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em var Erla Lund-Hovilainen-Husgafvel?

En gång, ett kort ögonblick, har jag varit Tankar otrogen. 
Jag låg utsträckt bland starkt doftande jättestora sippor 
på kalkstensklinten vid den nordligaste udden av Lilla 
Rågö och såg Finska vikens vatten framför mig. Det kru-
sade sig blått glittrande, vid synranden avtecknade sig 
konturerna av farande skepp och över det hela välvde sig 
en hög himmel med långsamt drivande skyar. Jag tänkte: 
detta är paradiset, ingenting går upp mot detta! Men 
med ens dök bilden av Tankar upp i medvetandet och 
jag mindes en lika betagande syn: utsikten från norr-
fönstret i Sjöbloms bastu – Bottniska vikens blå vidder 
med remmare, grynnor och ledfyrar i fjärran. Jag mindes 
hönsbärets mjuka matta framför dörren och hund lokans 
gungande blomflockar vid knutarna. Tankar var och 
förblev paradiset – varmed ingalunda sagt att inte också 
mycket annat skapats, som är ganska gott. (Ro, ro till 
f iske skär, s. 30) 

Två små öar vid två ”vikar”, estniska Lilla Rågö 
(norr-söder 4 km lång, 2 km bred) och ännu mindre 
finländska Tankar (norr-söder 900 m lång, 500 m bred) 
i skär gården utanför den nordösterbottniska staden (då 
Gamla-)Karleby, är utsiktsplatser för Erla Hovilainens 
jämförande sensoriska betraktelser. Ön Tankar vann, 
fast, som vi ser, med den tillagda reservationen: andra 
paradis är också möjliga! Till Lilla Rågön och kalk-

”Vår hembygdskärlek bör omfatta också det gamla i trakten 

– först då vi inse detta, äro vi upplysta  och ha sinne för kultur.”

Utopi i krigets skugga
Erla Hovilainen i ett österbottniskt fiskesamhälle

R AOUL J. GR ANQVIST

Foto: Svenska litteratursällskapet i Finland, Folkkultursarkivet.

stensklipporna hade Hovilainen infunnit sig som folk-
lorist för Svenska Litteratursällskapet för att under ett 
par veckor sommaren 1932 ”studera den estlandssvenska 
allmogens gamla bruk och vidskepliga föreställningar” 
(Lund, 1932.2); de övriga sex i expeditionen var språk-
forskare och etnografer, även en rasbiologisk läkare som 
mätte skallar och samlade på hårlockar hade smugit 
sig in i sällskapet – till Hovilainens sura förtret (Lund, 
1932. 1). Som inhyst i Öjabon Johannes Sjöbloms bastu 
på Tankar var hennes roll långt mera inkluderande; hon 
var där i egenskap av författare och etnolog, men också 
vän och civil aktivist. Sommaren var krigsåret 1944, det 
tredje i rad hon vistades bland fiskefamiljerna på ön, 
som hon lärt känna och de henne genom täta regel-
bundna besök alltsedan deras första möte år 1927. Det 
var därmed inte som nytänd folklivsupptecknare hon 
hade ärende till Tankar denna sommar då raderna ovan 
nedtecknades. Hennes specifika skäl var att uppdatera 
och konkretisera sina tidigare upplevelser av sik- och 
strömmingsfisket på ön, bearbeta sin översikt av dess 
historia som fyr- och fiskeläge, och slutföra boken Ro, 
ro till f iskeskär, som skulle utkomma på Söderströms i 
februari följande år. 

ERLA HOVILAINEN. 
FOLKLIVSFORSKARE I ÖSTERBOTTEN 

Erla behövde därmed inte 
”pjåsa sig”, konstra sig eller 
uttryckt med den antropo-
log i ska  och  ko lonia la 
termen ”go native”, för att 
vinna fiskarnas förtroende. 
Hon var invigd. Barndom 
i Gamlakarleby och Vasa, 
och med en mor (Emma 
Andersdotter Bexar) från 
Kolambyn i Terjärv var hon 
socialt hemtam på ön. Hon 

talade deras lokala språk, förstod deras skämt, begrep deras 
sociala och religiösa koder, och kände många av deras släkt 
eller släktingar. Den medföljande kameran accepterades 
som naturlig del av henne som iakttagare och samtalspart-
ner. Denna påtagligt privilegierade och närsynta position 
krävde av henne en berättarröst med känsligt hörsinne. 

