-

ländska målen, finns också i det mål som talas i Robertsfors. Jag har tittat på de auten-

tiska utdragen som finns i Krantz (2009) och fokuserat på dialektala avtryck. Likheter 

mellan användandet av norrländska dialektala ord har noterats. 

Huruvida språkliga drag, som är speciella för Norsjömålet, och de norrländska språk-

dragen avspeglar sig i brevtexter, eller i andra vardagliga texter, finns ingen tidigare 

forskning på, förhoppningsvis kan analysen av 16 Erikssons brevtexter ge en aning om 

hur mycket dialektala avtryck som finns i brevtexterna, trots att materialet är litet.   

 
6.  Analys 

 

I följande kapitel redovisas resultaten av de olika analyserna: brevform och de språkliga 

avtryck som de sociala och de yttre förutsättningarna ger, samt vilka identiteter som 

syns i brevtexterna, och talspråklighet och de dialektala avtrycken i form av ord och 

böjningar. 

Av 16 Erikssons sex brev, har fyra av dem, datum och år. De övriga två breven kun-

de sättas in i rätt tidsordning tack vare brevens innehåll. Brev nr 1 har I 20 måndags-

kväll angivet uppe i högra hörnet, men inget datum och år. I slutet av brevet stod en 

fältadress till 16 Eriksson angiven, 7 Depå Komp I 20 Umeå. Med utgångspunkt från 

stamkortet (Bilaga 1) och inskrivningsboken så var det endast 1941 som 16 Eriksson var 

stationerad vid 7 Depån på I 20 i Umeå. Brev nr 1 är enligt det skrivet år 1941. Längre 

ner i brevet skriver 16 Eriksson: ”de blir ju inte mer än tre veckor till innan vi ska 
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mucka” vilket enligt datumen på stamkortet (Bilaga 1) gör att den måndagskväll han 

skrev brevet skulle ha varit den 10 mars 1941. Ytterligare fakta som stöder datumet är 

att skid-SM 1941 startade den 9 mars med herrarnas tremil, vilket 16 Eriksson skriver 

om i brev nr 1.  

Brev nr 6 har Någonstans fredag angivet längst upp till höger, men inget datum.  

I slutet av brevet har 16 Eriksson skrivit Jag får då inte glömma att vi har Påsk den 

stora högtiden, som är så svårt att tänka sig i de här kläderna, men jag får då hälsa er 

en Glad Påsk. I brevets fjärde stycke skriver 16 Eriksson om Åkes pipa, vilken 16 

Eriksson även har nämnt i brev nr 5, daterat till 31 mars 1944. Enligt kalender.se (2017) 

så inföll påsken 1944 med långfredag den 7 april. Utifrån det har jag daterat brev nr 6 

till den 7 april 1944. De sex breven skrevs, enligt sina dateringar, under de datum som 

16 Eriksson låg i fält, enligt stamkortet. 

I 16 Erikssons brevskrivning är varje brev i analysen en skrifthändelse (se 3). Skrift-

praktiken i 16 Erikssons brev utgörs av de behov, yttre villkor, syfte och värderingar 

som håller igång brevväxlingen och av språkbruket.  

 

 
6.1 Syftet med 16 Erikssons brevskrivande 
 

Analysen av avsnittet bygger på en kvalitativ metod (se 5.3) och fokuserar på syftet 

med brevskrivandet utifrån Persson (2005) modell (se 3.1). Syftet med 16 Erikssons 

brev tycks vara Perssons (2005) alla tre funktioner: informativ, social och normförmed-

lande funktion.  

Värnpliktige 16 Eriksson vill berätta om sin vardag och samtidigt få ta del av var-

dagen hemifrån (informativ funktion). I brev nr 3 skriver han: Vi har bytt förläggning så 

nu har vi varma och trevliga hus att vara i […]. Det visar att han vill berätta om sin var-

dag. För de i krigstjänstgöring fick breven ersätter vardagliga möten och samtal med de 

nära och kära (social funktion). I brev nr 3 finns ett exempel på det: Vi har i dag fått 

reda på att vi får inte fara hem till Julen […] så inte ska du tro att de käns så trevligt 

veta att man skall tillbringa julen i en kåta mitt ibland fjällen […]. Han vill genom 

breven även upprätthålla relationen med de där hemma, så att han inte glöms bort. I 

brev nr 4 han skriver: Hoppas att du inte glömmer bort mej med en liten present till 

julen om jag nu skall ligga här. De värnpliktigas delaktighet i livet som de hemma-

varande levde, kunde via brevskrivningen fortsätta, trots att de inkallade befann sin 

många, många mil hemifrån (normförmedlande funktion). Exempel på det finns i bland 

annat i brev nr 6 där 16 Eriksson skriver: 

 
Ser i ditt brev att du fått lisens på oljan och målan för att få måla hemma och de var virkligen bra 

för som du säger så att vi ska försöka snygga opp bardomshemmet lite grand, de var bara otur att 

inte jag fick vara hemma i vår […] 

 

Citatet ovan visar att delaktighet i det som hände hemmavid, medan han låg inkallad för 

krigstjänstgöring, var viktigt för 16 Eriksson. Syfte med brevskrivande beror på skrift-

händelsen och skriftpraktiken och är personligt, oftast kan syftet utläsas i brevtexten och 

mellan raderna, det vill säga genom en analys av brevtexterna. 
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6.2 Brevformen i 16 Erikssons brev 
 

För att analysera 16 Erikssons brevform har Cederblads (1940) sju punkter för brevform 

används som utgångspunkt (se 3.2.1). Det innebär att en kvalitativ språkvetenskaplig 

metod (se 5.4) har används. Det är viktigt att komma ihåg skillnaderna mellan skrifthän-

delserna, i de jämförelser som görs mellan Cederlunds undersökning och 16 Eriksson 

autentiska brev, skrivna av egen vilja och som en naturlig del av livet under beredskaps-

åren. Värnpliktige 16 Eriksson tillhörde gruppen folkskolebeväring. 

1. Avsändningsort och datum för brevets avsändande.  

Alla 16 Erikssons brev har avsändningsort utifrån vad som var tillåtet under 

beredskapsåren (se 2.2). I brev nr 1 anger han I 20, vilket är det närmaste 

avsändningsort man kan se i breven, eftersom I 20 låg i Umeå. Övriga brev har 

Paradiset, I fält och Någonstans som avsändningsort. Ulla Billqvist låt Min 

soldat, från 1940, innehåller textraden någonstans i Sverige, kanske inspirerades 

16 Eriksson av den textraden när han använder Någonstans som avsändningsort. 

Brev nr 1 har endast måndagskväll och ingen datumangivelse, medan brev 2–5 

har datum och år angivet i brevens övre högra hörn. Brev nr 6 har endast fredag 

i stället för datum och år angivelse. 

2. Invokation, brevets inledande ord med ett anrop och ett relationsuttryck. 

I alla breven använder 16 Eriksson invokationen Hej. Det relationsuttryck som 

16 Eriksson använder är syster, i fem av de sex breven. I brev nr 5 används Hej 

igen, och anledningen till det framgår i brevet: 16 Eriksson hade i ett brev tre 

dagar tidigare uppgivit fel adress och skrev igen utan att ha fått svar av sin 

syster.  

3. Ingress, inledande fraser för att väcka adressatens intresse eller artighetsfraser. 

Värnpliktige 16 Eriksson använder sig av ingress typ 1, att ange avsikten med 

brevet, i fyra av breven och i två av breven innehåller ingressen tack för olika 

saker, vilket är ingress typ 2. Folkskolebeväringarnas vanligaste ingress var typ 

4, en diskussion av hälsotillståndet, den används inte av 16 Eriksson.    

4. Meddelande, brevets huvudinnehåll som är meddelande och berättande. 

Sammanfattningsvis kan man säga att 16 Erikssons brevs huvudinnehåll är be-

rättelser om hans vardag i krigstjänstgöring, först i Depån på I 20 och sedan i 

fält. Breven är ärliga och med en skämtsam underton och familjerelationen 

mellan han och hans syster nämns. För en analys av brevens meddelande se 6.1 

och 6.3.  

5. Avslutning. 

I sina brev använder 16 Eriksson fem av de åtta moment som Cederblad 

(1940:255) använde i sin undersökning. De moment han använder är:  

Brev nr 1: moment 6 och 3. 

Brev nr 2: inga av dessa moment används.  

Brev nr 3: moment 3, 6 och 7. 

Brev nr 4: moment 6 och 7. 

Brev nr 5: moment 2. 

Brev nr 6: moment 5 och 6. 

I brev nr 3 används flest moment, nämligen tre stycken. Det vanligaste i 16 

Erikssons brev är att han använder sig av två moment vid avslutning. 
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6. Relationsfrasen, skribenten visar sin sociala eller känslomässiga relation till 

adressaten. 

Relationsfras i avslutningen använder 16 Eriksson i alla brev utom brev nr 1. Han 

avslutar de övriga breven med din bror Anders.  

7. Signatur, namn eller annan signatur såsom initialer i brevets slut. 

I 16 Erikssons två första brev saknas underskrift i form av hans namn, i stället 

har han använt en ersättning, nämligen krigaren i brev nr 1 och din bror i brev 

nr 2. I övriga brev har han undertecknat sina brev med sitt förnamn, Anders. 

En analys utifrån Cederblads (1940) undersökning kan också visa hur 16 Erikssons 

brevform förändrades mellan de första breven 1941 och de senare breven från 1944. Jag 

utgår då ifrån att 16 Eriksson skrev ganska många brev under sin tid i beredskap, vilket 

sträckte sig över flera år. Det antagandet stödjer jag mig på att 16 Eriksson berättar om 

sitt brevskrivande i sina brev, bland annat i brev nr 1 där han skriver ja har att skriva 

två brev till i kväll. Eftersom han tycks ha skrivit en del brev under dessa år, tränade han 

på brevskrivning och utvecklade sitt brevskrivande utifrån den standardform som Ce-

derblads undersökning utgår ifrån. Invokationen och ingress ser likadana ut över tid, 

men 16 Eriksson utvecklar sin avslutning av breven och underskrift. De två första 

breven innehåller ingen namnunderskrift, vilket de senare skrivna breven gör. Från brev 

nr 3 använder han sig av styckeindelning. I brev nr 1 från 1941 använder han ingen 

styckeindelning. I brev nr 5 och 6 använder han konsekvent styckeindelning med in-

drag. Interpunktion och stor bokstav efter punkt förekommer oftare i breven från 1944.  

Hagelstam (2014) menar att humorn i brev under beredskapsåren blev ett sätt för det 

i krigstjänstgöring att hantera situationen (se 3.2). Vid analysen av 16 Erikssons brev 

har det framkommit att även han använde sig av humorn i sina brev (se 6.3.1). 

Analys av hur 16 Eriksson har utnyttjat brevpappret visar att han har utnyttjat det till 

max och även gjort en del anteckningar i marginalerna. Brevens estetik har i de första 

två breven fått mindre hänsyn, medan jag anser att 16 Eriksson har lagt mer energi på 

estetiken i senare brev.  

 

6.3 Språkliga avtryck som de yttre förutsättningarna ger 
 

För att ge en tydligare struktur av analysen gällande vilka språkliga avtryck som de yttre 

förutsättningarna ger utifrån skriftpraktiken, har jag valt att dela upp analysredovis-

ningen i tre delar. I första avsnittet redovisas vilka identiteter som brevtexterna visar på, 

sedan redovisas vilka sociala förutsättningar som avspeglar sig i brevtexterna och slut-

ligen redovisas hur de yttre förutsättningarna syns språkligt i brevtexterna. En socioling-

vistisk metod har används, vilket innebär att analysen försöker förklara språket utifrån 

samhället (se 5.5). Värnpliktige 16 Erikssons brevtexter jämförs med andra brev skrivna 

under beredskapsåren för att visa på likheter och skillnader. I varje avsnitt görs en ana-

lys och en diskussion förs kring mina analyser som tolkas utifrån relevant litteratur.  
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6.3.1 Identiteter i brevtexterna 
 

Identiteter i brevtexter har Edlund & Haugen (2013) undersökt (se 3.3) och de menar att 

identiteter är något som förändras över tid, något man kan bära flera av samtidigt bero-

ende på situation och något som man ger sig själv, men också något som brevmot-

tagaren ger skribenten. Vid analysen har fokus legat på ovan nämnda delar.  

