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När nazisterna stängde
Mörrums nationaldag
På morgonen den 9 april 1940 vaknar danskarna upp till en ny dag. En
dag som de flesta nog helst vill glömma. Sedan gryningen väller
nämligen tyska trupper in över gränsen till Danmark. Samtidigt
uppmanar nazistregimen i Berlin danskarna att inte gripa till vapen.
Något som också accepteras av den danska regeringen, som inte
förklarar krig mot Tyskland. Danmark är nu ockuperat land.
I Norge, som anfölls samtidigt, är regeringens ståndpunkt den motsatta.
Där vägrar regeringen gå med på nazisternas krav och i stället förklarar
man Tyskland krig.
Med anfallet på Danmark och Norge förstärks beredskapen ytterligare
här i Sverige och allt fler män kallas in under vapen. I takt med att fler
och fler familjeförsörjare blir inkallade faller ett större ansvar på de
hemmavarande kvinnorna som nu får ta över alla de sysslor som
tidigare föll på männens lott.
Beredskapstiden innebar med andra ord en radikal förändring av
levnadsbetingelserna såväl i städerna som på landsbygden. Något som
bland annat kan utläsas av bevarade brev mellan inkallade och
hemmavarande släktingar och vänner.
En sådan samling brev, skrivna av en kvinna i Mörrum och adresserade
till hennes inkallade bror, ger dagens läsare en rad vardagsbilder av hur
livet kunde te sig krigsåret 1940. Brodern var förlagd till en ort i södra
Skåne, men som så mycket annat vid den här tiden skulle platsen vara
hemlig. Av poststämplarna på broderns brev vågar sig storasyster dock
på en gissning om att hans förläggningsorten var någonstans i närheten
av Simrishamn.
En knapp vecka efter tyskarnas inmarsch i Danmark och Norge skriver
kvinnan till sin inkallade bror: ”Det låter inte så farligt i radion nu, så vi
har börjat sansa oss rätt så bra nu”.

Men även om man nu kanske vågar hoppas på att Tyskarna lämnar
Sverige i fred så finns det så mycket annat som vållar oro och bekymmer.
Nu kan man åter börja rikta sin ilska mot alla de ransoneringar som gör
intrång på allt fler områden. En släkting till den brevskrivande kvinnan
driver exempelvis en liten taxirörelse i byn och han för sin del klagar
ständigt över den smått tilltagna bensintilldelningen. Systemet med
gengasdrift var ännu inte fullt utvecklat och den så kallade nyttotrafiken
kunde fortfarande få viss tilldelning av bensin.

Ingen ”nationaldag”
I ett av sina första brev beskriver Mörrumskvinnan sin oro inför den
eventuella militära censuren: ”Är det någon som läser breven vi skriver
också, vet du det, ja det gör ju ingenting jag har inte skrivit något farligt,
men man är ju inte säker på om du får veta vad vi skriver eller är
överstruket, men jag hoppas av hjärtat att du får mina brev så som jag
skrivit dem”,
Att ödets lotter faller olika, är ett välbekant faktum något som också kan
bevisas med hjälp av ännu ett citat ur kvinnans brevväxling. I ett brev
från den 17 april 1940 berättar hon nämligen att hon just fått brev från en
gemensam bekant: ”Han har visst haft en ryslig otur, för löständerna har
gått sönder, så jag vet inte vad han skall tugga med, det är nog rätt
svårt.”
Samma brev innehåller också militära nyheter av största vikt: ”Här i stan
(Karlshamn) är det en 5 000 man därav 2 000 göteborgare, rästen är
landstormsgubbar, fruntimmer i stan är rent tokiga nu, så må tro det ska
bli många små krigare nu, när det är så gott om karlar”.
I ett brev daterat den 5 maj 1940 berättar kvinnan att det inte längre drog
omkring några ”majsjungare” i Mörrum eller i byarna däromkring.
”Dom har helt slutat upp med att sjunga maj”.
En annan negativ nyhet hämtad ur samma brev av den 5 maj, berättar
om Mörrums egen ”nationaldag” den 11 maj: ”I år blir det ingen dans i
Mörrum, den 11 maj, den är inställd, här är ju mörkläggning, ja du må
tro här är mörkt och trist.
Några dagar efter att kvinnan skrev sitt brev innehåller också
lokaltidningarna den nedslående nyheten. I annonser meddelas att alla
festligheter den 11 maj, och som skulle hållits i Mörrums folkets park, är
inställda. Första, och hittills enda gången som arrangörerna tvingats
ställa in den traditionella ”laxafesten”.

Inomhus var mörkläggningsbestämmelserna lättare att klara av och den
10 maj 1940 kunde byborna därför läsa följande annons i sin
lokaltidning: ”Kom ihåg LAXADAGEN. Ät middag på Hotell Walhalla i
Mörrum”.

