
http://www.diva-portal.org

This is the published version of a chapter published in Språken, tiden, rummet: festskrift
tillägnad Lars-Erik Edlund på 60-årsdagen den 16 augusti 2013.

Citation for the original published chapter :

Westum, A. (2013)
"Å du minns ju spanska, du?": på spaning efter konstruktionen av en pandemi
In: Daniel Andersson, Susanne Haugen (ed.), Språken, tiden, rummet: festskrift
tillägnad Lars-Erik Edlund på 60-årsdagen den 16 augusti 2013 (pp. 13-30). Umeå:
Umeå universitet

N.B. When citing this work, cite the original published chapter.

Permanent link to this version:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-89150



SPRÅKEN, TIDEN, RUMMET, 2013, S. 13–30 

 

ASBJØRG WESTUM 

”Å du minns ju 
spanska, du?”  
På spaning efter konstruktionen av en pandemi 

I ett kök i en by Piteåtrakten sitter en dag i mars 1982 tre personer och 
talar om svunna tider. De gör det på uppmaning av en folkminnesupp-
tecknare som också sitter i köket och som vill spela in deras berättelser på 
kassettband. Jag kallar dem Algot, Hulda och Gustav. Ett lätt skrammel 
av koppar och skedar avslöjar att de dricker kaffe medan de pratar, och i 
bakgrunden hörs en klocka som lugnt och rytmiskt tickar fram sekunder 
och minuter. Inspelningen hamnar sedermera på Dialekt-, ortnamns- och 
folkminnesarkivet i Umeå (DAUM bd 4919).1  

Troligen anade varken Algot, Hulda eller Gustav att det de sade till 
varandra vid köksbordet den där dagen skulle transkriberas, analyseras, 
publiceras och läsas trettio år senare. Därför har jag bytt ut deras riktiga 
namn mot fingerade. Detsamma gäller för namnen på de personer som 
figurerar i informanternas berättelser.  

Algot och Hulda är gifta med varandra. Om Gustav har någon 
släktskapsrelation till de två framgår inte, men helt klart är att han känner 
Algot och Hulda väl; de har både gemensamma bekanta och gemen-
samma minnen. Folkminnesupptecknaren är uppenbarligen också en be-
kant person, och av dialekten att döma från samma geografiska område 
                                                
1 På Dialekt-, ortnamns och folkminnesarkivet i Umeå finns ytterligare ett 50-tal inspel-
ningar med människor som berättar om spanska sjukan. Inom projektet ”Historiska influ-
ensapandemier som kunskapskälla för beredskapsplanering”, analyserar jag dessa intervjuer 
i syfte att studera en folklig konstruktion av spanska sjukan. Projektet har som mål att 
studera hur de fyra influensapandemierna har påverkat individer och samhällen, från ryska 
snuvan 1889–90, via spanska sjukan 1918–20 och asiaten 1957–58 till Hongkonginfluensan 
1969–70. Projektet finansieras dels av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, dels 
av Institutet för språk och folkminnen för den del som rör berättelser om spanska sjukan.  
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som de. Algot, Hulda och Gustav lägger liksom inte märke till vare sig 
henne eller hennes bandspelare. Ett par minuter in i inspelningen får hon 
frågan: ”Spelar du in nu?”. De uttrycker viss förvåning inför det jakande 
svaret, men låter sig uppenbarligen inte hämmas av vetskapen att deras 
röster förevigas.  

Till en början kretsar samtalet kring släktskap och giftermål, otro-
het och skilsmässor – allt med utgångspunkt i lokalsamhällets människor 
och miljöer. Därefter kommer de in på sjukdomar och död: lungsot, spe-
tälska, cancer, hjärnhinneinflammation och folk som har drunknat. Plöts-
ligt vänder sig Algot till Gustav och säger: ”Å du minns ju spanska, du?”. 
När Algot ställer sin fråga tar han närmast intervjuarens uppgift; han får 
Gustav att börja berätta, och den berättelsen blir startskottet för flera 
andra berättelser om de svåra påfrestningar som spanska sjukan förde med 
sig.  

I den här artikeln, som utgör en innehållsanalys av Algots, Huldas 
och Gustavs berättelser och redogörelser, ska informanterna få tala till 
punkt. Därför består artikeln till stor del av en transkription av deras tal-
aktiviteter. 
 

 
Figur 1. Dessa råd är sannolikt sammanställda av en så kallad influensabyrå 
som fanns under tiden för spanska sjukan och som administrativt låg un-
der Medicinalstyrelsen. Affischen finns i Kungliga bibliotekets vardags-
tryckssamling. 
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Stora berättelser, små berättelser och redogörelser 
Det är mycket som pågår i köksbordssamtalet, trots dess vardagliga ka-
raktär och skenbara enkelhet. Olika typer av talaktiviteter avlöser 
varandra. Mest framträdande är kanske de stora berättelserna, sju till an-
talet. I narrativ teori brukar sådana beskrivas som längre monologiska be-
rättelser i preteritum eller historiskt presens om händelser i det förflutna. 
De beskriver orsak och verkan, de är koherenta och har minst en poäng 
som visar hur berättelsen bör tolkas eller varför den är värd att berättas 
(Labov 1972; 1997; se även Coates & Thornborrow 2005:3f.; De Fina & 
Georgakopoulou 2012:29). I det här aktuella samtalet ger de stora berättel-
serna upphov till minnen och reflexioner hos både åhörarna och berätta-
ren själv, vilka tar sig uttryck i både så kallade små berättelser och redogö-
relser.  