I brev nr 2 skriver 16 Eriksson minns att du har en bror och genom de orden kan vi 

anta att han är rädd att bli bortglömd av familjen och att han vill fortsätta vara delaktig. 

Liknande rader syns i brev 3 hoppas att du inte glömmer bort mig med en liten present 

till julen och i brev 4 där han skriver hoppas att du kommer ihåg din bror med lite gott 

och så någon rad då och då. I brev 3 och 4 lägger han till att han gärna vill att hans 

syster ska skicka ett paket, vilket ger honom en identitet av någon som har det lite sämre 

ekonomiskt. Han vill ha delaktighet i familjen och vardagslivet och är rädd att bli bort-

glömd. Här blir hans identitet som bror tydlig, men för mig som läsare blir också 

identiteten som frånvarande familjemedlem tydlig.  

I breven skriver 16 Eriksson ofta om familjen, bland annat om sin bror Åke och om 

sin mamma. Det stärker känslan av att det är viktigt för honom att påvisa att han fort-

farande är en del av familjen. Även med sin underskrift, din bror, visar han att familje-

relationen är viktigt för honom. Edlund & Haugen (2013) menar att skrivande bidrar till 

att skapa och upprätthålla en identitet och att enskilda skrifthändelser, som till exempel 

brevskrivning, är en del i att upprätthålla sociala nätverk (se 3.3). Det stämmer väl i på 

16 Erikssons brevtexter. Jag noterar att de första två breven som 16 Eriksson skrev 

under 1941, medan han låg i 7:e Depån på I 20, inte har några rader om att hans syster 

ska minnas honom. En anledning till det kan vara att livet i Depån var mycket enklare 

än livet i fält och att krigets allvar kändes längre bort. Det som på I 20 i Umeå kanske 

var lite av ett äventyr, blir från brev nr 3, en verklighet med långa dagar och ingen 

permission, eftersom han då låg i fält i fjällvärlden.  

I det första brevet från 1941 skriver 16 Eriksson sin egen identitet som krigaren och i 

brev nr 2 mins att du har en bror å hur han ser ut som krigare Hälsningar din bror. Är 

det med glimten i ögat han skriver krigaren eller är det något som han är stolt över? Jag 

tolkar det som stolthet eftersom han i brev nr 2 kallar han sig själv för fosterlandsför-

svarare när han ber Lotten att hälsa till Norsjöflickorna Margit och Sigrid. Det skulle 

han förmodligen inte ha gjort om han inte varit stolt över sin krigstjänstgöring. 

Hagelstam (2014) skriver att dialektala uttryck används för att skapa en närhet 

mellan skribenterna och för att visa på en grupptillhörighet (se 3).   Värnpliktige 16  

Erikssons brev innehåller en del dialektala ord och uttryck (se 5.3.1) vilket ger honom 

identitet som boende i Norsjö kommun. Han skriver också om sig själv som en av 

”Norsjöpojkarna”. Det stärker identiteten som Norsjöinvånare, men ger även en social 

grupptillhörighet bland de inkallade. 

I breven skriver 16 Eriksson hälsningar till andra personer än Lotten, mottagaren av 

breven. Lottens man Fred får en hälsning i brev nr 3, 4 och 6. Margit och Sigrid får 

hälsningar i de två första breven från 1941. Inga andra personer får hälsningar, vilket jag 

tolkar som att 16 Eriksson brevväxlade relativt ofta med familjen och kanske ytterligare 

något syskon, annars antar jag att han skulle ha bett Lotten hälsa till föräldrar och 

syskon. Hälsningarna till Fred kan bero på att 16 Eriksson och Fred kom bra överens, så 

att hälsningarna är för att upprätt hålla vänskapen. Det kan också vara så att han hälsar 

till Fred för att visa artighet till Lotten. Vid intervjun med 16 Erikssons barn framkom 

det att Lotten och Fred hade en nära relation med 16 Eriksson genom hela livet, vilket 

stärker antagandet att 16 Eriksson hälsade till Fred för att de var vänner. Hälsningarna 
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till Margit och Sigrid, i de två första breven, hade antagligen en vänskaplig grund, men 

det kunde också vara så att 16 Eriksson var kär i en av dessa Norsjöflickor. Den 

relationen kunde inte 16 Erikssons barn berätta någonting om. Den relationen blir en 

identitet, som vän eller beundrare/uppvaktare, som vi läsare tillskriver 16 Eriksson 

utifrån brevtexterna.  

Värnpliktige 16 Eriksson var den äldsta sonen i syskonskaran och på den tiden inne-

bar det ett visst ansvar, dels för övriga syskon och dels ansvar för att hjälpa till hemma. 

I brev nr 6 tackar 16 Eriksson Lotten för att hon tar ansvar och är en drivfjäder, här med 

betydelsen drivkraft, när hon är hemma i barndomshemmet. Han skriver också att han 

hade planerat vad han skulle ha gjort hemma om han inte blivit inkallad och att han 

hoppas att hon fortsätter med det. Det kan tolkas som om han inte riktigt ger henne fria 

tyglar över vad som bör göras, samtidigt som han är glad att hon tar över ansvaret. 

I Under vildmannafanan (Granberg 1976:222) finns utdrag ur autentiska brev från 

stabsfurir Edsman. I ett brev från 18 februari 1941 berättar han att han erbjöd kurser till 

de i krigstjänstgöring för att minska monotonin och ge dem något att göra. I brev nr 3 

berättar 16 Eriksson att han tar en kurs i engelska per korrespondent och pluggar varje 

ledig stund. Han skriver: innan jag kommer hem förstår ni inte vad jag säjer och en viss 

stolthet över att han lär sig ett nytt språk kan utläsas mellan raderna.  

Ytterligare en identitet som 16 Eriksson tillskriver sig själv är den som kock. I brev 

nr 3 skriver han att hans fingerskada har blivit bättre och att han fått tillbaka sin 

kockplats. 

Hagelstam (2014) menar att humorn i breven, som de i krigstjänstgöring skrev, blev 

ett sätt för dem att bearbeta och hantera den situation de befann sig i. Samtidigt lät de på 

så sätt dem hemmavid förstå att de mådde bra, eftersom de skämtade om saker (se 3.3). 

Det fanns krav från statligt håll, att brev till och från de i krigstjänstgöring skulle hållas 

lättsamma och inte oroa de inkallade, medan de i krigstjänstgöring uppmanades att inte 

oroa de där hemma. Det finns många delar i 16 Erikssons brev som med största sanno-

likhet visar att det han skrev, skrev han med glimten i ögat. I brev nr 5 berättar 

16 Eriksson att han har tappat bort sin pipa och att då blir de nog otrevligt för mina 

kamrater om jag inte får röka, vilket det kanske blev eftersom han fick köpa en pipa av 

en kamrat. I brev nr 3 ber han sin syster att skicka honom ett fotografi, som han kan visa 

för sina kamrater, eftersom han har berättat för dem att han har en vacker syster. Han 

skriver nu är det bäst att du skickar ett bra kort så dem inte behöver säja att jag har 

narrat dem.  

Enligt Edlund & Haugen (2013) är en identitet något som förändras över tid (se 3.3), 

vilket en djupare studie av identiteterna i 16 Erikssons brevtexter visar på. Hans ena 

identitet gick från att vara en beväring och stolt fosterlandsförsvarare i breven från 

1941, till en trött och hemlängtande man i krigstjänstgöring i breven från 1944. I brev 

från 1941 jämfört med brev från 1944 upplevs brevtexterna från 1944 skrivna med en 

mer mognad.  

Edlund & Haugen (2013) skriver att vardagliga skriftbrukets texter ger en bild av 

människors självbild och identitet (se 3.3) och genom att se på 16 Eriksson identiteter 

på två olika sätt så blir det en skillnad mellan självbild och identitet. Genom att titta på 

de identiteter som 16 Eriksson ger sig själv i sina brevtexter, det som man kan säga är 

hans självbild, framkommer följande identiteter: bror, familjemedlem, krigare, foster-

landsförsvarare, kock och studerande beväring. De identiteter som man som läsare kan 

ge 16 Eriksson utifrån hans brevtexter är, förutom de ovannämnda: vän eller uppvak-

tare, en vän till sin syster Lotten men också en bror med en viktig syskonrelation, en 

frånvarande familjemedlem, en ung man med glimten i ögat och en ansvarsfull äldsta 

bror. 
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6.3.2 De sociala förutsättningarnas avtryck 
 

I brev nr 2 skriver 16 Eriksson Du får ursäkta mitt dåliga brevpapper men så mycket 

pengar som uti en skrivpost har ingen utav Norsjöpojkarna. Utifrån ordet Norsjöpoj-

karna drar jag slutsatsen att det var flera unga män från Norsjö kommun som låg i 

samma kompani som 16 Eriksson och det visar att han socialt ingick i en grupp, Norsjö-

pojkarna.  

Identiteten med Norsjöpojkarna visar också en social tillhörighet, som invånare i 

Norsjökommun och en identitet som bybo och inte stadsmänniska. Utifrån texten förstår 

man att de, både Norsjöpojkarna och de som hade krigstjänstgöring, har dåligt med 

pengar. Andra inslag i breven som visar att han tycktes ha det fattigt är i brev nr 1 där 

han berättar att han ska gå på dans om man får råd att gå dit plånboken har blivit så 

mager och i brev nr 5 när han ber sin syster skicka en pipa för att han har tappat bort sin 

och underförstått har han inte råd att köpa en ny. I flera av breven ber 16 Eriksson sin 

syster att skicka paket och av brevtexterna förstår man att dessa paket innehöll mat, eller 

smakbitar som 16 Eriksson kallade de. Det visar att de som var inkallade inte hade det 

så gott ställt och inte alltid så mycket mat att äta.  

Även i de brev som Krantz (2009) återger utdrag ur, framgår det att de inkallade 

hade det fattigt och ofta fick vara hungriga. I 16 Erikssons brev nr 5 framgår det att 

matpaketen är viktiga för honom. Han har insett att han har angivit fel fältpostadress i 

brev nr 4 och direkt skickar han ett nytt brev med den rätta adressen. Han inleder brevet 

med: då var jag rädd att du skulle komma ihåg skicka nånting omedelbart och de skulle 

ju bara ha kommit bort. Socioekonomiskt sett hade han det inte så bra och i de sociala 

klasserna, inom det militära, tillhörde han de med lägre status eftersom han var värn-

pliktige och inte befäl. Det bör också noteras att 16 Eriksson nämner när de har fått 

mycket mat och när maten var extra god. Även det tyder på att maten är en viktig del i 

livet som inkallad. Exempelvis skriver han i brev nr 2: mat får vi så vi kan inte äta upp 

allt å de är ovanligt här. I brev nr 1 ber 16 Eriksson sin syster att tacka alla de som har 

deltagit i att samla ihop till det paket som han har fått av henne. Även i brevväxlingen 

som Krantz (2009) har sammanställt skriver makarna om vem som bidragit med vad i 

matpaketen som har skickats. Det språkliga avtryck som syns här är dels att de hemma-

vid hade det fattigt, men även att ransoneringen satte sina spår och att det inte var lätt ha 

någonting att skicka till de som låg inkallade.  

De språkliga avtryck som de sociala förutsättningarna ger handlar alltså om att de har 

det fattigt som soldater. Om en jämförelse görs med fältfurir Edsmans brev i Under 

vildmannafanan (Granberg 1976) så nämner han aldrig att han har ont om pengar utan 

tvärt om skriver han om hur mycket han tjänar. Han skriver aldrig att han är hungrig 

eller behöver något skickat till sig från hemmet, däremot beskriver han ofta vad han 

åstadkommer som stabsfurir och hur bra han har det. De två männen, inkallade till 

krigstjänstgöring vid regemente I 20, ger olika sociala avtryck i sina brev. I den enas 

brevtexter blir de sociala avtrycken ett fattigt liv som soldat i fält där hemlängtan talar 

sitt tydliga språk. Medan det i den andras brevtexter blir sociala avtryck som en stolt 

och välmående stabsfurir som vill berätta för de där hemma att han har lyckats. 
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6.3.3 De yttre förutsättningarnas avtryck 
  

Persson (2005) menar att varje skrifttillfälle är en skrifthändelse. Utifrån 16 Erikssons 

skrifthändelser ges språkliga avtryck som visar läsaren hur de yttre förutsättningarna var 

när skrifthändelsen ägde rum. Den situation som vi kan se genom de olika skrifthän-

delserna är brevens skriftpraktik och den berättar om hur de yttre förutsättningarna var 

vid den tidpunkt när skriftpraktiken skedde, det vill säga beredskapsåren. Eftersom 

breven är skrivna under 1941 och 1944 så kan man även dela upp skriftpraktiken i två 

delar utifrån dessa år och se skillnader däremellan. En kvalitativ analys, med en socio-

lingvistisk metod, har gjorts utifrån 16 Erikssons skrifthändelser, med fokus på bland 

annat de militära avtrycken (se 5.5).  