Efter uppväxtåren i Österbotten flyttade Erla med 
modern Emma och fadern mekanikern Johan Arthur 
Lund till Åbo 1921, där hon tre år senare tog studen-
ten vid Åbo svenska samskola. Sedan studerade hon 
folklivsforskning och skrev en laudaturuppsats (1928) 
för sin fil. kand. i ämnet ”Den kyrkliga och kommunala 
organisationen i Karleby 1721-1809”, med Gabriel 
Nikander som handledare. Som Svenska Litteratur-
sällskapets och Åbo Akademis stipendiat gjorde hon 
under åren 1928 till 1939 tio fältexpeditioner till ader-
ton byar i Österbotten – från norr till söder (Katalog). 
Fem av dessa uppteckningsresor omfattade de nordli-
gaste (Karle by, Nedervetil, Terjärv, Pedersöre), dvs. den 
region som inbegriper Tankar, kulturellt och språkligt. 
Hon vandrade oförtröttligt mellan byarna, lekfullt och 
ambitiöst, förhörde sig dels om folktro, folksed, och 
folkmedicin, dels om trolleri, gåtor, ramsor och rim 
(Ekrem, Knuts) och övernattade längre tider hos släk-
tingar, bland dem familjen Hilma och Alex Bexar i Ter-
järv. Det nord österbottniska materialet, tillgängligt för 
den vetgirige i Svenska litteratursällskapets folkkultur-
arkiv i Helsingfors, är på 2351 handskrivna sidor (hela 
Lund- Hovilainens samling omfattar 5660 sidor). Valda 
bitar av detta material ingår i boken Österbottnisk bilder
bok (1943), där hon anonymiserat och typifierat sina 
sages män och -kvinnor – i motsats till personerna i Ro, 
ro till f iskeskär. Johanna i den tidigare boken är således 
en konstruerad ”person” som bär igenkännbara drag av 
flera kvinnliga informanter som hon intervjuade under 
vandringarna åren 1928, 1929, 1934, 1938, och 1939; 
Edla i Tankarboken är fiskaren Elis Alös hustru, och 
ingen annan, men får också uppträda som en ”Johanna” 
i ”bilderboken” (s. 89). 

HEMBYGDSKÄRLEK, EMIGRATION 
OCH DE TVÅ BÖCKERNA

I augusti 1936 flyttade Erla till Helsingfors, då nygift 
med rysktalande Erkki Hovilainen/Husgafvel (född i 
Sankt Petersburg), ingenjör till professionen. Hon tog 
ett lån (med Otto Andersson som borgenär) och bör-
jade auskultera vid Svenska Normallycéet, var hem-
lärarinna för en sjuk flicka, vikarierade vid Brändö 
Samskola – men det var fel; hon kom att avsky skol-
arbete. Hon skrev essäer, som förblev opublicerade,  
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nen beskriver, gälla att upprätthålla förteckning över 
fångstmännen och inkassera skattebelopp, prästlön, 
avgifter för hamn eller reglera områdena mellan 
båthus och bryggor. Liksom stävja dryckenskap, 
sabbats brott och okvädinsord och utdöma boten. Idag 
är hamnordningens (den första från 1726) och hamn-
fogdens främsta uppdrag att skydda ett av Karle bys 
mest värdefulla natur- och och kulturområden från 
förslitning. Sjuttonhundratalskyrkan står som sig bör 
mitt i byn på upphöjd kobbe med vakande utsikt över 
befolkningen. Numera är kyrkan i kristet bruk mest 
vid den årliga Tankar stämman (sista helgen i juli) och 
som ceremoniell, populär plats för giftermål. Lika 
arkaiserad och fiktionaliserad är hamnfogden.

I Hovilainens berättelse tilläts inte stat och kyrka 
som makthavare bli allenarådande; myndigheten be-
finner sig i ständig hälsosam konflikt med fiskar-
familjerna. I kapitlet om kyrkans roll på ön, beskriver 
Hovilainen i detalj ett uppror från mitten av 1800-
talet då ett tjugotal fiskare vägrade förse prosten 
A.W. Chydenius med tiondet som bestod av nio och 
halv tunna saltad strömming. Som skäl angav de dels 

att strömmingsfisket hade 
skett långt utanför Tankar-
ön, på internationellt vat-
ten (min term), dels att 
prosten för  summat s in 
hamnordningsplikt som 
själasörjare ”att hvarje fjer-
de söndag hålla Gudstjenst 
det städes.” Fiskarna hade 
ingen chans. De för lorade 
målet hos guvernören och 
tvingades betala prosten 
trettioåtta fjärdingar sal-
tad strömming. På vems 
sida författaren lagt sig är 
uppenbart. 