Små berättelser är korta och saknar den värderande och reflekte-
rande dimension som utmärker stora berättelser; de fyller snarast rollen av 
kommentar. Termen fungerar som paraplybeteckning för alla möjliga ty-
per av korta spontana berättelser om allt från pågående eller hypotetiska 
händelser till ”shared (known) events but also allusions to (previous) tel-
lings, deferrals of tellings and refusals to tell” (De Fina & Georgakopoulou 
2012:116). De kan alltså ha många olika funktioner. I det här aktuella 
materialet alluderar de alltid på en stor berättelse som håller på att berät-
tas eller just har berättats. 

Informanterna ger prov på ytterligare en typ av talaktivitet som 
förmedlar deras tankar och värderingar om spanska sjukan, nämligen re-
dogörelsen. Även detta är en heterogen grupp av språkliga strategier med 
syfte att förklara, exemplifiera, precisera, modifiera, rättfärdiga, ursäkta 
och så vidare. Redogörelsen är alltså ingen berättelse, men den hör ihop 
med berättelsen och är kontextuellt beroende av den. 

Eftersom det är de stora berättelserna som ger upphov till minnen 
och reflexioner i form av små berättelser och redogörelser, utgår fram-
ställningen i det följande från de förra. Jag återger berättelser och redogö-
relser kronologiskt i den ordning de uppstår i intervjun. Varje avsnitt har 
rubricerats utifrån vad jag anser vara den aktuella stora berättelsens tema 
på en mer övergripande nivå.  

För att beskriva och diskutera innehållet i de stora berättelserna har 
jag valt att som utgångspunkt använda begrepp och terminologi från Wil-
liam Labovs analysmodell, enligt vilken en stor berättelse är uppbyggd av 
sex olika strukturella element (Labov & Waletzky 1967; Labov 1972). Be-
rättelser brukar ofta inledas med en abstrakt, dvs. en sekvens där berätta-
ren kort sammanfattar innehållet. Ofta avslutas de med en coda där be-
rättaren signalerar att berättelsen är slut. Algot, Hulda och Gustav tillgri-
per dock inget av dessa element i sina berättelser, förutom möjligen Algot 
som i ett fall ser ut att påbörja en abstrakt (se Berättelse 1).  
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Tydligen uppfattar informanterna inget behov av att vare sig för-
klara eller motivera sina berättelser, eller visa att de har berättat färdigt 
för stunden. I en studie om älgjägares berättelser förklarar Viveka Adel-
swärd frånvaron av abstrakt och coda med att kontexten, dvs. intervjusi-
tuationen samt det faktum att Adelswärd själv är älgjägare, gör att infor-
manterna inte anser det nödvändigt att ”arbeta för att få åhöraren intresse-
rad” och där det inte heller är nödvändigt att språkligt markera berättel-
sens slut (Adelswärd 1997:209). Jag antar att det förhåller sig på liknande 
sätt med de berättelser som är aktuella här.  

Däremot finns i de sju stora berättelserna de övriga strukturella 
elementen från Labovs analysmodell: Orientering – berättaren beskriver 
kontexten, exempelvis tid, plats och person, förveckling – berättaren 
återger händelseförloppet, värdering – berättaren visar hur berättelsen ska 
förstås och vad som är poängen samt upplösning – berättaren beskriver 
resultatet av händelserna. 

Transkriptionsprinciper 
Samtliga informanter talar pitemål som jag här har valt att delvis normali-
sera. Detta innebär exempelvis att pitemålets diftonger har ersatts av 
standardsvenskans monoftonger, att cirkumflekteringar inte återges, samt 
att tjockt l och pitemålets w-fonem inte markeras utan skrivs l respektive 
v. I pitemålet har pronomenet jag ibland uttalet i, ibland ja. För att und-
vika sammanblandning med prepositionen i och svarsordet ja, kommer jag 
i det följande att använda standardsvenskans jag för att återge det person-
liga pronomenet. Ibland har jag valt att återge dialektala ord och ordfor-
mer som kan vara svårbegripliga. Dessa förklaras i fotnoter. 

För att underlätta läsningen återger jag både stora och små berättel-
ser i så sammanhållna enheter som möjligt. Pauser, överlappande tal, 
tvekljud och korrigeringar, dvs. typiska fenomen i talspråket, har jag ute-
slutit då de stör läsningen och lämnas obeaktade i analysen.  

Andra beteenden som är vanliga i samtal har jag dock valt att ta 
upp i analysen, eftersom de tydligt inverkar på innehållet i berättelser och 
redogörelser. Framförallt handlar det om vilken respons man får på det 
man säger i form av samtalsstöd eller uteblivet samtalsstöd. Allt samtals-
stöd som registreras i ljudinspelningen skrivs därför ut, inklusive skratt 
(hehe). Om man får prata till punkt eller blir avbruten kan förstås också 
ha betydelse. Oavslutade yttranden markeras därför (…), och fortsätt-
ningar på ett avbrutet yttrande markeras (=).  
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Algot, Hulda och Gustav berättar och redogör 
Här följer i kronologisk ordning min transkription av informanternas be-
rättelser och redogörelser om spanskan sjukan. Före varje berättelse ges en 
kort introduktion. Analysen av berättelsernas innehåll följer direkt efter 
transkriptionen.  