I de två första breven från 1941 är 16 Eriksson placerad på I 20, 7 Depån, i Umeå. 

Utifrån dessa brev, som är de första breven från hans krigstjänstgöring som finns be-

varade, tycks han trivas ganska bra. Han har stannat i Umeå nästan varje helg trots att 

han har haft permission. Kanske var anledningen till det, att storstaden Umeå erbjöd 

nöjen över helgerna som 16 Eriksson tog chansen att delta i när han befann sig i Umeå. 

Även på I 20, innanför stängslet, fanns en liten stad i staden där olika aktiviteter ord-

nades, till exempel dans (se 2.1.1). I brev nr 1 skriver han om skid-SM, som började den 

9/3 1941 i Umeå, och om olika danstillställningar, bland annat dans i Exercishuset och 

kängskobal på isbanan. I slutet av brev nr 1 berättar 16 Eriksson att han i civila kläder 

mötte sin sergeant, men att sergeanten inte skulle anmäla honom och 16 Eriksson 

skriver de är nästan den bästa mänska ja har träffat sen ja kom hit. Men två veckor 

senare, i brev nr 2, tycks han ha tröttnat på storstadens nöjesutbud för den här gången 

och längtar hem. Men han berättar att trots hemlängtan har han det bra. Han berättar att 

de har varit i skidbacken å suttit å solat oss å roat oss som barn. Han avslutar brev nr 2 

med orden: må så gott för de gör jag också. Det gjorde han antagligen, men det kan 

också ses som ett tecken på att försvaret hade gått ut med informationen att de som var 

inkallade inte fick oroa de hemmavid, vilket Hagelstam skriver om (se 3.).  

Vid en jämförelse av 16 Erikssons brev nr 1 och 2, från 1941 i 7 Depån på I 20, med 

ett par autentiska brev som finns i Under vildmannafanan (Granberg 1976:219), skrivna 

under 1941 av en stabsfurir vid I 20:s Depå, Carl-Martin Edsman, kan man se vissa lik-

heter och skillnader mellan dessa brev. Breven är skrivna av två personer i krigstjänst-

göring 1941 med placering vid I 20 i Umeå. Där borde likheterna sluta, eftersom 

Edsman är stabsfurir och 16 Eriksson är soldat i linjetjänst, men trots att jämförelsen 

görs endast utifrån två brev skrivna av vardera så syns vissa liknelser. Precis som 16  

Eriksson så berättar Edsman i sina brev att han har det bra, bland annat skriver han att 

han sitter och fikar i granna kläder och Vi får supergrejor, allt nytt utom pälsarna 

(bilaga 8). Värnpliktige 16 Eriksson berättar om en sergeant som han anser är den bästa 

mänska, medan Edsman skriver i brev A (se bilaga 8) om sin kapten som är en prima 

karl. Det som skiljer breven åt, vad gäller hur de yttre förutsättningarna ger språkliga 

avtryck, är att det i 16 Erikssons brev står väldigt lite om livet i 7:e Depån medan 

Edsman berättar om livet som stabsfurir. Vad den skillnaden beror på, kan man bara 

spekulera i. I vardagliga brev skriver skribenten om det som är viktigt och som 

skribenten vill delge, men också det skribenten tror mottagaren vill veta (se 3.). I sina 

brev vill 16 Eriksson berätta för dem hemma att han har det bra, men också berätta om 

sitt liv som soldat som är ett fattigt och hårt liv och att han längtar hem. Edsman vill ge 

dem hemmavid en bild av att han har det bra, men han vill också ge dem en bild av sin 

nya identitet som har en viss status, stabsfurir, och vad den uppgiften innebär.  
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De första två breven från 1941 ger oss en bild av 16 Erikssons liv i Depån på I 20, 

som sammanfattningsvis tycks ha varit ett relativt bra liv. Han har möjlighet att åka hem 

på helgerna, men väljer att stanna för att roa sig. Han verkar ha lite pengar men inte så 

att det är ett problem. I de två första breven skriver han inget om att vara hungrig utan 

tvärtom skriver han att de får mat så att de inte kan äta upp allt. Maten och att de ibland 

är hungriga tar totalt sett plats i breven. I brev nr 3 syns en förändring i hur 16 Eriksson 

trivs. Det brevet är skrivet i fält den 19 november 1941, placering Abisko (se 2.3), och 

han skriver att han längtar hem så mycket att han inte kan beskriva det. Han har till och 

med försökt få tjänstledigt men blivit nekad och han tycks acceptera det. De som låg i 

fält hade ofta ingen permission under sina månader som inkallad. Trots det försöker han 

i brevet lyfta fram det som är positivt och han berättar att de har fått flytta in i varma 

och trevliga hus och att de fått äta sig mätta. Eftersom han skriver om att de har fått äta 

sig mätta den dagen kan man tolka det som att det inte var varje dag som de fick äta sig 

mätta.  

Brev nr 3,4,5 och 6 från 1944 är alla skrivna i fält (se 2.3) och han skriver att livet är 

hårt. Han är hungrig och hans hemlängtan är större än någonsin tidigare. I brev nr 4 

berättar han om resan dit, om dit betyder till Tärnaby där han var placerad, eller ut i fält 

framgår inte, men han berättar att de fick frysa och svälta hur mycket som helst. Brev nr 

5 avslutar han med en önskan att hans syster ska skicka honom ett paket med mat och i 

brev nr 4 skriver han hoppas du kommer ihåg din bror med lite gott. I brev nr 6 tackar 

16 Eriksson sin syster för paketen som hon har skickat. Alla breven från 1944 har 

angivelseort Någonstans och mer exakt var det är framgår inte i brevtexterna helt enligt 

försvarets krav (se 2.1.2). Men i brev nr 5 skriver 16 Eriksson: Här är det bara höga 

fjäll, som det alltid är när man är inkallad, också är de vackert väder så om man finge 

vara sivil så skulle man trivas utmärkt. En tolkning av det är att 16 Eriksson inte led 

mest av att vara ute och i fjällvärlden utan att det är hungern, kylan, saknaden av familj 

och vänner och kanske monotonin som sliter mest på honom. En del i att han trivdes ute 

var kanske att värnpliktige 16 Eriksson var van vid arbete utomhus, tack vare att 

familjen drev skogs- och jordbruk. Hur de inkallades arbetsuppgifter påverkade honom 

skriver han aldrig om, en svensk tiger.  

Genom att läsa  Under vildmannafanan (Granberg 1976) och fokusera  på 16  

Erikssons placering får man bland annat veta att han under 1943 tillsammans med sitt 

fältregemente I 50 i två månader fick ”[…] ägna Tärnariktningen och dess flykting-

skaror sina omsorger” (Granberg 1976:141) och att det inte alltid var enkelt då flyk-

tingarna efter sin flykt över bergen från Norge var i dåligt skick. Genom brevtexterna 

ges de yttre förutsättningarna tydliga avtryck, såsom hunger, kyla, att de är i fjällen, den 

ständiga hemlängtan och oro över hur de hemma har det. Tillsammans med litteratur 

och andra personers nedskrivna berättelser från beredskapsåren och områden där 16 

Eriksson var placerad växer en tydligare bild fram av livet och situationen som breven 

berättar om. 

Breven som Manfred från Robertsfors skrev innehöll, enligt utdragen i Krantz (2009) 

en del om kriget i både Sverige, Finland och Europa. Det är ingenting i 16 Erikssons 

brev som berättar att tyskarna hade ockuperat våra grannländer eller att andra världs-

kriget härjade i Europa, inte heller beskriver han särskilt ofta, i detaljer, hur dagarna i 

fält kunde se ut. Det är vid två tillfällen han beskriver livet i krigstjänstgöring mera 

detaljerat. Det ena är i brev nr 3 när han berättar att han jobbar som kock och beskriver 

hur långa dagarna är. Han skriver till och med vad han har serverat till middag den 

dagen. Det andra tillfället när 16 Eriksson mera detaljerat beskriver sin situation, är i 

brev nr 4 som är daterat till den 28 mars 1944. Under denna inkallelse var han enligt 

stamkortet (se 2.3 och bilaga 1) placerad i Tärnabyfjällen. Han skriver: 
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Först ska jag då tala om att resan är de värsta som jag har varit med om, för att både frysa och 

svälta de fick vi så mycket som hellst, men nu får jag hoppas att de blir litegrand bättre om vi 

kommer fram nån gong. Mamma skicka ju en hel del smakbitar med mej när jag åkte men de rack 

inte nå länge ska du tro, och så var mamma ovanligt bussig för hon grina inte när jag skulle fara de 

var ju ganska ovanligt. (Bilaga 5) 

Hagelstam (2014) skriver om hur jobbigt det var för dem i krigstjänstgöring att vara 

ifrån familj och vänner, sista meningen i citatet ovan stärker hennes tes. Värnpliktige 16 

Eriksson skriver att det var snällt av mamma att inte gråta när han återigen åkte iväg, en 

gråtande mamma som vinkade farväl gjorde antagligen avresan än svårare. Men man 

kan förstå att mammorna som om och om igen tvingades skicka iväg sina söner i krigs-

tjänstgöring var ledsna. De kunde inte med säkerhet veta om deras söner skulle komma 

hem igen. Dessutom visste antagligen mammorna att deras söner hade några tunga må-

nader framför sig, med både kyla, hunger och annat. 

Vid intervjun med 16 Erikssons barn kunde ingen av dem erinra sig att han någonsin 

berättade om sina år i beredskap. Kunde värnpliktige 16 Erikssons tystnad om delta-

gandet i beredskapen vid norska gränsen ha sin grund i hur de inom försvaret under 

beredskapsåren uppmanades att inte tala om försvaret eller kriget. Även om han natur-

ligtvis insåg att han tjugo år efter krigets slut, inte var tvungen att vara tyst om vad han 

upplevt, så fanns det kanske i ryggraden att inte tala om det (se 2.1.2). Detta kan vi 

aldrig få svar på utan får stanna vid att jag noterar det. 

I brev nr 2 skriver 16 Eriksson: Jag har varit och tagit en serie polofoto […] och i 

brev nr 3: Jag skall skicka dig ett polifoto […]. Jag tror att rättstavning av orden 

polofoto och polifoto ska vara polyfoto. Polyfoto (NE, 2017) var en seriefotografering 

med en speciell kamera som började användas 1933 och erbjöd den som blivit foto-

graferad att köpa en karta med småbilder. Polyfoto var populärt i flera länder under 

andra världskriget. Jag antar att bild 1 (se 2.3) är ett polyfoto, eventuellt det foto som 

16  Eriksson skriver om i sina brev. Enligt 16 Erikssons brev nr 2 som är skrivet 27 

mars 1941 har han varit och tagit ett polyfoto, vilket årstidsmässigt stämmer med bilden 

eftersom det är snö på bilden. 

Inget av 16 Erikssons brev berättar någonting om anledningen till att han är inkallad, 

det vill säga andra världskriget, vilket antagligen har med hans tystnadsplikt att göra (se 

2.1.2). Däremot kan man genom ordvalen i breven förstå att han är inkallad och till att 

börja med befinner sig på I 20:s Depå och senare i fält (bilaga 2-7). Enskilda ord som är 

tydligt språkliga avtryck på att han befann sig i krigstjänstgöring och utgör de yttre för-

utsättningarna för skriftpraktiken syns i brevtexterna. Orden är både slang och standard-

svenska och ingen indelning av dessa görs här. Militära avtryck i form av enskilda ord 

som syns i 16 Erikssons brevspråk är: permission, I20, sergeant, exercishuset, civil, 

mucka, krigaren, fältadresserna som han uppger, vår lucka, tjänstledigt, förläggning, 

julpermis, fältpostnummer och inkallad.  

