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Boken innehåller en definition på begreppet krig. 
När de italienska soldaterna beslagtagit byns enda 
piano relaterar Esther händelsen till krigets essens:

Esther kände hur hon fick en klump i halsen, 
för plötsligt förstod hon vad krig var för något. 
När det var krig kunde män, poliser och soldater 
med lustiga fjäderhattar, gå hem till herr Ferne, 
ta hans piano och bära det till matsalen på ho-
tell Terminus. Trots att herr Ferne älskade pianot 
högre än allt annat i världen, trots att det var det 
enda han hade kvar. 

Definitionen täcker det väsentliga av barnets upp-
levelse av krig: dels uniformen, som gruppmarkör, 
men som barnet läser ur ett estetiskt perspektiv, 
oförmöget att läsa de koder som kläderna markerar. 
Dels ger definitionen uttryck för det oerhörda att 
kriget ger rätt att ta andras egendom, det upphäver 
den grundläggande distinktionen mellan mitt och 
ditt som barnen lär sig från späd ålder, utan hänsyn 
till den drabbades känslor.

Barnen i Le Clézios roman drabbas av kriget pre-
cis som alla barn. Författaren uttrycker utan åthävor 
hur krigets fasa ligger i detaljerna: mörkläggningen 
som gör det svårt att orientera sig om natten. Lju-
det från soldaterna, matbristen och ransoneringen, 
registreringen av judarna. Över allt detta lurar dö-
den, beredd att slå till när som helst. Men alla dessa 
materiella lidanden överträffas av den psykiska på-
frestningen att leva i en osäker väntan, där de vuxna 
blottar sina svagheter i det att de försöker skydda 
sina barn från saker som de upplever utan att för-
stå.

Barnen var de enda som såg och deras blickar 
var skrämda.

Fredrik Westerlund

Artikeln är en omarbetning av ett föredrag hållet vid 
”I sällskap med Le Clézio”, offentligt seminarium vid 
Museum Gustavianum, Uppsala, 14 november 2008, 
arrangerat av Fortbildningsavdelningen för skolans 
internationalisering vid Uppsala universitet. Omar-
betningen har möjliggjorts tack vare ekonomiskt stöd 
från Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse.
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kanonen i Öja

Finland är pränikans land. Svenska Akademins Ord-
bok (SAOB) vet berätta att ordet kommer från rys-
kans prjanik, ”ett slags pepparkaka”, och först ned-
tecknades som förekommande i finlandssvenska 
texter från början av adertonhundratalet. Inte alls 
uppseendeväckande att ordet ’pränickon’ hemmavid, 
i min nordösterbottniska dialekt, tagit ett ironiskt och 
politiskt skutt in i sin nuvarande betydelse av ’orden’, 
’utmärkelse,’ eller ’medalj’. Medaljen och pepparka-
kan liknar ju varandra i sin platthet och är samtidigt 
varandras ideologiska motsatser och förutsättningar. 
Medaljen är värdefull, i alla fall, som bärare av status; 
kakan konsumeras av fattiglappar. ’Pränickor’ utdelas 
av presidenten, som känt, i anknytning till självstän-
dighetsdagen i december varje år. Ironin i dialektor-
det är ett flin underifrån åt en nationell symbolkultur 
som belönar de välmående, de duktiga, de-landet-
trofasta utsedda av representanter för de välmående, 
de duktiga, de-landet-trofasta. Och med en tsaristisk 
bakgrundshistoria.

Finland är också stenrösenas, statyernas och 
steninskriptionernas förlovade land. (I det här reso-
nemanget utesluter jag traditionella gravgårdar och 
minneslundar till de stupade.) Säg den stad, kommun 
och by i Finland vars mentala kartbild inte kan ritas 
via sina minnesmärken! De två genrerna, ’pränickon’ 
och stenröset, vill berätta en historia som är oantast-
bar och enkel till sin utformning och sitt innehåll. Ing-
en av dem tillåter gensvar eller ens frågor. De är patri-
arkala, enväldiga och enfaldiga. ’Pränickon’ berättar 
om social segregation nödvändig i ett klassamhälle 
som det finländska; stenröset lägger till den samver-
kande komponenten, det nationalromantiska. De två 
förstärker varandra. Den lilla platsen Öja, där jag är 
född och uppvuxen, är inte förskonad från denna be-
rättartradition. För att vara en så liten skärgårdsby, 
där krig i traditionell bemärkelse aldrig har ägt rum, 
är berättelsen osedvanligt hårdför. Vad är skälen till 
detta? Stenröset får nu språka via min tolkande och 
partiska röst; ’pränickons’ lokala ideologi är svårare 
att grensla och får vänta på sin muntur.