Berättelse 1: En hel familj utplånas 

Som jag nämnde tidigare tar Algot på sig ett visst ansvar för inspelningen 
när han ställer sin fråga till Gustav: ”Å du minns ju spanska, du?”. Han får 
genast bekräftelse av både Gustav och Hulda: ”Joo”. Men detta är ändå 
inte riktigt den respons som Algot förväntar sig, så han gör ett turtillägg:2 
”… att då dödde ju hela hus”. Nu förstår Gustav att det är han som är ut-
sedd till talare och börjar berätta om en händelse på just det tema som 
Algots turtillägg anvisar:  
 

Gustav:  Jag minns min pappa hadd exera tillsammans vä en som hette 
Anders Karlsson som bodde i Pålberget. Åsså gick e spanska 
sjukan. Åsså i hans hem så dödde denna Anders Karlsson plus 
fem barn inom loppet av en vecka. 

Algot:  Joo 
Gustav:  Å jag följde pappa nittonhundraarton då, på hösten ned, då 

dessa människor begravdes. Hä va en stor folksamling. 
Hulda:  Joo 
Gustav:  Ofantligt! I Öjebyn. Där stod alla lik, sex lik på torget från 

samma familj. 
Algot:  Hmm 
Hulda:  Joo 

 
Gustavs stora berättelse introduceras genom en orienteringssekvens där 
han ger den både personlig och lokal förankring genom att minnas sin far 
och dennes relation till huvudpersonen i berättelsen, Anders Karlsson. 
Därpå följer förvecklingssekvensen i jag-form om det han själv har varit 
med om, nämligen begravningen av Karlsson och hans barn.  

Berättelsens huvudpoäng tycks vara att bekräfta och illustrera Al-
gots tidigare påstående om att hela familjer ibland dog i spanska sjukan.3 
Under loppet av sin korta berättelse påpekar Gustav två gånger att sex 

                                                
2 För en utförlig beskrivning av turtillägg och deras olika funktioner i samtal, se t.ex. Eriks-
son 2001; Landqvist 2004 och Lindström 2008.  
3 Spanska sjukan är den mest förödande pandemi som har drabbat mänskligheten efter 
digerdöden, och den svepte över världen i olika vågor mellan 1918 och 1920. Det finns 
olika uppfattningar om hur många som dog i sviterna av influensan, men dödssiffran bru-
kar uppskattas till mellan 50 och 100 miljoner människor. Oproportionerligt många yngre 
människor mellan 20 och 40 år dog (Hays 2005:385f.; Elgh 2007:617; Mamelund 2008:601). 
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medlemmar av samma familj dog, vilket är en viktig poäng. Men det är 
uppenbarligen också viktigt för Gustav att poängtera det stora antalet 
människor som hade samlats vid begravningen som tecken på det lokala 
engagemanget i den sorgliga situationen.  

Algots inledande fråga visar att han vet att Gustav har något att be-
rätta om spanska sjukan. Egentligen visar väl frågan att han också vet vad 
Gustav kommer att berätta eftersom han uttryckligen säger att ”hela hus” 
fick sätta livet till. Både Algot och Hulda utrycker genom bekräftande 
samtalsstöd att de känner till alla de tragiska omständigheter som han re-
fererar till. 

Berättelse 2: Axel Vikströms svåra uppdrag 

Den andra berättelsen initieras av Algot strax efter att Gustav har avslutat 
sin berättelse. Algot visar tydligt att han tänker ta ordet med hjälp av en 
appellerande diskursmarkör: ”Jahördu, på tal om hä” (se Lindström 
2008:120f.). Han får ordet och påbörjar sin berättelse:  
 

Algot: Då spanska gick i Kallax, så var e en gubbe, som hette Axel 
Vikström, han är då förresten död nu sen några år. Men alltså, 
just inom familjen Andersson= 

Gustav:  Jaha 
Algot:  =morbrorn hans Lill-Anders här, han hette Stor-Anders Berg-

man= 
Gustav:  jaha 
Algot:  =å han var aldrig gift, men han hade flera systrar 
Gustav:  Javisst dödde en bortur Bergmans? 
Algot:  Jo, just! ’n Georg 
Gustav:  Jo, jo. 
Algot:  Jaa, han dödde neri Pite. Dem var släkt på nå vis då, ’n Anders å 

han, tremänning. Men alltså ’n Axel Vikström, han dödde för 
nager år sedda i Bredängshem i Gammelstan. Han var in till me 
å tala om då spanska gick: ”Jag var ålen inom byn som orke vara 
opp”, sa´n 

Gustav:  Joo  
Hulda: Joho 
Algot:  ”Dem låg, ferstår du, å jag skull ge korna, å jag skull mjölka, å 

jag skull åt Måttsund då, å skaff släktinga åt dem, som kom å 
mjölke, å så skull ja gå oppå Systemet å köp konjak å gå gålföre 
å slå ini dem.”  

Gustav:  Ja, hehe 
Hulda:  Jaa, hehe, inte var e… 
Algot:  ”Å vet du hä,” sa´n, ”hä va de ände ställe jenna näst’n Anders 

där itt jag hint vara å tjenstgjera, där dödde dem” 
Gustav:  Jaha 
Hulda:  Åhjaa 
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Algot:  Då hadd doktorn sagt hä…  
Hulda:  Konjak vet jag dem räkne, ja, innan dem vart alltför sjuk, om 

du fick konjak, så du fick= 
Algot: Jaa 
Hulda: =blodet i omlopp, då var = 
Algot: = hä de bästa. Å då hadd doktorn sagt hä åt´n att ”nog ha dem 

dött om än Vikström ha hönni dit me konjak”. 
Hulda:  Hmm 
Algot:  Hä va bra att hä va gamla personer då, dem är svagare. Å de där 

det va lungbrand.  
Gustav Jaha 
Hulda Ja, var e hä? 
Algot Hä va lunginflammation, å hä gick över i lungbrand. 
Gustav Jaha 
Algot Dem hoste opp lungen. Hä ä senare tids forskning på det där. 