I brev nr 1, 1941, skriver 16 Eriksson om att han besökt SM:et och om Maurits 

Brännströms resultat på tremilen. 1941 anordnades SM i skidor i Umeå och Norsjö-

sonen Maurits Brännström, den s.k. Norsjöbjörnen, kom på femte plats. Det är en av få 

skildringar ur breven som inte handlar om familjen eller det dagliga livet i 16 Erikssons 

krigstjänstgöring. Eftersom 16 Eriksson besökte skid-SM:et så var det en del av hans 

närmiljö just då, men när han skriver om det blir det också en bit av det som händer 

utanför hans vardag och en samhällsskildring. Även i de brev som Krantz (2009:19) 

återger finns anteckningar om SM:et, vilket stärker tesen att det var en samhällsskild-

ring. Värnpliktige 16 Eriksson skriver även att han letade efter sin systers man Fred, 

vilket indikerar viss familjeanknytning i texten. Trots att han var publik på en stor 
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idrottshändelse i Umeå så tänkte han på de där hemma och hoppades på att få träffa 

någon av dem. 

Enligt de läkarintyg, som Krigsarkivet bifogade, led värnpliktige 16 Eriksson av 

magsår och sökte behandling för det 1952 och 1955. Vid samtal med 16 Erikssons barn 

framkom det också att 16 Eriksson led av magkatarr eller magsår, de minns att det var 

någonting han led av under hela sitt liv (se 2.3). Anledningen till detta kan vi i dag bara 

spekulera i, men om paralleller dras till personer som i dag ser eller är med om svåra 

och traumatiska händelser så finns det i dag kunskap om hur de ska få hjälp att bearbeta 

sina minnen. Under beredskapsåren fick de i krigstjänstgöring ingen hjälp att prata om 

vad de upplevt, utan tvärtom. De uppmanades att vara tysta, en svensk tiger. 

Man kan tydligt se språkliga avtryck utifrån de yttre förutsättningarnas i 16 Erikssons 

brev, där var och ett av breven utgör en skrifthändelse. Om man i stället ser hans brev 

som en skriftpraktik, en situation eller kultur som utkristalliseras ur flera skilda skriv-

händelser, kan vi se en bit vardagshistoria utifrån hur det upplevdes, av en av alla de in-

kallade. Skriftpraktiken utgörs av de behov, yttre villkoren, syfte och värderingar som 

håller igång brevväxlingen och av språkbruket. Alla dessa delar tillsammans ger oss en 

bild av den situation och de villkor som 16 Eriksson levde under när Sverige befann sig 

i beredskap medan andra världskriget härjade i våra grannländer och Europa.  

 
6.4 Talspråk i 16 Erikssons brev 
 

Inledningen av brev nr 4 anser jag vara underbar mening om man ser till den blandning 

av talspråk och skriftspråk som en brevtext kan innehålla. Skall nu råta ihop en par 

rader till dej så pass att du får reda på min adress, är ett bra exempel på när ålderdom-

ligt språk möter talspråket och dialektala ord. Skall är en ålderdomlig form av ska, råta 

är ett dialektalt ord som används när man menar att man snabbt och lite slarvigt ska 

skriva ner någonting, en par rader är också dialektalt och ordet en i frasen är en dialek-

tal artikel som uttalas eŋ, slutligen står det talspråkliga dej i stället för dig. 

Vid analysen av talspråklighet och dialektala avtryck har en allmän lingvistisk ut-

gångspunkt används (se 5.6). Hur talspråkligheten ger avtryck i brevtexternas syntax har 

jag valt att inte studera djupare, men för att ge en helhetsbild av talspråket i brevtexterna 

påvisas några exempel. Begreppet muntlighet använder jag när talspråkligheten är mer 

än enskilda ord, det vill säga att den utgör en del av brevtexternas syntax. Med muntlig-

heten i 16 Erikssons brevtexter avser jag fraser eller meningar när man som läsare kan 

uppleva att den skrivna texten är som ett samtal (se 5.6). I brevtexterna används ofta ord 

som ju, då och så, dessa ord ger muntlighet till syntaxen eftersom vi i samtal använder 

dessa ord. Fraser och meningar i 16 Erikssons brevtexter där muntligheten syns: 

Brev nr 1, rad nr 7: Jag skall börja och tala om för dej om SM.et. Denna muntlighet 

är ett exempel på viljan att kommunicera som i en samtalssituation, vilken Hagelstam 

(2014) beskriver (se 3.4) som användandet av metaforer för ett muntligt samtal. 

Brev nr 3, rad 29: […] du skulle bara ha varit här i dag och fått smaka kött och 

potatis med löksås samt nyponsoppa som vi tillredd till middag[…] är ett utdrag som 

tydligt visar muntlighet, utdraget kan man tänka sig som en del av ett samtal. 

Brev nr 5, rad 13: Vidare tala du om att du hade hittat en gammal pipa som du skulle 

skicka hem, nu får jag anhålla att du skickar den till mej för jag har tappat min och då 

blir de nog otrevligt för mina kamrater om jag inte får röka. Muntligheten i brev-

texterna blir tydlig när 16 Eriksson skämtar och bjuder på sig själv. 
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Brev 6, rad 10: Du hade då tagit till så mycket […] och rad 20: […] de var då 

trevligt att få höra […] och rad 30: […] de gjorde då ingenting för jag hade den turn 

[…] är exempel där användandet av ordet då ger texten muntlighet. 

Cederblad (1940) analyserade brevtexternas muntlighet utifrån en skala i fyra delar. 

Om 16 Erikssons brevtexter från 1941 analyseras utifrån den skalan (se 3.2.1) skulle jag 

placera hans brevtexter i nivå 4, där breven har talspråklig karaktär med användandet av 

å, i stället för och, användandet av sej och mej, i stället för sig och mig, och interpunk-

tion som inte används fullt ut. I breven från 1944 har 16 Eriksson kanske utvecklat sitt 

brevskrivande från vad som Cederblad ansåg vara nivå 4 till en nivå 3 om man tittat på 

talspråklighet, interpunktion, styckeindelning och stor bokstav efter punkt, enligt mitt 

bedömande.     

Vid analysen av talspråkighet har jag tittat på enskilda ord som har den talspråkliga 

formen. Vid den analysen framkom att pronomen är de ord som oftast används i sin tal-

språkliga variant. Dessa pronomen är: ja ’jag’, dej ’dig, mej ’mig’, sej ’sig’, de ’den 

eller det’ och de ’dem’. Konjunktionen och används ibland i sin skriftspråkliga variant 

och ibland med den talspråkliga varianten å. 

Verbet säga och dess presensform säger skrivs i breven i sin talspråkligaform säja 

och säjer. Substantivet dag i pluralis, har sin talspråkliga form i brevtexterna, dar. 

Någon gång får en talspråklig variant: nån gong eller nån gång. Någonting skrivs i tal-

språkligform nånting.  

Andra exempel på ord i talspråk är: julpermis, mucka och lucka. Dessa ord kan också 

ses som slangord ur det militära, andra slangord som förekommer i brevtexterna är 

grina, knog och krubb. I brevtexterna förekommer andra ord som är skrivna i talspråk, 

men de är skrivna på dialekt och kommer att analyseras i avsnitt 5.3.1. 

I inledningen av brev nr 1,2 och 4 använder 16 Eriksson hjälpverbet skall, vilket är 

en ålderdomlig form. Brevtexterna innehöll inga, från standardsvenska, ålderdomliga 

plurala verbformer, till exempel äro och voro. Eftersom 16 Eriksson inte använder sig 

av standardsvenska plurala verbformer kan det kanske tolkas som att han använder en 

talspråkligvariant. Det fanns det däremot exempel på i Edsmans brev (bilaga 8). I 

brevens löpande texter, bortsett från inledningarna, använder 16 Eriksson formen ska.  

Genom brevformsanalysen (se 5.1) kunde jag se att 16 Erikssons brevform hade 

grunderna från vad brevställarna (Bratt 1988) ville lära ut. Kanske är inledningar med 

ordet skall något som finns med från hur han i skolan lärde sig att skriva brev. An-

vändandet av skall i inledningen kan också ses som att han ville visa sin artighet till sin 

syster. Andra ålderdomliga ord som förekommer i brevtexterna är: utav, anhålla, finge, 

kärkommet och frasen vistas i hemmet.  

I brevtexterna förekommer det några stavfel. Det är tre ord som är återkommande 

och som alltid stavas fel, dessa ord är: packheten, sivil och polifoto. 

Vid en jämförelse med de utdrag ur brev, som Krantz (2009) skriver om, har det visat 

sig att talspråkighet och muntlighet är vanligt förekommande även i de brev som ligger 

till för grund hennes bok. Breven som Krantz (2009) återger utdrag ur, innehåller tal-

språkliga ord som även återfinns i 16 Eriksson brev, till exempel: permis ’permission’, å 

’och’, sej ’sig’ och dej ’dig’. Värnpliktige 16 Eriksson använder sig av ordet mucka när 

han skriver om att rycka ut, medan Manfred och Ida som har skrivit breven i Krantz 

(2009) använder sig av rycka ut. Exempel på muntlighet i de utdrag som Krantz (2009) 

återger är: Det är ju som spänt ute i världen.  

Analysen av talspråklighet och muntlighet i 16 Erikssons brevtexter visar att tal-

språket och de dialektala avtrycken som finns ger en närhet mellan skribenterna och en 

tydlig grupptillhörighet. Dessa delar förekommer ofta i brevtexterna men är ingenting 

som stör eller kan anses som fel utifrån de former som finns för brevskrivande. Däremot 



 

39 
 

gör avsaknaden av interpunktion och styckeindelning i breven från 1941 brevtexterna 

svåra att läsa, men avsaknaden av interpunktion ger också brevtexterna en känsla av 

muntlighet. Avsaknad av interpunktion är också något som hör ihop med talspråket och 

är den del av brevskrivandet som man måste få möjlighet att lära sig, genom skolan 

eller av andra brevskrivare. I breven från 1944 har 16 Eriksson betydligt mer inter-

punktion och en styckeindelning som gör det enklare att följa med i vad han berättar.  

 

6.4.1 Dialektala avtryck i 16 Erikssons brev 
 

Både Hagelstam (2014) och Krantz (2009) menar att dialektala ord och fraser var en del 

av brevskrivandet under 1940-talet (se 3.4.1). Dessa dialektala ord och fraser skapade 

en känsla av grupptillhörighet och en närhet mellan skribenterna. Jag har inte hittat nå-

gon tidigare forskning som har analyserat norrländska dialektala avtryck i vardagligt 

skrivande, vilket gör att jag inte kan avgöra om 16 Eriksson använder sig av få eller 

många dialektala ord, fraser och uttryck. Utifrån Westerbergs (2004) analys av Norsjö-

målet har dialektala ord och fraser i 16 Erikssons brev analyserats (se 4.6). Klassifi-

ceringen har gjorts utifrån mitt perspektiv, samtal med talare av det ålderdomliga 

Norsjömålet och stöd i litteraturen. Det är ibland svårt att dra en gräns mellan dialekt 

och talspråk, men jag har haft den bästa intentionen att få analysen riktig.  

Jag har börjat med att titta på verb med dialektala avtryck. Westerberg (2004) skriver 

att man i Norsjömålet använder förenklingar av vissa verbformer, bland annat skulle 

som blir skull (se 4.6). Värnpliktige 16 Eriksson använder i sina brev konsekvent den 

skriftspråkliga varianten, skulle.  

Verbet varda (se 3.4.1) används i Norsjömålet med betydelsen må, bör, måste. 

Verbet har kvar sin ursprungliga böjning bli- blir-vart-vurti. I talat Norsjömål är pre-

teritumformen vart, ’blev’, vanlig. Brevtexterna innehåller inga preteritumformer av 

verbet varda. Han skriver konsekvent blev. Verbet varda, ’bli’, används aldrig i brev-

texterna med betydelsen må, bör, måste.  

Verb som tillhör den fjärde konjugationen, tvåstaviga verb som slutar på –a, sägs 

med bortfall av ändelsen -de. I 16 Erikssons brev förekommer flera exempel på detta, se 

tablå.  