Nu runt ett sekel senare 
har den kyrkliga och statliga 
ordningen internaliserats. 
De djupt troende fiskarna 
(alla utom Bodö, inflyttad 
från trolösa Öja, som kall-
las för Tomas tvivlaren) i 

Hovilainens historia gör vad de kan för att deltaga i 
den laestadianska söndags gudstjänsten i Bosund men 
väljer att utebli om ryssjan samma söndags morgon 
omringas av hungriga trutar. Ett tecken från ovan 
så gott som vilket annat. Över levnadens pragma-
tism och tidens tand har utmanövrerat både gud och 
fogde. Hamnfogden Alfred Svenlin har gått i pen-
sion och i land och någon stämma, försäkrar han sin 
intervjuare vid arbets stugan på Kaptensbacken i Bo-
sund, har inte hållits på ett antal år. De själv styrande 
fiskarna klarar sin vardag och dispyter själva. På en 
målning på kyrkväggen har ansiktena på Döden och 
Djävulen nedsmetats med gul målfärg. De ”måtte 
ha förefallit Tankar-borna outhärdligt hemska att 
betrakta,” resonerar Hovilainen. Huvud figuren, en 
furste- Världsligheten, sliter och drar i ett rep virat 
kring midjan på en man som klamrar sig fast kramp-
aktigt vid korset. Traditionell kristen skrämselhicka 
som i Hovilainens presentation förlänats mångty-
dighet. Revolt, rädsla eller verklighets flykt? Även en 
annan målning har djävulsk skräck som uppfordrande 
tema, men den har klarat sig från klotter. Målning-

och arbetade en tid vid Rundradion (1946-1948). 
"Livet är en strid," summerade hon sin  tillvaro den 
här tiden. En slogan som följde henne till dess ände. 
1948 emigrerade paret till Sverige och bosatte sig i 
Marianne lund på det små ländska höglandet, mitt i 
Astrid Lindgrens hembygd med platser som Buller-
byn och Katthult inpå knuten, så långt från det öst-
erbottniska skärgårdslandskapet (och för den delen 
Helsingfors) man kan komma. Med sig på resan tog 
paret platsnamnet Fulisbacka från Terjärv och döpte 
sin nya boplats invid Silverån i Mariannelund till dess 
namne, enligt gammal god kolonial sed. Hon lade 
Husgafvel, ett tredje familjenamn, till sin migrerande 
identitet och uppslukades av en relativ tystnad – sedd 
ur sin karriär som etnolog med Österbotten som spe-
cialitet – som varade till hennes död 1984. Ett märk-
ligt uttåg, kan man tycka. 

Hur skall flyttningen tolkas i förhållande till 
artiklar hon skrivit som ”Hembygdskärlek – tradition” 
(1944), ”Ur Fulisbacka-Hannas kokbok” (1947), ”’En 
visa vill jag sjunga …'” (1956) och ”Till rönnens lov” 
(1958), alla i märklig dissonans med symbolhandling-
en att plantera ett österbottniskt vårdträd, en rönn 
(som hon gjorde), vid tröskeln till Fulisbackatomten 
i sin nya hembygd i Småland? Att hembygden som 
tankeformel är teoretisk och utbytbar, trots lovsång-
erna till dess ära; att det finlands svenska, det öster-
bottniska, som kollektiv och unik plats även det är 
en fiktion; att ”para diset” är en känsla lika ögonblick-
lig som lustan till livet när utsträckt på en kobbe vid 
havet en varm sommardag eller som en djävulens grin, 
dess följeslagare, i den kristna dikotomin; att utvand-
ringen är en blasfemisk kommentar till den isolatio-
nistiska bygdesvenskhet som Andersson, K. Rob. V. 
Wikman, och Nikander, Hovilainens mentorer vid 
1920- och 1930-talens Åbo akademi, vurmade för 
med politisk och rasial emfas? Vilken som helst av 
dessa omständigheter kan ha bidragit till att hon och 
hennes man valde att emigrera. Kanske alla i någon 
mening, liksom den krassa: maken fick jobb i Sverige, 
hustrun slog följe! 