 
Algot bereder väg för förvecklingen med ett antal orienterande sekvenser 
där han introducerar berättelsens huvudperson, ger de händelser som se-
dan ska beskrivas en lokal förankring samt utreder diverse släktskapsför-
hållanden och ger brottstycken ur vissa namngivna personers livshistorier. 
Det verkar som om han behöver minnas människor och relationerna dem 
emellan samt bekanta orter och deras namn för att skapa tydliga konturer 
kring de händelser som ska relateras. 

Efter den relativt långa inledningen återvänder Algot till huvudper-
sonen och det han vill berätta genom yttrandet ”Men alltså, en Axel Vik-
ström”. Efter att ha konstaterat att denne nu är död, lånar Algot Axels röst 
och sätter honom i subjektsposition, ett retoriskt grepp som skapar em-
pati och närvarokänsla. Berättelsen är kort sagt ett långt citat där Axel 
med sina egna ord skildrar sin svåra upplevelse.  

Från Axels perspektiv (enligt Algot) har berättelsen två poänger. 
För det första handlar den om den unge mannen som får den svåra och 
mycket ansvarsfulla uppgiften att rädda både människor och djur, för det 
andra om hur han delvis misslyckas i och med att det gamla paret dör.  

Algot låter dock inte berättelsen sluta med Axels poäng, utan han 
lånar läkarens/auktoritetens röst och ger Axel några tröstande ord. Men 
läkarens kommentar, ”nog ha dem dött om än Vikström ha hönni dit me 
konjak”, kan också ses som en underliggande värdering av händelsen, alltså 
insikten att det inte fanns mycket att göra där spanska sjukan gick fram. 

Algots stora berättelse ger upphov till ett antal redovisningar där 
både han själv och Hulda mer eller mindre explicit förklarar sin inställ-
ning till berättelsens innehåll eller någon aspekt av detta. Hulda anknyter 
till frågan om botemedel och hävdar med hjälp av ett generaliserande du 
att konjak kunde vara bra för insjuknade om de fick den i tid. Algot håller 
uppenbarligen med även om hans yttrande nog också bör ses som ett för-
sök att ta tillbaka ordet.  
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Orsakstemat aktualiseras av Algot när han redovisar den direkta or-
saken till att det gamla paret dog, nämligen ”lungbrand”, ett påstående 
som han lite senare preciserar och dessutom stöder genom auktoritetsar-
gumentet att hänvisa till ”senare tids forskning”.4 Samtidigt lämnar han 
ytterligare en värdering när han säger att det var att de som dog var ”gamla 
personer”. Han ger också sin syn på orsaken till att de dog, nämligen att de 
var svaga på grund av ålder. När han säger att det var ”bra att de var 
gamla”, kan det hända att han anspelar på det faktum att oproportionerligt 
många unga människor dog i spanska sjukan och att det inte var lika illa 
när gamla människor dog.  

Berättelse 3: Lill-Gustav blödde ett helt tvättfat 

Berättelsen om Lill-Gustav är Huldas enda stora berättelse och den kom-
mer som en direkt respons på Algots påstående om att spanska sjukan 
resulterade i att människor hostade upp lungorna. Uppenbarligen är det 
symtombeskrivningen hon associerar till:  
 

Hulda:  Jamen, jag vet en, dem bröt ju vägen under denna tid, å de var 
dem som låg i en koja, å en som hette Lill-Albert, kalla dom 
han, från Tvärån, å han hade blött ett helt fat, ett sånt där 
tvättfat  

Algot: Joo 
Hulda: Flera liter  
Algot:  Joo, å till å me folk… 
Intervj.  Han va där ini kojan å smitta ner hela högen? 
Hulda:  Nää, dem flytta han då till en bagarstuga, men han kom på 

benen i alla fall.  
 
Hulda börjar med en orienterande sekvens där hon berättar om den situ-
ation Lill-Albert befann sig i då han blev smittad, alltså att han bodde i en 
koja tillsammans med andra i ett arbetslag.  

Hulda vill tydligen berätta att lungproblem inte var det enda sym-
tomet på spanska sjukan. Med hjälp av den adversativa konjunktionen 
jamen tar hon ordet och visar därmed att hon har information som motsä-
ger eller kompletterar Algots påstående.  

Poängen i Huldas berättelse är just att beskriva ett av de allvarliga 
symtom som kännetecknade spanska sjukan, en poäng som hon också 
konkretiserar genom uttalandet att han blödde ett helt ”tvättfat” och se-

                                                
4 Lungbrand beskrivs i Gunnar Lagerkrantz bok Svenska sjukdomsnamn i gångna tider 
(1983) som liktydigt med ”lunggangrän, dvs. cell- och vävnadsdöd i lungorna”. Eftersom 
den folkliga användningen av sjukdomsbeteckningar inte alltid motsvarar betydelsen i 
äldre medicinsk litteratur är det omöjligt att säga om Algot avser det tillstånd som beskrivs 
hos Lagercrantz (se Westum 1999:9f.). 
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nare ”flera liter”. Senare förmedlar hon en liten berättelse med syftning på 
den stora berättelsen, nu med intervjuarens hjälp som verkar inse att Al-
got är i färd med att avbryta Hulda. Intervjuaren vill veta om alla i kojan 
smittades, och Hulda svarar med en liten berättelse med två poänger: den 
smittade Lill-Albert isolerades genom att flyttas till en bagarstuga och han 
överlevde.  