Det finns inga dialektala plurala verbformer i 16 Erikssons brev, vilket kan tolkas 

som att han använder sig av den skriftspråkligs variant som han har lärt sig i skolan.  

Norrländska mål har bortfall av r-ändelsen hos verb i presens singularis, men den 

dialektala varianter lämnar inga skriftliga avtryck i 16 Erikssons brevtexter. 

Verbet fara används i Norsjömålet där standardsvenska använder åka eller resa. I 

brev nr 4 använder 16 Eriksson fara när han berättar att han ska resa till Umeå för en ny 

period som inkallad.  

Vokalbalans är vanligt i norrländskamål och speciellt Norsjömålet (se 3.4.1). Det 

innebär att långstaviga ord får bortfall av ändelsevokalen. I 16 Erikssons brevtexter 

finns inga exempel på ord skrivna med vokalbalans utifrån den talade varianten.  

Bortfall av slutvokalen i adverbet inte är enligt Westerberg (2004) vanligt i alla norr-

ländska mål, även Norsjömålet. I 16 Erikssons brevtexter finns endast ett exempel på 

den dialektala varianten av inte, se brev nr 3, rad 27.  

I norrländska mål faller den trycksvaga vokalen i ändelsen –en bort efter dental kon-

sonant, och –n blir stavelsebindande. I analysen av brevtexterna hittades endast två 

exempel. Substantivet tur i bestämd form, vilket blir tur´n och förrän som blir förr´n på 
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Norsjömålet (Westerberg 2004:78), 16 Eriksson har stavat det förn. Dialektala ord eller 

böjningar av ord har sammanställts i en tablå, se nedan.  

I 16 Eriksson brevtexter förekommer uttryck och fraser som särskiljer sig från stan-

dardsvenska genom ett par småord, till exempel prepositioner och obestämd artikel. Ett 

uttryck som 16 Eriksson använder är en par dar och en par rader, enligt standard-

svenskas grammatik ska den obestämda artikeln vara ett eftersom man säger ett par i 

standardsvenska, trots att par betyder två. Denna dialektalaböjning med en före ordet 

par används på rätt sätt enligt Norsjömålets grammatik (se 3.5). Så när 16 Eriksson 

skriver en par dar blir det grammatiskt rätt enligt Norsjömålet.  

Prepositioner i Norsjömålet används på ett annat sätt än i standardsvenska, det vill 

säga att prepositionerna kan få en annan betydelse. Prepositionen åt betyder ibland åt 

och ibland till. Medan i oftast används i sammansättningar, till exempel mitti, nedi, oppi 

och uti. Om används ibland istället för på, till exempel om fredag, se tablå.  

 

 
Tablå. Dialektala ord och fraser ur 16 Erikssons brevtexter, orden är skrivna med olika dialektala avtryck 

 

Norsjömålet Standardsvenska Brev/Radnr. 

Ord     

Verb     
Avsmaka avsmakade 6/ rad 9 

Fara resa eller åka iväg 4/ rad 27 

Kalla kallade 1/ rad 29 

Lämna lämnade 5/ rad 7 

Rack räckte 1/rad 26, 4/rad 23 

Råta att snabb och lite slarvigt skriva ner ngt 2/rad 8 

Sintes verkade vara/såg ut att vara 2/ rad 29 

Skicka skickade 4/ rad 21 

Syntes verkade vara/såg ut att vara 6/ rad 19 

Tala talade 5/ rad 13 

Träffa träffade 1/ rad 29, 4/ rad 8 

Tänkt tänkte 4/ rad 29 

Substantiv     

Målan målarfärg 6/ rad 35 

Piper pipor 6/ rad 32 

Råt här: brevskrivning, ngt man har skrivit ner 4/ rad 8 

Turn turen 6/ rad 31 

Övriga ordklasser     

Förn förrän 3/ rad 27 

Igen tillbaka 3/ rad 16 

Int inte 3/ rad 27 

Mens medans, här: så länge de vill ha mig 3/ rad 18 

Nå speciellt 4/ rad 24 

Uti här: till (standardsvenska: i) 2/ rad 33 

Åt till (används när man ger bort ngt) 6/ rad 12, 30 
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Fraser     

en par dar här: dialektal obest. form 4/ rad 33 

en par rader här: dialektal obest. form 4/ rad 5, 6/ rad 5 

full i tusan ungefär: full i fan; ngn som är lekfull 2/ rad 29 

ha mycket dåligt om tid ha ont om tid 2/ rad 10 

jag har sagt för mina kamrater här betyder för: till 3/ rad 50 

måla hemma måla om hemma 6/ rad 35 

när jag sist träffa dig här: senast, ordföljden är dialektal 4/ rad 8 

om fredag på fredag 1/ rad 11 

snygga opp göra fint eller göra ngt snyggt 6/ rad 37 

  

 

Stavfel av ordet polyfoto i 16 Erikssons brevtexter har kanske sin grund i att Norsjö-

målet har delabialisering (se 3.4.1), vilket gjorde att han sa polifoto ’polyfoto’. Några 

andra ord med stavfel eller dialektala ord som kan misstas för stavfel, är verben som står 

i infinitivform, trots att det i brevtexterna tydligt framgår att verben bör stå i preteritum. 

Infinitivformen är en dialektalböjning (se 3.5). Huruvida ordet mens i 16 Erikssons 

brevtexter ska tolkas som talspråk eller dialektalt avtryck kan diskuteras, men utifrån 

min klassificering är det ett dialektalt ord. 

Krantz (2009) har återgett autentiska delar ur de brev som hennes föräldrar skickade 

till varandra under beredskapsåren. De bodde i ett samhälle 18 mil från den by som 16 

Eriksson bodde i, vilket innebär att breven inte är skrivna på samma dialekt, men både 

16 Erikssons brev och Krantz’ föräldrars brev är skrivna på västerbottnisk dialekt, men 

olika varianter. Även i breven som Krantz (2009) visar utdrag ur innehåller dialektala 

ord till exempel: grådig ’utsvulten’, hyt ’skrika’ och sämmerdag ’en dålig dag’. En fras 

i dessa brev som är på dialekt är: fara opp å hälsa på ’resa norrut för att hälsa på’. Vid 

en jämförelse med 16 Erikssons brevtexters dialektala innehåll, tycks de dialektala av-

trycken var liknade med de utdrag som Krantz har i sin bok. Däremot används inte 

uttrycket en par rader i dialekten i Robertsfors, i breven används uttrycket några rader, 

vilket kanske säger oss att användandet av en vid obestämd form är specifikt för Norsjö-

målet och kanske även för de dialekter som tillhör det nordvästerbottniska 

dialektområdet. 

 
7.  Analysresultat och diskussion 

 

Analysen av värnpliktige 16 Erikssons brev, som han skrev under beredskapsåren, inne-

håller flera olika delar: brevform, de sociala och de yttre förutsättningarnas språkliga 

avtryck samt de identiteter som framgår i brevtexterna, men även analyser av talspråk-

ligheten i brevtexterna och de dialektala avtrycken som finns. Det ger en övergripande 

bild av dels brevskrivandet under beredskapsåren och dels språkliga avtryck. Hade ma-

terialet varit större, än de sex brev som jag hade att tillgå, kunde uppsatsens fokus ha 

varit mer avgränsad, antigen sociolingvistiskt eller språkvetenskapligt. Huruvida det 
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skulle ha varit bättre kan jag inte bedöma, däremot har nuvarande analyser tillsammans 

gett en holistisk bild av 16 Erikssons liv under beredskapsåren, identiteter han bar och 

de identiteter han ville synliggöra. De dialektala avtrycken i brevtexterna har fått sam-

band till dessa identiteter och talspråkligheten syns i ord som hör hemma under 

beredskapsåren. 

 

7.1 Resultatdiskussion 
 

Rätt och fel när det gäller brevskrivande är en intressant fråga som väcktes hos mig när 

jag första gången läste 16 Erikssons brev. Hans brevtexter är en blandning av ålder-

domliga och talspråkliga ord, blandade med dialektala ord och uttryck. Dessutom be-

rättade breven mycket om 16 Eriksson och hans liv. Utifrån dessa reflektionen bestämde 

jag mig att skriva min uppsats utifrån värnpliktige 16 Erikssons brev. Mitt syfte med 

uppsatsen var att undersöka hur brevformen, skrivandets talspråk och dialektala avtryck 

såg ut i brevtexter under beredskapsåren, samt att analysera vilka språkliga avtryck 

identiteter, sociala och yttre förutsättningar ger i brevtexter från samma tid.  

En språklingvistisk undersökning har gjorts med kvalitativa metoder. Socioling-

vistisk metod har används för att analysera identiteter, sociala och yttre förutsättningars 

språkliga avtryck och språkvetenskapliga metoder för att analysera brevform, talspråk-

ligheten och dialektala avtryck i brevtexterna. En etnologisk metod har används efter-

som fokus har legat på en individ. Tillsammans ger analyserna ett holistiskt grepp, det 

vill säga att alla delar av analyserna ger en helhet. 

Bakgrunden till brevens skriftpraktik, det vill säga situationen när breven skrevs, är 

beredskapsåren i Sverige under andra världskriget. Sverige valde att stå neutralt i kriget, 

men det svenska försvaret gick upp i beredskap för krig och tusentals unga män kallades 

in. Beredskapsåren kom att blir svåra för både de inkallade och de hemmavarande, dels 

på grund av oro för det som hände i Sverige och ute i Europa, och dels på grund av 

hunger och kyla. Värnpliktige 16 Eriksson var först placerad vid depån på I 20 i Umeå, 

sedan kom hans placering att bli både Abisko och Tärnaby. Under beredskapsåren kom 

ord som ransonering, fältpost och en svensk tiger att bli viktiga. 

Tidigare forskning av brevskrivande har gjorts av bland annat Persson (2005) och 

Hagelstam (2014). Cederblad (1940) gjorde redan 1940 gjorde en undersökning på 

värnpliktigas kunskaper om brevform.  

Frågeställningarna som ligger till grund för uppsatsen och de slutsatser som har tagits 

genom analysen är följande: 

1. Vilket var 16 Erikssons syfte med brevskrivandet? 

Syftet med 16 Erikssons brevskrivande (se 6.1) har analyserats utifrån Perssons 

(2005) tre funktioner vid brevskrivande: informativa, social och normfördelande 

funktion. Analysen visar att 16 Eriksson berättade om sin vardag, informativ 

funktion, att breven fick ersätta vardagliga möten, social funktion, samt att han, 

genom breven, ville ha fortsatt delaktighet i livet som fortgick hemmavid, 

normfördelande funktion.  

2. Hur såg 1940-talets brevform ut? 

Min brevformsanalys ger ungefär samma bild av brevskrivandet som Cederblads 

(1940) resultat av undersökningen av beväringars konstruerade brevskrivande. 

Genom att använda Cederblads (1940) sju punkter för brevform som utgångs-

punkt vid analysen, kan jag se att 16 Eriksson följer Cederblads punkter. Det i sin 
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tur kan man tolka som att formen för brevskrivandet var en del av den sex-åriga 

folkskolan.   

Hagelstam (2014) har undersökt hur brevskrivarna har använt brevpapperet och 

funnit att de hade tätskrivna rader och smala marginaler. Analysen av 16 

Erikssons brev visar samma sak, han hade täta rader och smala marginaler.  

Om man fokuserar på stavfel, meningsbyggnad, interpunktion och 

styckeindelning och jämför 16 Erikssons brev från 1941 och med breven från 

1944 kan man se att hans brevskrivande utvecklades. 

3. Syns 16 Erikssons identitet i brevtexterna? 

Vardagligt skrivandes samband med identiteter (Edlund & Haugen 2013) har 

analyserats (se 3.3) och sambandet syns tydligt i Erikssons brev. Analysen av 16 

Erikssons brevtexter visades att han hade flera identiteter som framkom i brev-

texterna, både de han tillskrev sig själv och de identiteter som vi som läsare kunde 

ge honom. En förändring av identitet som man kan utläsa i hans brev är, att han 

1941 var en stolt landsförsvarare medan han 1944 var en hemlängtande 

värnpliktige.  

4. Vilka språkliga avtryck ger de sociala och de yttre förutsättningarna i brevtexterna 

          från 16 Eriksson? 