Ett verkligt stenkumle, kallat ”Pyradmiden”, är 
Öjabornas första egentliga minnesmärke. Det är helt 
enkelt en stenhög utformad som sin historiska namne 
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och hopplockad av skolbarn under Öjas första lärare 
Anders Bäcks ledning omkring 1904. Kanske skälet 
var att demonstrera barnens solidaritet, ’vi kan’, med 
de vuxnas politiska strävanden mot ökat självstyre 
som var heta den här tiden? Det skulle passa honom 
som den idealist han var och den tid han var insatt i. 
Frånser vi monumentet (2009) som hyllar ’Näcksos 
Kaj’, Kajsa Greta Näcksund, traktens första barnmor-
ska, tillika fars mormor, och en KVINNA, relaterar 
alla de andra sju till, med stenresarnas egen retorik, 
de fosterländska krigen, lika med männens krig. Men 
där ingår också ett inbördeskrig, där även kustland-
skapets män kunde komma i dödlig strid med varan-
dra om hur detta ’fosterland’ skulle se ut. 

Om vi vandrar över detta fält i kronologisk ord-
ning ingår i serien ett minnesmärke föreställande va-
penfraktfartyget s/s Equity som fraktade vapen till 
motståndsmän i Österbotten 1905–1906; en minnes-
platta som hyllar de män som drog till Tyskland för 
att bli vita ’jägare’ 1915–1918; ytterligare en inrist-
ning som celebrerar etappverksamheten (Seinäjoki-
Sievi-Öja-Holmsund i Sverige); ett monument som 
hedrar skyddskåren och Lotta Svärd (med sin pre-
Hitler-hakkorssymbol, alltid lika obehaglig); en ve-
teransten med inskriptioner på alla som medverkade i 
krigen 1939–1944; en sten till minne av den svenska 
västerbottniska vänorten Ullångers insatser (tack för 
mitt livs första banan!) och till slut, det mest svårbe-
gripliga av allt – en korsu-byggnad fylld med krigs-
kitsch och en närstående Bofors-kanon, vars pipa de 
som koreograferat platsen misslyckats parodiskt med 
att vrida österut, för ’naturen’ tillåter inte det ’rätta’ 
målet.

Denna uppvisning i ensidig historieskrivning med 
krigen som subjekt kom igång 1988 då korsun bygg-
des i en Öjaskog med stöd av K.H. Renlunds museum 
och Karleby stad. Man kan fråga sig vad som i första 
hand förmår ett museiverk och en stad att konstru-
era en fingerad krigsplats i en skärgårdsby på fred-
ligt avstånd från Karelska Näset? En kopia som skall 
återerövra en verklighet! Vem behöver det? Frånsett 
stenresarna själva för sin oförglömlighet! Krigens 
händelser som de kom att ingripa i skärgårdsbyn på-
verkade alla, det är klart, men inte på något enahanda 
sätt. Utan på väldigt många olika sätt. Alla stödde inte 
etappverksamheten under inbördeskriget, långt ifrån 
alla beundrade skyddskåren, vinter- och fortsättnings-
kriget efterlämnade djupa traumatiska spår, kvinnor-

nas värld osynliggjordes (och det blev knappast bättre 
när mor som 90-åring fick diplom för sin insats un-
der kriget!). All den skam, ångest, skuld som belägrat 
tystnaden har mejslat fram sitt egna kluvna språk som 
också det insisterar på att bli hört. Det är ett sådant 
som talar just nu. Problemet är att kavalkaden av ef-
terkrigstidens monument och böcker som söker doku-
mentera krigen bara delvis lyckas förmedla en ’san-
ning’, och då en sådan som erbjuder namn, faktiska 
detaljer, strider, men som i lika hög grad ignorerar 
en annan, krigens psykologi, (o)rättfärdighet, smuts 
och sår. Samlingstexter som Öja Hembygdsförenings 
Öjabor i kamp för ett fritt fosterland 1918, 1939–45 
(1995) och ”Tigerns sektion” (Tunga sektionen 17), 
en krönikebok om ett svenskösterbottniskt artilleriför-
band i anfall, ställningskrig och reträtt (1986) är bara 
två i raden av liknande österbottniska dokument som 
inte erkänner den politiska komplexitet och det psy-
kiska trauma som händelserna var inrymda i.

 
Vi behöver inte dyrka veteranerna, vi behöver inte 
hylla något krig, vi behöver förstå och veta långt mera 
om orsak och verkan än vad tapperhetens krönikö-
rer och stenresare tutar i oss om ”pojkarna” i fält. Vi 
behöver inga monument. ”Skit,” sa mor om den ny-
byggda korsun i Öja , ”ett hån mot dem som var där.” 
Jag håller med. Ett hån mot far och även mot mig och 
alla dem som inte ser krig som någon lösning.

Eftermäle. Denna sommar (2012) beslutar Öja Hem-
bygdsförening att överge korsun i skogen. Kanonen 
släpas till museiområdets fredade och neutrala mark 
mitt i byn där den skall stå som minnesmärke inte 
över fars krig, inte som påminnelse om krigens trau-
man och dårskap, utan som en ikonisk hädelse. 

raoul J .  Granqvist

Detta är ett något reviderat avsnitt taget ur ett kapitel 
om de finländska krigen (från fars och min synvinkel) 
i den nyligen utkomna boken Min österbottniske far. 
En idéhistorisk krönika (Scriptum 2012).