Berättelse 4: Smittan fanns i luften  

Hulda får inte berätta särskilt länge. Algot aktiverar de övriga med en 
fråga: ”Jo, men vet du nåt?”. Därmed börjar han berätta utan att invänta 
respons från de andra:  
 

Algot:  På Germandö= 
Hulda:  Jaha 
Algot:  =hade en, då var e bortur Grundströmarna, itt var e väl ’n 

Elias? Han hadd vari på Germandön under våren då de gick 
denna spanska i Kallax, å han for aldrig hem. 

Gustav:  Nähä 
Algot:  Han fick a därute.  
Hulda:  Joo. 
Algot: Hä va uti själva lufta då, påstod dom.  
Hulda:  Jaa, jag har… 
Algot:  Men han fick a lindrigare. Å gubben sa hä va ohyggligt disigt å 

milt den där våren då hon gick, å hä va som hä skull ha vari 
smitta i själva lufta.  

Hulda: Jamen, hä va en handlare som va in här, som nån sorts agent. Å 
han sa hä va gasen från krigsfälten. 

Intervj. Jaha. 
Algot: Varifrån? 
Hulda: Kom från utlandet. Gas! 
Algot: Jaja, gaskriget. 
Hulda: Jaa, man vet ju int 

 
Återigen introducerar Algot sin berättelse med hjälp av en orienterande 
sekvens där han anger plats, person och tid. Historiens förveckling består 
av det märkliga förhållandet att Elias Grundström kunde bli smittad trots 
att han hela tiden befann sig på Germandö, en ensligt belägen fyrplats ute 
i Luleå skärgård.  

Detta är en argumenterande berättelse som handlar om smittsprid-
ning. Algots tes är berättelsens poäng, nämligen att spanska sjukan spreds 
med luften. När Algot – under hänvisning till ett odefinierat ”dom” – på-
står detta ansluter han till den s.k. misamateorin som var rådande bland 
läkare och vissa vetenskapsmän ända fram till sekelskiftet 1900. Enligt 
denna teori sprids epidemiska sjukdomar via dålig luft innehållande sjuk-
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domsångor. Mycket riktigt säger också Algot att det var mycket ”disigt 
och milt” den aktuella våren. En sådan vädertyp ansågs särskilt sjukdoms-
framkallande (Gotfredsen 1973:55).  

Hulda är emellertid inte helt övertygad, något hon till en början vi-
sar med hjälp av den adversativa konjunktionen jamen innan hon påbörjar 
en liten berättelse om agenten som påstod att spanska sjukan berodde på 
gas från krigsfälten. Egentligen är det nog miasmateorin som ligger till 
grund även för denna föreställning, eftersom det fortfarande handlar om 
att sjukdomen sprids via skadlig luft, men på en mer konkret nivå är det 
förstås en viss skillnad huruvida man anser att smittan sprids med dåligt 
väder eller om det krävs något synnerligt som ett gaskrig för att en epi-
demi ska bryta ut.  

Hur som helst är det tydligt att Algot och Hulda befinner sig i en 
situation där de resonerar om möjliga orsaker; de är inte säkra på varför 
folk blev sjuka, och för en nutida publik kan det verka lite konstigt att de 
aldrig nämnder virus och bakterier. Hulda visar dock genom den värde-
rande redovisning som avslutar sekvensen att hon ställer sig tveksam till 
innehållet även i den lilla berättelse hon själv nyss har framfört: ”Jaa, man 
vet ju itt.” 

Berättelse 5: Algots far botar sig själv 

Algot lämnar orsakstemat och byter ämne omedelbart efter att Hulda har 
lämnat den sista värderingen av den föregående berättelsen. Han tar nu 
upp temat ”botemedel” och berättar hur hans far botade spanska sjukan:  
 

Algot:  Jaa, jag vet pappa tala om hä då han fick spanska oppi 
[ohörbart] Han hade tagi huvudvärkspulver å ett konjaksglas å 
linda in se i fällen, å han hade svettats så han var så blöt (hehe) 
men då gick spanska om.  

Hulda: Hmm… Nog var e som hä skull ha var i nån lunginflammation. 
Algot: Joo, hä var e. Dom har ju sagt hä nu läkara, jag har ju till å me 

interjuva docenten som for ner till Köping nu, Lundberg, å hans 
far var ju läkare, gamla Herman Lundberg, å han va ju soldatät-
tling, å dom hade nu forska i de där å dom sa hä va lungin-
flammation å övergick till lungbrand.  

Hulda: Ja, ja, de kan ju hända. 
 
Efter en mycket kort orienteringssekvens presenterar Algot berättelsens 
förveckling som handlar om att hans far blir sjuk och botar sig med hjälp 
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av konjak, värme och svettkur.5 I upplösningen får vi veta att behand-
lingen var effektiv.  

Algot får inga följdfrågor eller kommentarer som gäller den stora 
berättelsens innehåll, utan Hulda vill återvända till orsakstemat med re-
flexionen att spanska sjukan nog var något slags lunginflammation. Hen-
nes yttrande föranleder en redogörelse från Algot som återigen tar till 
auktoritetsargument genom att hänvisa till vetenskapliga företrädare som 
stöd för sitt påstående om att den egentliga orsaken var ”lungbrand”. 
Hulda verkar inte vara helt övertygad, men vill med ett halvt medgivande 
visa att hon inte direkt ifrågasätter Algot: ”de kan ju hända”.  