De sociala förutsättningarnas språkliga avtryck i 16 Erikssons brev handlar om att 

det är fattigt och att 16 Eriksson ibland får gå hungrig. Den sociala statusen som 

han har inom försvaret är som värnpliktige, vilket är den lägsta militära graden. 

Han visar social grupptillhörighet med personer från Norsjö, bland annat genom 

att utge sig för att vara en av Norsjöpojkarna. 

De yttre förutsättningarnas språkliga avtryck i 16 Erikssons brevtexter handlar 

om ord som man kan placera inom det militära, till exempel permission, mucka 

och sergeant. Men de yttre förutsättningarna syns även i det 16 Eriksson berättar i 

sina brev, där var och ett av breven utgör en skrifthändelse. Om man i stället ser 

hans brev som en skriftpraktik, en situation som utkristalliseras ur flera skilda 

skrivhändelser, kan vi se en bit vardagshistoria utifrån hur livet under beredskaps-

åren var för en av de inkallade. Hunger, kyla, hemlängtan och oro för att bli bort-

glömd är några av de yttre förutsättningarna som blir tydliga. Skriftpraktiken ut-

görs av de behov, yttre villkoren, syfte och värderingar som håller igång brev-

växlingen och av språkbruket. 

I analysen har en jämförelse gjorts med både stabsfurir Edsmans brev (bilaga 

8) och värnpliktige Manfred Erikssons (Krantz 2009) brev hem under beredskaps-

åren. Analysen visade likheter mellan 16 Erikssons berättelser och Manfred 

Erikssons berättelser, medan det fanns färre likheter i brevinnehållet mellan värn-

pliktige 16 Erikssons och stabsfurir Edsmans brev, men det bör noteras att det 

fanns några likheter även i deras brev.  

Man kan tydligt se språkliga avtryck utifrån de sociala och de yttre förutsätt-

ningarna i 16 Erikssons brev. Alla dessa delar tillsammans ger oss en bild av den 

situation och de villkor som 16 Eriksson levde under när Sverige befann sig i 

beredskap medan andra världskriget härjade i våra grannländer och i övriga 

Europa.  

5. Vilka talspråkliga och dialektala drag finns i 16 Erikssons brev? 

Persson (2005) och Hagelstam (2014) har undersökt talspråklighet i brevtexter 

och de är eniga om att talspråklighet, eller muntlighet, är en del av brevspråket. 

Talspråklighet förekommer ofta i brevtexterna, men det är ingenting som stör eller 

kan ses som fel utifrån de former som finns för brevskrivande. 
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Analysen av talspråklighet och muntlighet i 16 Erikssons brevtexter visar att 

talspråket och de dialektala avtrycken som finns ger en närhet mellan skribenterna 

och en tydlig grupptillhörighet.  

Vid analysen av 16 Erikssons brevtexter har enskilda ord analyserats utifrån 

talspråklighet och det framkom att pronomen är den ordklass som är mest 

representerad bland ord skrivna i talspråk i hans brevtexter.  

Avsaknaden av interpunktion och styckeindelning i breven från 1941 gör brev-

texterna svåra att läsa, men avsaknaden av interpunktion ger också brevtexterna 

en känsla av muntlighet. Avsaknad av interpunktion är också något som hör ihop 

med talspråket och är den del av brevskrivandet som man måste få möjlighet att 

lära sig, genom skolan eller av andra brevskrivare. Muntlighet i 16 Erikssons 

brevtexter syns också vid vissa uttryck och fraser.  

De dialektala orden och fraserna som förekommer i 16 Erikssons brev är en del 

av talspråkligheten i brevtexterna eftersom han har skrivit orden som han talade. 

Det är ibland svårt att dra en klar gräns mellan talspråklighet och dialektala 

avtryck. 

Analysen av dialektala ord och fraser visade några ord och fraser skrivna på 

Norsjömålet, till exempel frasen en par rader, verbet råta och substantivet målan.  

De dialektala avtrycken känns intressanta för att jag inte har hittat någon tidigare 

analys i ämnet dialektala avtryck i vardagligt skrivande. Någon jämförelse med 

tidigare forskning på dialektala avtryck i vardagligt skrivande har därför inte 

kunna göras. 

 

En slutsats som jag drar av det underlag som de sex breven ger, skrivna av värnpliktige 

16 Eriksson under beredskapsåren, är att dessa brev, trots att de är få till antal, ger en 

tydlig bild av hur han mådde och vad han längtade efter när han skrev breven. Språk-

bruket i brevtexterna visar också hur brevskrivandet kunde se ut i mitten av 1940-talet 

och hur talspråk och dialekt var en del av brevspråket i vardagligt skrivande mellan två 

personer som stod nära varandra.  

Nu när uppsatsskrivandet går mot sitt slut konstaterar jag att uppsatsen, förutom dess 

syften, också har blivit en liten skildring av en värnpliktigs vardag under beredskaps-

åren. Breven i kombination med litteratur och brevens analys har gett en möjlighet att 

försöka förstå värnpliktige 16 Erikssons tankar, drömmar och handlingar. En holistisk 

analys av breven, skrivna under beredskapsåren, har gett oss en liten, liten insyn i vår 

svenska vardagshistoria. 

 

 
7.2 Metoddiskussion 
 

De metoder som har legat till grund för analyserna föll sig naturligt utifrån syftet, ma-

terialet och frågeställningarna. Kvalitativa metoder har används vid textanalysen. Socio-

lingvistisk metod har används för att analysera de språkliga avtrycken utifrån de sociala 

och yttre förutsättningarna, vilket har visat sociala mönster i det språkliga och ett sam-

manhang mellan språk och samhälle, men också ett sammanhang mellan språk och 

identitet. En etnologisk metod har används eftersom fokus har legat på en individ, hans 

vardag och självbiografiska berättande. Genom det kan man se en bild av 16 Erikssons 

liv och tankar under beredskapsåren.  
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Analyserna tillsammans ger en holistisk bild av värnpliktige 16 Erikssons brev-

skrivande under beredskapsåren. Om materialet hade varit större hade andra metoder för 

analyserna varit möjliga, men jag anser att den helhetsbild som alla de analyser som jag 

har gjort, tillsammans har gett ett värde på flera nivåer: sociolingvistiskt, språkligt med 

fokus på språkliga dialektala avtryck och ett etnologiskt perspektiv.  

Jag har valt att inte använda 16 Erikssons namn, Anders Eriksson, för att kunna se 

hans brevskrivande och analysernas resultat utan att tänkta på det som morfars brev. Jag 

anser att jag har lyckats med den intentionen och både de sociolingvistiska och de 

språkvetenskapliga analyserna har gjorts utan hänsyn till vem som har skrivit breven. 

Brevens värde ligger i att de är skrivna frivilligt, i vardagen – så till vida inkallelse 

under beredskapsåren kan kallas vardag – och i skrifthändelsen och skriftpraktiken som 

16 Eriksson levde under. Brevtexterna ger också en del information om hur livet i be-

redskap var för de inkallade. Breven bidrar till vår historia, både sociolingvistiskt och 

språkligt för att de är autentiska och en del av det vardagliga skrivandet. Breven har ett 

större historiskt värde för att de är skrivna under en tid som är dokumenterad av andra 

personer, både befäl och beväringar, och för att andra världskriget och följderna av det, 

även i Sverige, finns nedtecknat. Tidigare forskning och berättelser från beredskapsåren 

ger stöd åt 16 Erikssons berättande och den sociolingvistiska analysen som har gjorts på 

breven. Det värnpliktige 16 Eriksson berättar känns äkta och ger oss förutom en liten bit 

vardagshistoria också en bild av 16 Eriksson som person.  

Min förhoppning var, att genom analysen av 16 Erikssons brev kunna ge en bild av 

brevskrivandet och skriftpraktiken som var förutsättningen för brevskrivandet. Det an-

ser jag att jag har lyckats med, trots att materialet består av endast sex brev. Jag hade 

även en förhoppning att analyserna av talspråkligheten och speciellt de dialektala av-

trycken, skulle kunna bidra till brevskrivandets historia. Dessa förhoppningar lever 

vidare och jag känner att jag nått så långt som det är möjligt med det material som jag 

har jobbat med. Eftersom materialet är litet får det tas i beaktning vid analyserna och 

resultaten.  

 

7.3 Egna reflektioner och vidare forskning 
 

Vid analyserna som har gjorts på 16 Eriksson brev har jag reflekterat över vissa saker, 

dessa redovisas i detta avsnitt. Även mina tankar kring vidare forskning utifrån resultaten 

av analyserna är angivna längre ner i avsnittet. 

Det visade sig att man i brevtexterna kunde utläsa flera identiteter, både de identiteter 

som 16 Eriksson tillskrev sig själv och identiteter som man som läsare kunde ge honom. 

En reflektion utifrån det är: Kan vi i dag utläsa identiteter på samma sätt i dagens 

skriftliga konversation, till exempel sms och bildtexter på Instagram och Facebook?  

Analysen visar att både talspråkliga ord och ord med dialektala drag förekommer i 

brevtexterna. Jag inte hittat någon tidigare forskning på norrländska dialektala avtryck i 

vardagligt skrivande, vilket gör att jag inte kan bedöma om de dialektala avtrycken som 

finns i 16 Erikssons brevtexter är många eller få. Min personliga reflektion angående de 

dialektala avtrycken är att de är få.  

Värnpliktige 16 Eriksson skrev till sin syster, vilket var ett brevskrivande utan krav 

på rätt eller fel utifrån språkliga aspekterna. I hans brev är det andra faktorer som är 

viktiga, till exempel att berätta om livet i beredskapen och att bli ihåg kommen.  

Nya frågor som kan ligga till grund för vidare forskning har väckts. Det dialektala 

verbet varda ’bli’ (se 4.6) syns inte i 16 Erikssons brev, vilket är intressant eftersom jag 
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ofta i mitt arbete som lärare ser elever som går på högstadiet i Norsjö i dag, använda 

formen vart, av varda, i sina texter, både sakprosatexter och berättande texter. Det är en 

intressant notering och leder till frågor som: Varför syns inte vart i 16 Erikssons brev-

texter och varför lever den varianten vidare i det skrivna talspråket bland dagens ung-

domar? Det skulle vara intressant att undersöka vilka dialektala avtryck som i dag finns 

bland ungdomars skrivna vardagliga texter, och jämföra de med de avtryck som fanns 

tidigare, till exempel under 1940-talet. 

De dialektala avtrycken som 16 Erikssons brev har visat gör mig nyfiken på att 

utifrån ett större material, studera Norsjömålets skriftliga avtryck i vardagligt skrivande, 

gärna brevtexter. Om man ser till dialektala avtryck i vardagligt skrivande, oavsett 

dialekt, tycks det vara något som saknas inom forskning.  



 

47 
 

Käll- och litteraturförteckning 

 

Källor 
 

Edström, Åke, 2009: Stöörstkvarna, Historier från Norsjö i början av 1900-talet [film].  

Eriksson, Jan-Anders och Enmark, Maj-Britt, värnpliktige 16 Erikssons barn, intervju 

(2017-04-16). 

Gyllenhaal, Lars, Militärhistoriker, mejlkorrespondens (2017-05-17). 

Heed Miskar Thomas, Krigsarkivet, mejlkorrespondens med arkivarien (2017-04-05). 

Lundqvist, Björn, Lapplandsjägarna, mejlkorrespondens (2017-05-20). 

Westerlund, Christer, värnpliktige 16 Erikssons systerson, telefonsamtal (2017-05-05). 

 

 

Webbsidor 

 

Brev till ett fältpostnummer, https://www.youtube.com/watch?v=A_SxaCfBEzY 

(hämtat 2017-06-06). 

Dubbleringsregementen, https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4ltregemente (hämtad 

2017-05-12). 

En svensk tiger, http://www.beredskapsmuseet.com/en-svensk-tiger/ (hämtad 2017-05-

13). 

Kalender.se Online Sverige AB, Helgdagar 1944. 

https://www.kalender.se/helgdagar/1944 (hämtad 2017-04-15). 

Min soldat, http://www.svt.se/nagonstans-i-sverige/har-ar-texten-till-titelmelodin-min-

soldat (hämtad 2017-06-06). 

NE, Nationalencyklopedin,  

Beväring, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/beväring (hämtad 

2017-04-18). 
 

Fältpost, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fältpost (hämtad 2017-

04-06). 