Berättelse 6: Gustavs mor hjälper en nödställd familj  

Gustav har länge spelat en ganska undanskymd roll i samtalet och endast 
bidragit med samtalsstöd i form av enstaka korta fraser, oftast jo, jaha, 
nähä. Nu påbörjar han en stor berättelse om en till delar självupplevd 
händelse, där hans mor spelar en viktig roll: 
 

Gustav:  Jag minns så väl denna höst då dem fick spansksjuka uti 
Marklunds. Å så vet du mamma, dem [Marklunds] hade en ko, 
å mamma vet jag, hon gick dit å tog hand om a. Å jag följd med 
å hon försökt å mjölk kon å försökt få de i dem. 

Algot: Joo, soppan!6 
Gustav: Jo, just det. 
Algot:  Jo, hä skull vara soppamjölka. 
Gustav:  Ja, i alla fall, dem låg ini varsin säng’n Kalle å a Elin, dem va så 

sjuk, kunde int löft opp ett finger. Å så hadd dem fem barn då, 
å så hadd dem diarré hela högen. Han va äldst’n Abel, å han va 
fem-sex år, å så var dom då fem stycken. 

Intervjuare: Skull mamma din bära ut då? 
Gustav:  Joo 
Intervjuare:  Potta å slasken å? 
Gustav:  Mamma var dit vä allt som fanns i gården här, slarven7 då, hä 

var itt, ja… 
Hulda: Cellstoff! 8 
Gustav: Hä va itt nån cellstoffstid, då itt. 

 

                                                
5 Svettkurer kom till användning när man skulle bota frossa och förkylning, alltså 
influensaliknande symtom. Patienten bäddades ofta ned i skinnfällar för att de skulle 
”svättas ut” ordentligt (se Tillhagen 1962:150, 187). 
6 Soppa och soppamjölk refererar till ’spenvarm mjölk’ (se t.ex. Rietz 1862–67:699b). 
7 Ordet slarva, här i pluralformen slarven, har betydelsen ’klädestrasor’ (Rietz 1862–
67:621a).  
8 Ordet cellstoff är ”en benämning på mjukpappersprodukter” (NE). 
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Eftersom Gustav blir avbruten både av Algot och intervjuaren skulle man 
kunna betrakta denna sekvens av intervjun som två stora berättelser och 
en redogörelse. Allt som sägs handlar dock om samma situation och 
samma personer. Därför väljer jag att betrakta det hela som en stor be-
rättelse i tre delar. Efter introduktionen ”jag minns så väl denna höst”, som 
visar att händelserna har fastnat i Gustavs medvetande, följer en mycket 
kort orientering som antyder att alla näravarande vet vem Marklunds var. 
Den enda eventuellt nya informationen är att dessa hade en ko.  

Förvecklingen i berättelsens första del går ut på att modern bistod 
en flerbarnsfamilj under den svåra period då föräldrarna var oförmögna att 
ta hand om sig själva och sina barn eftersom de hade fått spanska sjukan. 
Gustav blir emellertid avbruten av Algot som entusiastiskt understryker 
att det inte var vilken mjölk som helst, utan ”soppa” ’spenvarm mjölk’, 
som borde användas som medicin.9 Därefter visar Gustav med hjälp av 
diskursmarkören Ja, i alla fall att han vill återvända till sin berättelse, och i 
den sekvens som följer är det familjen Marklund och deras svåra lidande 
som står i fokus. Därefter ställer intervjuaren en fråga som återför berät-
telsen till Gustavs mor. När Gustav beskriver den situation modern be-
fann sig i och berättar hur hon hjälpte till med de medel som fanns blir 
han plötsligt ordlös. Men Hulda verkar veta vad Gustav tänker på: 1918 
fanns inget cellstoff, utan man hade bara trasor att tillgå för vård av barn 
och rengöring av sjuka.  

Upplösning saknas i denna berättelse, så vi får inte veta hur det gick 
för familjen Marklund. Det finns däremot ett underliggande tema som 
också kan läsas in i berättelsen om Axel Vikström, nämligen lokalsam-
hällets betydelse i den krissituation det var fråga om och där den offent-
liga sjukvården stod maktlös. 

Enligt min uppfattning har berättelsen två poänger. För det första 
berättar Gustav att det handlar om en svår tid, för det andra att männi-
skor stod mer eller mindre hjälplösa inför spanska sjukans härjningar. 
Gustav sammanfattar tidsepoken med hjälp av en negerad metafor: det 
var ”ingen cellstoffstid”. Cellstoff, dvs. mjukpappersprodukter tycks här 
representera den moderna tidens bekvämlighet och hygien. Metaforen 
skapar därmed en kontrast till de förhållanden som rådde vid första 
världskrigets slut.  

Berättelsens andra poäng, alltså vanmakten inför pandemin, kom-
mer också till uttryck i Gustavs ordval. I början av berättelsen upprepar 
han ordet försökte två gånger: hans mor ”försökte” mjölka kon och hon 

                                                
9 Mjölk från husdjur – får, getter, ston, suggor och kor – var en vanlig ingrediens i den 
gamla folkmedicinen, ofta i kombination med någon ritual som att dricka den ur en 
kyrknyckel eller en hästhov. Stomjölk, liksom spenvarm komjölk, ansågs vara bra mot 
kikhosta och svaga lungor. Mjölk i största allmänhet kunde bota frossa (Tillhagen 1962:130, 
150, 152). Därför är det kanske inte att undra på att spenvarm mjölk kom till användning 
just under en influensapandemi.  
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”försökte” få de sjuka att dricka mjölken. I slutet av berättelsen säger han 
att modern hjälpte till med ”allt som fanns i gården”, vilket visar sig vara 
trasor.  

Berättelse 7: Vitlök botade spanska sjukan 

Efter en kort paus ställer Algot en aktiverande fråga: ”Å vet du nåt?”. Han 
vill återigen tala om hur spanska sjukan kunde motverkas: 
 

Algot:  Hä står uti forskningen, hävden där om spanska sjukan, att i de 
hem där dem odle rålöken…  

Gustav:  Jaha 
Algot:  Hä fanns itt … 
Gustav:  Nää 
Algot:  Å jag har sett de här nu, dem där som har haft gott för å få 

influensa å yra. Sen dem ha börjat köp å ha rålöken hemma å 
lägg ini skåpen… 

Gustav:  Jaha 
Algot:  Sen var e i England då spanska gick, å koleran, kom e en 

skrivning uti en fackföreningstidning, tror jag 
Hulda:  Ja, dem sa de på radio en gång å 
Algot:  Joo, hä fanns itt folk inom församlingen att begrava dem som 

dödde. 
Hulda: Dögrävarn dog (hehe). 
Algot:  Men då tog dem ut bortur fängelset… 
Gustav:  Jaa. 
Algot:  Å där var e… Dem hadd aldrig vari sjuk de där fångarna. Al-

drig! 
Gustav:  Nähä. 
Algot:  Å så börja dem se efter vad dem gav dem. Å så åt dem alltid 

vitlöken10. 
Gustav: Jaha. 
Hulda:  Ett vin som dem hadd gjort utav= 
Algot:  =av lök, å så åt dem rålöken. Åt de där! 
Gustav:  Hä va vitlöken. 
Algot:  Ja, hä va vitlök, nog vet jag väl de! Hä är ju de jag sitt å säg! 
Hulda:  Åsså huse där dem hade ett lager utav vitlök. 
Algot:  Jodå. 
Hulda:  Det guddomliga huset [med läsuttal]. Hä va ett vitlökslager ini 

källarn å dem som bodd där ovanpå de … Vitlöken han ä ju så 
frän, så han gå ju då som itt äta. 

Algot:  Nä, men han är bakteriedödande.  

                                                
10 Redan under vikingatiden använde man i Norden vitlök som bot för allehanda krämpor 
och i förebyggande syfte. Den har varit en välkänd ingrediens såväl i den medeltida 
munkmedicinen som i 1900-talets folkmedicin (Tillhagen 1962:10; se även Klemming 
1883–86).  
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Gustav: Hä vet jag, ’n Bengt Sjölund, han åt myttje löken. 
Algot: Ja, ’n Englund, ja.  
Hulda: (Hehe) jaa, men en som körde posten, han sa så här: ”Men de e 

gott!” 
Algot: Han va tjugo år å volontär, å han va ju dödsdömd. 
Gustav: Jaa. 
Algot: Å så hadd’n äti salatn som mamma hadd laga till. 
Gustav: Ja, just hä. 
Algot Å denna oppå hadd’n… 
Hulda: Riktit bränner! 
Algot: Å så börja’n fundér: ”Ja ha äti salatn. Va innehöll han? 

Vitlöken, pepparn, pären å fisken.” 
Gustav:  Ja! 
Algot: ”Ja, då är e löken som har gjort me frisk”, sa han. Från den 

betan hadd han aldri haft… 
Gustav: Då han fylld 70 år så va vi dit, jag å Engberg å’n Adam följdes 

åt, å så ha mamma skicka en lite påse lök åt gubben. Å hä va, 
hä va en fotograf där å. Dem fotografere me då jag lämna lö-
kpåsan å blomsterkvastn åt’n.  

 
Denna sekvens av intervjun innehåller två separata stora berättelser. Den 
ena handlar om några fångar i England, den andra om Bengt Sjölund. Båda 
berättelserna är argumenterande utifrån tesen om vitlökens helbrägdagö-
rande kraft. I båda fallen är det Algot som berättar och han inleder med 
ett slags början till abstrakt då han säger att berättelsen kommer att 
handla om vitlök under hänvisning till ”forskningen”, alltså ett auktoritets-
argument. Men han avbryter sig och förklarar inte på vilket sätt det ska 
handla om vitlök. Därefter följer en redogörelse då han tar upp sina iakt-
tagelser om vitlökens användning som medicin, men det hela är fortfa-
rande ganska implicit och han säger ”rålök” när det senare visar sig att det 
är vitlök han menar.  

Efter denna något trevande inledning börjar han sin stora berättelse 
från en tidning som handlar om ett engelskt fängelse där det visade sig att 
vitlök hade en förebyggande effekt mot både spanska sjukan och kolera. 
Så småningom får vi en redogörelse från Algot där han redogör för varför 
vitlök är bra, nämligen att den är ”bakteriedödande”. Gustav bekräftar 
detta påstående och associerar till en viss person som är bekant för dem 
alla. Det är Bengt Sjölund, och Algot inleder därpå en stor berättelse om 
hur denne botade spanska sjukan. Vi får veta att Englund var ”tjugo år”, 
”volontär” och ”dödsdömd” då han blev sjuk, att vitlök räddade hans liv 
och att han fortsatte äta vitlök i hela sitt liv. Det antyds också att han se-
nare i livet aldrig varit sjuk i liknande åkommor: ”Från den betan hadd 
han aldri haft”.  