Polyfoto, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/polyfoto 

(hämtad 2017-05-10) 

https://www.youtube.com/watch?v=A_SxaCfBEzY
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4ltregemente
http://www.beredskapsmuseet.com/en-svensk-tiger/%20(hämtat
https://www.kalender.se/helgdagar/1944
http://www.svt.se/nagonstans-i-sverige/har-ar-texten-till-titelmelodin-min-soldat
http://www.svt.se/nagonstans-i-sverige/har-ar-texten-till-titelmelodin-min-soldat
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/beväring
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/polyfoto


 

48 
 

Olsson, Kjell, Gotlands Försvarshistoria och Gotlands trupper, Fältpost- och 

marinpostnummer 1939–1945. http://www.tjelvar.se/beredsk/17.htm (hämtad 

2017-04-15). 

Regemente I 20, http://umestan.se/om-umestan/historik/ (hämtad 2017-06-06). 

Skid-SM, http://www.skidsmumea.se/historik/skid-sm-i-umea-atta-ganger-tidigare-har-

ar-hojdpunkterna/1941-2/ (hämtad 2017-04-20). 

 

Litteraturförteckning 
 

Bengtsson, Torsten, 2012: Sverige under andra världskriget. Liber. 

Boethius, Maria-Pia, 2001: Heder och samvete: Sverige och andra världskriget. 

Ordfront förlag. 

Bratt, Gunnel, 1988: Högvördige licentiaten och beskedlige drängen. Konvention och  

attityder i svenska brevställare. I: Studier i svensk språkhistoria. Red. Gertrud    

Pettersson. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap. A41.) Lund. s. 7–22. 

Cederblad, Carl, 1940: Beväringssvenska. Natur och Kultur. Stockholm. 

Edlund, Ann-Catrine och Haugen, Susanne, 2013: Inledning. I: Människor som skriver. 

Perspektiv på vardagligt skriftbruk och identitet. En antologi. Umeå universitet 

och Kungl. Skytteanska Samfundet. Umeå. 

Granberg, Harry, 1976: Under vildmannafanan, Kungl. Västerbottens regemente efter 1  

världskriget. (Historiekommittén vid Västerbottens regemente och 

försvarsområde.) Umeå. 

Gyllenhaal, Lars, 2011: Tyskar och allierade i Sverige, Fischer & Co. Stockholm. 

Hagelstam, Sonja, 2014: Röster från kriget. Åbo Akademis förlag. Åbo. 

Hansson, Stina, 1988: Svensk brevskrivning. Teori och tillämpning. (Skrifter utgivna av  

litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet 18.) Göteborg. 

Krantz, Kerstin, 2009: Brev från beredskapstiden 1939–1945. Föreningen Beredskapstid 

1939–1945.  

Lagerholm, Per, 1999: Talspråk i skrift. Om muntlighetens utveckling i svensk sakprosa  

1800–1997. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A:54.) Lund. 

Liljewall, Britt, 2013: Självbiografiskt skrivande och identitet. Reflektioner av en 

historiker. I: Edlund, Ann-Catrine och Haugen, Susanne, Människor som skriver. 

Perspektiv på vardagligt skriftbruk och identitet. En antologi. Umeå universitet 

och Kungl. Skytteanska Samfundet. Umeå. s. 25–43.  

Marklund, Thorsten, 1986: Skelleftemålet: grammatik och ordlista: för lekmän – av 

lekman. Skellefteå museum. Skellefteå. 

Modie, Peter, 2015: Beredskapsåren: Sverige i bilder 1939–1945. Historiska media. 

Lund.  

http://www.tjelvar.se/beredsk/17.htm
http://umestan.se/om-umestan/historik/
http://www.skidsmumea.se/historik/skid-sm-i-umea-atta-ganger-tidigare-har-ar-hojdpunkterna/1941-2/
http://www.skidsmumea.se/historik/skid-sm-i-umea-atta-ganger-tidigare-har-ar-hojdpunkterna/1941-2/


 

49 
 

Perlestam, Magnus, 2002: ”Hans skor är för stora och hans mössa är för trång” Den  

svenske beredskapssoldatens vardag i skuggan av andra världskriget. Lund. I Tid 

och tillit: en vänbok till Eva Österberg. Atlantis. Stockholm. S. 275–289. 

Persson, Kristina, 2005: Svensk brevkultur på 1800-talet. Språklig och kommuni-

kationsetnografisk av en familjebrevväxling. Uppsala. 

Westerberg, Anna, 2004: Norsjömålet under 150 år, Kungl. Gustaf Adolfs Akademien 

för svensk folkkultur. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 86.) Uppsala. 

 
Bilagor 

 

Bilaga 1: Stamkort 

Bilaga 2: 16 Erikssons brev nr 1. 

Bilaga 3: 16 Erikssons brev nr 2. 

Bilaga 4: 16 Erikssons brev nr 3. 

Bilaga 5: 16 Erikssons brev nr 4. 

Bilaga 6: 16 Erikssons brev nr 5. 

Bilaga 7: 16 Erikssons brev nr 6. 

Bilaga 8: Utdrag ur Carl-Martin Edsmans brev till hemmet under 1941. 

Bilaga 9: Kuriosa: 16 Erikssons liv efter beredskapsåren. 

  



 

50 
 

                           Bilaga 1 

Stamkort 

 

 

En kopia av värnpliktige 16 Erikssons stamkort som har skickats från krigsarkivet i 

Stockholm. (2017-04-10) 
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                           Bilaga 2 

Värnpliktige 16 Erikssons brev nr 1 1 

  2 

          I20 måndagskväll 3 

     Hej syster 4 

     Jag har nu äntligen tid över till att skriva 5 

     ett brev å de ställer jag till dej för de känner ja 6 
     mej manad till. Jag skall börja och tala om för dej  7 

om S.M et hur de har börjat som ni kanske hörde 8 
     i radio kom Maurits på femte plats men de sörjer han 9 
     inte så mycket för han tror sej ska kunna göra de 10 

     bättre på fem mil om fredag. Jag gick omkring bland 11 

     de fyra å fem tusen åskådare som var där å sökte  12 
om ja skulle hitta dej å kanske Fred men ni var 13 

     där troligen inte de var här två billaster från Norsjö 14 
     så man fick då se några bekanta å de var ju roligt 15 
     men till nästa helg hoppas jag att de kommer ännu 16 

     flera från Norsjö så ja längtar nästan efter nästa helg 17 
     i veckan har vi ju dans varje kläll i stan å på onsdag- 18 
     kväll har vi dans i exersishuset å torsdagkväll har 19 

     vi kängskobal på isbanan där blir de nog trevligt ifall 20 
        man har råd att gå dit plånboken har blivit så mager. 21 

     Packheten ja fick ifrån dej den var så mycket värde att 22 
     den kan ja aldrig tacka dej nog för, tobaken 23 
     var den bästa som har varit på I20 sen ja kom hit 24 

     de är de värsta att alla ska smaka ur de man får 25 

     maten den var nästan för god men den rack inte  26 
     så länge för de gick då inte ha kvar. Jag var på dans 27 
     i helgen å var sivil men de var nära att gå åt 28 
     helsike för mej ja träffa vår sergeant men han kalla 29 

     mej bara åt sidan å sa att inte skulle då han anmäla 30 
     mej så de är nästan den bästa mänska ja har träffat 31 
     sen ja kom hit, hörde hemifrån att mamma inte var frisk 32 

å de är mycket otrevligt att höra när man är här hoppas 33 
att hon inte är så mycket sjuk. Jag har haft permision  34 

nästan var helg för att vistas i hemmet å har aldrig 35 
varit hem än så du förstår att inte är man så ärlig 36 
å snäll här men nu håller ja på att längta efter att 37 
få vara hem men de blir ju inte mer än tre veckor 38 

till innan vi ska mucka så ja hoppas att ja klarar 39 
även de som är kvar. Om jag får råd ska jag gå och 40 
fotografera mej så då ska du få ett kort av den verkliga  41 

krigaren Nu måste ja nog sluta för den gången ja har 42 
att skriva två brev till i kväll men de är då så pass 43 

du vet att ja lever du ska skriva ett svar de är inget 44 

så trevligt som att få brev här. Hälsa mången heder 45 

å tack till alla som har deltagit i packheten som ja fick 46 
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Slutar så med många hälsningar till dej och alla 47 

där på Gästis från Krigarn må så gott för de gör 48 
         jag också 49 
min adress är    50 
Vpl 16/eriksson 51 
7 Depå Komp 52 

I20 Umeå  53 

  54 

Hälsa Margit å Sigrid 55 

             från mig56 
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                            Bilaga 3 

Värnpliktige 16 Eriksson brev nr 2  1 

 2 

Hälsa Norsjöflickorna ock  3 

särskillt Margit å Sigrid  4 

från en fosterlandsförsvarare    5 

           Paradiset den 27/3 1941 6 

     Hej Syster 7 

Jag skall nu i all hast råta ihop några rader å  8 

tacka dej för att du uppmuntrade mej med ett  9 

brev då och då du måste ha mycket dåligt om tid. Nu  10 

kan jag tala om att de verkar ganska mörkt för oss  11 

i mårse blev vi isolerade för de var en grabb från vår 12 

lucka som blev inlagd för scharlakansfeber så nu är vi  13 

isolerade till torsdag i nästa vecka för de första och om  14 

då någon mer får de blir de ju åtta dar till så nu kan ja 15 

inte bestämt säga när ja kommer har vi tur blir de  16 

nästa fredag och i annat fall kan de dröja två  17 

månader men ja litar på min tur, men nu har vi de så  18 

bra att man kan inte önska sej bättre vi behöver inte  19 

var med på övningar i dag har vi varit till skidbacken 20 

å suttit å solat oss å roat oss som barn och mat får  21 

vi så vi kan inte äta upp allt å de är ovanligt här men 22 

ja är fet som en gris nu tror jag nog att jag blir mager  23 

om vi inte får fara hem för nu trivs jag inte med  24 

storstaden längre för den här gången men vi ska  25 

nog få tämjas med staden hädanefter hoppas jag 26 

Jag har varit och tagit en serie polofoto och ska  27 

nu skicka dej ett av dem de är inte så bra för hon  28 

sintes så full i tusan hon som knäpte mej att ja kunde  29 

inte hålla skratt men de är då så pass att du mins att du 30 

har en bror å hur han ser ut som krigare Hälsningar din bror 31 

Du får ursäkta mitt dåliga skivpapper men så mycket 32 

pengar som uti en skrivpost  33 

har ingen utav Norsjöpojkarna 34 
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                            Bilaga 4 

Värnpliktige 16 Eriksson brev nr 3 1 

  2 

I fält den 19/11 -41 3 

      Hej Syster 4 

Tack ska du ha för kortet som du  5 

skickade, de blev verkligen en 6 

överaskning jag trodde nästan 7 

du hade glömt bort din storebror 8 

men så var ju inte fallet förstår 9 

jag 10 

           Här går livet sin gilla gång 11 

med en dagisänder och de blir 12 

längre och längre för nu längtar 13 

jag hem så de kan jag inte 14 

beskriva, jag har försökt med intyg 15 

och på alla andra sätt att få tjänst- 16 

ledigt men allt har misslyckats så 17 

nu har jag tänkt vara här mens dem 18 

vill ha mej. 19 

       Vi har bytt förläggning  20 

så nu har vi varma och trevliga hus  21 

att vara i, och nu har min fingerskada  22 

blivit bättre så nu har jag fått igen  23 

min kockplats och de är ganska bra  24 

knog annat än de är så långa dagar  25 

vi får börja klockan halv sex och får 26 

inte kväll förn niotiden, så int ska  27 

du tro att man får bara ligga och lata  28 

sej heller, du skulle bara ha varit har i  29 

dag och fått smaka kött och potatis  30 

med löksås samt nyponsoppa som vi  31 

har tillredd till middag de var så gott  32 

att dem måste gå och lägga sej allihop  33 

efter maten för dem åt sej för mätta. 34 

       Vi har i dag fått reda på att vi  35 

får inte fara hem till Julen de är bara  36 

dem som är gifta som får julpermis så  37 

inte ska du tro att de käns så trevligt veta  38 

att man skall tillbringa julen i en kåta mitt  39 

ibland fjällen men kanhända till Nyår vi  40 
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andra få vara hem men de är då inte säkert  41 

de heller men vi får då hoppas.  42 

                          Jag har tagit en kurs i engelska  43 

per korespodent så nu sitter jag och pluggar  44 

varje ledig stund så du ska se innan jag  45 

kommer hem förstår ni inte vad jag säjer. 46 

       Jag skall skicka dej ett polifoto  47 

så pass att du kommer ihåg din storebror  48 

men med förutsättning att du skickar ett 49 

kort till mej, jag har sagt för mina kamrater  50 

att jag har en syster som är mycket vacker  51 

så nu är de bäst att du skickar ett bra kort  52 

så dem inte behöver säja att jag har narrat  53 

dem. 54 

       Hoppas att du inte glömmer bort mej med  55 

en liten present till julen om jag nu skall 56 

ligga här. Måste nog sluta nu för natt  57 

tillstundar visst, men med många hälsningar 58 

                     till dej och svågern från   59 

Anders 60 

Skriv svar omedelbart för 61 

brev är de enda trevliga man får här 62 

                  Mår prima 63 
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                            Bilaga 5 