Hulda visar tydligt genom samtalsstöd, redogörelser och ansatser till 
små berättelser att också hon känner till berättelsen om såväl de engelska 
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fångarna som Bengt Sjölund. Hon korrigerar Algot när anser att han ut-
lämnar något – ”dem sa de på radio en gång å” –, hon värderar innehållet 
från ett skämtsamt perspektiv – ”dögrävarn dog; men de e gott!” – och 
hon lämnar ny och detaljerad information: ”hä va ett vitlökslager ini käl-
larn”.  

Ett intressant faktum är att när Algot här nämner ordet influensa är 
det första och enda gången i hela intervjun som detta sker. Ordet tas upp 
när Algot påstår att vitlök är bra för ”dom där som har haft gott för å få 
influensa å yra”. När intervjun görs 1982, har informanterna genomlevt 
ytterligare två influensapandemier, förutom alla årsinfluensorna, nämligen 
asiaten (1957) och Hongkonginfluensan (1969–70), men det verkar som 
om sambandet mellan dessa och spanska sjukan är okänt för dem. Spanska 
sjukan har tydligen en alldeles särskild position i sjukdomsspektrumet. 

Sammanfattande diskussion 
Informanternas berättelser och redogörelser kan inte betraktas som några 
bokstavliga återgivningar av händelseförlopp i det förflutna. Snarare bör 
de ses som produkter av interaktionen mellan Algot, Hulda och Gustav 
(och intervjuaren). Det är tydligt att de stora berättelserna, med undantag 
av berättelsen om de engelska fångarna, är kända för samtliga informanter. 
Detta framgår dels av det bekräftande samtalsstöd som förekommer i 
samband med berättelserna, dels av frånvaron av följdfrågor och ifråga-
sättanden av innehållet (se DeFina & Georgakopoulou 2012:109f.). Orien-
teringssekvenserna med referenser till lokalbefolkning, släktskapsförhål-
landen och kända platser pekar i samma riktning. Man kan därför anta att 
de berättelser som framförs, möjligen med undantag för Algots berättelse 
om de engelska fångarna, ingår i en lokal berättelserepertoar om spanska 
sjukan och därmed i informanternas konstruktion av pandemin.  

De många och långa orienteringssekvenserna är förmodligen 
mycket viktiga för samtliga deltagare, inte bara för att återkalla minnen, 
utan för att markera samhörighet mellan deltagarna. Denna typ av talakti-
viteter kan markera en delad språklig och sociokulturell förståelse av värl-
den och bidrar därigenom till engagemang i det som avhandlas. Här spelar 
naturligtvis också den gemensamma dialekten en avgörande roll (jfr 
Gumperz 1999:99ff.).  

En intressant fråga som tyvärr inte kan besvaras eftersom ingen av 
informanterna längre är i livet är huruvida de berättade om alla händelser 
de kände till om spanska sjukan eller om de valde mer eller mindre asso-
ciativt utifrån de teman som kom upp. En stor berättelse måste enligt La-
bov (2010:7f.) ha en poäng och en dramatisk potential. Valde informan-
terna kanske att berätta om de mest dramatiska händelserna, de sorglig-
aste, eller ansåg de att de händelser som behandlas rent av var representa-
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tiva för den tid och den situation det handlar om? Det går som sagt inte 
att besvara dessa frågor, men helt klart får vi genom berättelserna och re-
dogörelserna en inblick i informanternas konstruktion av pandemin.  

Algot är den som är mest aktiv under hela intervjun, särskilt när det 
gäller framförandet av stora berättelser, men även i övriga talaktiviteter. 
Han ställer aktiverande frågor och använder diskursmarkörer som tydligt 
visar att han vill ta ordet. Med auktoritetsargument visar han att han vet 
vad han talar om. Av dessa skäl skulle man kunna anta att det är mer hans 
konstruktion av spanska sjukan som vi får oss till dels än de andras, även 
om det som nämnts finns indicier på att Hulda och Gustav delar hans syn 
på saken, inte minst i form av bekräftande samtalsstöd.  

Det finns en mikrofon i rummet, och man kan fråga sig vad detta 
innebär, även om det inte går att påvisa att informanterna lät sig påverkas 
av insikten att deras tal skulle spelas in. Men för många människor fick 
spanska sjukan förödande konsekvenser genom att syskon eller föräldrar 
dog, eller att de själva fick men för livet (se Åman 1990; Mamelund 
2008). Spanska sjukan kan alltså vara ett känsligt ämne för dem som 
överlevde pandemin, ett tema som de kanske inte är beredda att berätta 
allt de vet om – särskilt inte det mest personliga och det som gör mest 
ont. Ett exempel på detta utgörs av en informant i en inspelning från 
norra Västerbotten, vars syster och kusin dog i spanska sjukan. Hon näm-
ner detta liksom i förbigående, men på en direkt fråga om hon kan berätta 
något om pandemin väljer hon en berättelse om en helt annan familj där 
två söner dog på samma dag (DAUM Ka 400; Westum 2012:47).   

I viss mening kan man alltså säga att det är en kontextberoende bild 
av spanska sjukan som informanterna ger. Det är en konstruktion för ett 
specifikt ögonblick, ett specifikt sammanhang och en specifik publik av 
både närvarande och icke närvarande människor.11 Analysen visar dock att 
det inte bara är de stora berättelserna som är viktiga för konstruktionen av 
en erfarenhet eller ett fenomen; denna bör i lika stor utsträckning sökas i 
små berättelser och redogörelser.  
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