Värnpliktige 16 Eriksson brev nr 4  1 

 2 

Någonstans den 28/3 -44 3 

           Hej Syster! 4 

Skall nu råta ihop en par 5 

rader till dej så pass att du får 6 

reda på min adress, du nämde 7 

nånting när jag sist träffa dej 8 

att om du skulle få reda på 9 

min adress så skulle du 10 

skicka nånting gott, och här  11 

behövs de sannerligen tror 12 

jag. Först ska jag då tala  13 

om att resan är de värsta 14 

som jag varit med om, för 15 

att både frysa och svälta 16 

de fick vi så mycket som 17 

hellst, men nu får jag hoppas 18 

att de blir litegrand bättre 19 

om vi väl kommer fram nån 20 

gong. Mamma skicka ju en 21 

hel del smakbitar med mej 22 

när jag åkte men de rack inte 23 

nå länge ska du tro, och så var 24 

mamma ovanligt bussig för 25 

hon grina inte när jag skulle 26 

fara de var ju ganska ovanligt. 27 

              Så var de nånting mer 28 

jag tänkt fråga om, jag undrade 29 

just om du inte skulle gifta 30 

dej fram på vårkanten nån 31 

gång så jag kunde få komma 32 

hem på tjänstledigt en par 33 

dar. Ja du förstår väl mitt 34 

skämt, män du kan aldrig 35 

tro hur hemskt de känns 36 

att tänka sej att aldrig få 37 

komma härifrån på hela tre 38 

månader, för nog har jag för- 39 

sökt ha hemlängtan men 40 
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aldrig hälvten som nu, de 41 

kanske beror på en viss 42 

sak de också, du kan ju tänka 43 

dej själv. Ja nu får jag väl 44 

sluta mitt råt och hoppas 45 

att du kommer ihåg din bror 46 

med lite gott och så någon rad 47 

då och då. De bästa hälsningar din bror 48 

16-71-38 Eriksson Fältpost 30331 49 

   Anders 50 

   Hälsa Fred 51 
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                            Bilaga 6

Värnpliktige 16 Eriksson brev nr 5 1 

 2 

 Någonstans den 31/3 1944 3 

 Hej igen! 4 

Måste i all hast skriva 5 

en par rader igen därför 6 

att jag lämna fel fältpost- 7 

nummer sist jag skrev, och 8 

då var jag rädd att du skulle 9 

komma ihåg skicka nånting 10 

omedelbart och de skulle ju 11 

bara ha kommit bort. 12 

          Vidare tala du om att du 13 

hade hittat en gammal pipa 14 

som du skulle skicka hem, 15 

nu får jag i stället anhålla 16 

att du skickar den till mej 17 

för jag har tappat min och 18 

då blir de nog otrevligt för 19 

mina kamrater om jag inte 20 

får röka. 21 

          Ja här har livet börjat gå sin 22 

gilla gång, en dag isänder 23 

kryper iväg, men sakta går de 24 

          Här är de bara höga fjäll, som 25 

de alltid är där man är inkallad, 26 

också är de vackert väder så 27 

om man finge vara sivil så 28 

skulle man kunna trivas 29 

utmärkt. 30 

          Ingenting har jag hört 31 

hemifrån sen jag reste, så om 32 

du kommer i förbindelse med 33 

dem så säg att dem skriver  34 

omedelbart, för i annat fall 35 

blir jag orolig. 36 

          Ja nu har jag ingenting mer  37 

att skriva om men försök 38 

om du kan få iväg ett litet 39 

packhet som hinner komma 40 
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hit före påsk då gör du de 41 

bussigt 42 

             Många hälsningar 43 

 din bror 44 

    Anders 45 

Min Adress 46 

Vpl 16-7138 Eriksson 47 

           Fältpost 30331 C 48 
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                            Bilaga 7 

Värnpliktige 16 Eriksson brev nr 6 1 

        Någonstans fredag 2 

     Hej Syster 3 

Nu ska jag försöka mej på att att 4 

vrida ihop en par rader igen, och ska  5 

då först tacka för packheten som kom  6 

i går kväll, du ska tro att de blev 7 

kalas på kvällen, jag bara satt och  8 

avsmaka alla sorterna, 9 

Du hade då tagit till så mycket  10 

att jag kunde då inte tro att de var  11 

tänkt åt mej alltihop, nog för att  12 

de var kärkommet och påskhelgen är 13 

ju lång så nog går de åt alltid och  14 

gott är de med lite sivilt krubb så här  15 

under storhelgen, så jag får än en 16 

gång tacka. 17 

         Jag fick brev hemifrån i går- 18 

kväll och där syntes dem må bara fint 19 

och de var då trevligt att få höra, jag har  20 

nästan varit orolig för jag har ju ingenting 21 

hört ifrån dem sen jag for så jag trodde då  22 

minst att dem hade dött bort hela familjen 23 

men så var inte fallet enligt vad jag  24 

kunde läsa, men som du vet så tar de alltid  25 

en hel del tid att läsa ett brev som mamma  26 

har skrivit men de gör ingenting för tid de 27 

har jag gott om. 28 

         Den där pipan som du hade gett 29 

åt Åke de gjorde då ingenting för jag hade  30 

den turn att de var en grabb som hade två                              31 

piper med sej så jag fick köpa den ena utav 32 

honom så nu klarar jag mej ett gott tag 33 

igen. Ser i ditt brev att du fått 34 

lisens på oljan och målan för att få måla  35 

hemma och de var virkligen bra för som  36 

du säger så att vi ska försöka snygga 37 

opp bardomshemmet lite grand, de var bara  38 

otur att inte jag fick vara hemma i vår  39 

för jag hade beslutat att försöka få riktigt  40 
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trevligt hemma innan våren, men jag får  41 

hoppas att du fortsätter där jag hade tänkt 42 

börja så de blir gjort även om jag är borta, och  43 

de blir om du bara ordnar och är som en driv- 44 

fjäder till de hela jämt när du är hemma. 45 

         Ja då får jag väl sluta med att än en gång 46 

tacka så mycket för allt som du har skickat  47 

och så de hjärtligaste hälsningar till dej och din man 48 

            din bror Anders 49 

Glöm inte bort att  50 

skriva några rader 51 

 om du får någon  52 

tid över för de  53 

är så roligt få brev när man är så  54 

här isolerad 55 

Jag får då inte glömma att vi  56 

har Påsk den stora högtiden, som  57 

är så svårt att tänka sej i de här kläderna, men jag får då hälsa  58 

er en 59 

        Glad Påsk60 
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                            Bilaga 8 

Carl-Martin Edsmans brev till hemmet 1941 

En avskrivning av Edsmans brev ur Under vildmannafanan (Granberg 1976:219, 220). 

 

Brev A:   1 

Umeå den 10/1 1941 2 

   Nu sitter jag ensam och allena på Sandbergs och fikar i granna kläder. De sistnämndas 3 
gedigna kvalitet tala ett tydligt språk: depålivet här i staden är slut och Haparanda blir väl 4 
den närmaste metropolen några månader framåt. Det kan ju vara trevligt med litet 5 

omväxling. Vi få superba grejor, allt nytt utom pälsarna. Alla mina kamrater äro borta, 6 

hempermitterade, på off- eller uoffskolor eller befordrade. Men kaptenen känner jag igen, 7 

han var min plutonchef för snart 9 år sedan, en prima karl. Och plutoncheferna äro små 8 
fänrikar, B-klassare som jag själv…9 

Brev B: 1 

Umeå den 15/1 -41 2 

… Ja, nu är man så där tämligen installerad. Jag är stabsfurir och har haft en hel del att 3 
göra med utrustning av 30 man med alla möjliga specialgrejor alltifrån lysgranater till 4 

skomakargrejor. Dessutom är det ett vådligt pappersvälde med massor av olikartade rullor, 5 
som skola göras upp. Vi få de mest prima doningar, allt nytt och av senaste modell. Mesar, 6 
snölås och två par spritt nya pjäxor ingå. Då jag ansvarar för packningen av två 7 

stabskärror, blir det ingen svårighet för mig att klara sovsäcken och andra mina grejor. Mitt 8 
folk var först färdigt med skidutrustningen och i går voro vi ute och klämde så det osade. 9 

Hårt före i 28 gradig kyla. När vi kom, var det 4 grader varmt, så det är klart, att man 10 
snyter sig och hostar en smula. I dag var det skönt att bada bastu, det går ju knappt för en 11 

civil numera… 12 

Vi lär ska bo i nybyggda baracker ungefär 5 km från Haparanda och tiden blir nog fem 13 
månader. Såsom statsavlönad får jag ej fam.bidrag. Åtskilliga kamrater ha varit inne 13 14 

mån i ett streck. I dag hade jag att göra med en sjuk, gråtande 35 års karl, som ville slippa 15 
komma på linjen: han hade ej haft vett att säg till om sitt blödande magsår på sjukstugan, 16 
där han såsom feberfri friskskrevs i morse! Men det har jag ordnat nu…17 
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                            Bilaga 9 

Kuriosa 

 

                Bild nr 3: Värnpliktige 16 Eriksson och hans fru Vera, ca 1950. 

 

Bilden är på värnpliktige 16 Eriksson och hans fru Vera. Vid tiden när kortet togs hade de 

två små barn, ett nyköpt hus i Lillholmträsk och 16 Eriksson arbetade som gruvarbetare 

och senare som byggnadsarbetare. Åren i beredskap lämnar inga synliga avtryck, livet har 

gått vidare. Bilden berättar hur jag minns värnpliktige 16 Eriksson, eller Anders Eriksson, 

eller morfar, som jag hade förmånen att få kalla honom. Han var en person med nära till 

leende och glimten i ögat. Han växte upp med Gustav V Adolfs valspråk: Plikten framför 

allt, och levde efter devisen att alltid göra sitt bästa. Som barnbarn i herr och fru Erikssons 

hus kände man sig älskad och bortskämd. Favoritstunden var när morfar satte sig på 

trappstolen, med anor av 1960-talet, under köksfläkten och tände sin pipa. Då kunde jag 

krypa upp i hans knä, prata med honom eller lyssna till hur han retades med mormor. De 

minnen han bar med sig från beredskapsåren dolde han väl och till sin död levde han efter 

försvarets förmaning, en svensk tiger. Han berättade aldrig för sina nära och kära vad han 

upplevt under åren när andra världskriget härjade. Men längs ner i skafferiet hade morfar 

en flaska med Novalucol, för att hålla sitt magsår lugnt, kanske en påminnelse om de 

minnen och inre ärr som han bar med sig från beredskapsåren. 

De brev som ligger till grund för min uppsats skickade 16 Eriksson till sin syster Lotten. 

Under beredskapsåren drev hon och Fred hotell Gästis i Norsjö. Senare gifte sig Lotten 

med Fred och 1950 fick de en son. Efter ett erbjudande, från en hotellgäst, om att köpa en 

tobakshandel i Uppsala, flyttade Lotten och Fred 1955 till Uppsala och startade 

Westerlunds tobakshandel. När Lotten 1944 skrev till sin bror om en pipa som hon hade, 

kunde hon knappast ana att hon en dag skulle ha pipförsäljning som sitt levebröd. Lotten 

och Freds tobakshandel blev känd för sina fina och gamla pipor.    