I den tio år tidigare utkomna boken om fyrön 
Tankar och tre fiskarfamiljer, skall jag visa, döljer sig 
hennes försiktiga och förtida farväl, formulerat som 
ett politiskt manifest om en värld som inte längre 

finns, men som idealt borde finnas. När det begav 
sig vid tiden för migrationen till Sverige, var denna 
värld ännu mera av lägsen. Det är en sådan allego-
risk ingång i läsningen av Ro, ro till f iskeskär jag har 
valt för denna essä. Hovilainens folkloristiska tradi-
tionsarbete kan synas vara ytligt i sina kast mellan 
detaljerad dokumentation och kåserande fiktion, men 
det är just av de skälen spännande. Det innehåller ett 
ideologiskt glapp som ställer sig utanför sin tids upp-
tagenhet med avskärmande begrepp som hembygd, 
svenskhet och nationalism. 

De två böckerna befinner sig därmed i ett trot-
sigt kölvatten till denna långdragna polemik (Hög-
näs, Lönnqvist, Nyqvist). De förlägger tradition i en 
möjligheternas framtid; de berättar allegoriskt om li-
vets värdighet och människors fredlighet. I företalet 
till den andra boken, Österbottnisk bilderbok (1943), 
skriver hon: ”I en tid full av omstörtande tilldragelser 
är lyckan för mången detsamma som förmågan att 
kunna minnas, ty det händer att det förgångna har 
ett vänligare anlete än nuet.” Det är som om en infor-
mell krigets censur tvingade henne tidigt till reträtt 
in i en fridens folkloristiska minnesbank. Den första 
bokens potpurri av minnes fragment och dokumen-
tation förmedlar, som den senare, en imaginär mot-
bild till krigets råhet och oförsonlighet, en bild av 
ett samhälle som samlas kring förenande kulturella 
raster. Även det ”rättfärdiga” kriget kapar sambanden 
med det förflutna. 

KYRKA OCH STAT. 
DJÄVULEN PÅ TAVLAN OCH 

HAMNFOGDEN PÅ LAND 

Ro, ro till f iskeskärs fjorton kapitel och sextio foton 
formulerar ett mikrokosmos, ett litet demokratiskt 
samhälle som fungerade i princip enligt det självstyre 
som österbottniska byar tillskansat sig under århund-
raden, distanserade som de ha ansetts ha varit från 
en kontrollerande metropol, vare sig den tilltalades 
Stockholm, Sankt Petersburg eller Helsingfors. Den 
folkvalde hamnfogden kallade till stämmor och såg 
till att de lokala lagarna följdes, kyrkliga liksom stat-
liga. Det kunde längre tillbaka i tiden, som Hovilai-

Målning i Tankar kyrka: "Håll thet Tu havwer At inger tager Tina Krono. Apcc. 3:11. Förärad af 
Compagnie Fältskjären H. Brådd med dess K. Maka Madame Maria Christine Spåre. År 1764." 
FOTO: RAOUL GRANQVIST.
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BOSÄTTNINGEN. 
BÅTHUS, BASTU, TORKPLATS, 

VAGELSTÅNG 

Hovilainen rör sig över Tankar-ön med penseln i hand, 
med kameran bredvid sig, med ögat inställt på en sam-
manfattning av det sedda. Hon koreograferar ”sitt” 
Tankar (som hon kallar det) oftast med havet som ut-
gångsläge och skrevan invid Sjöströms bastu, sitt epicen-
trum, som slutpunkt. Ögonsvep som stoppas vid trappan 
av den ”vackraste ryematta” av ”hönsbäret i förening med 
det rodnande blåbäret” eller fångar en båge av hav och 
himmel, med vågbrytare, Trullögrundets ledfyr, en vit-
struken fyrkantig sten som remmarmärke, för att fastna 
inför en svartbrun skugga under bryggan. Det är som 
hon även estetiskt ville ge en holistisk struktur åt sin full-
ändade republik. En tidig recensent skriver (Nya Argus 
38, 1945:3, s. 300): ”Hon har levt sig in bland människor-
na och i den karga naturen, intensivt, medkännande och 
kunnigt.” Precis det! Intensiteten upprätthålls genom ett 
estetiskt och personligt tilltal; kunnigheten genom – låt 
oss kalla det – akademisk distans. Majoriteten av de sextio 
fotografierna är studier – på visst avstånd – av båthus och 
bastu och det mellanliggande området med uppspända 
ryssjor på vagelstängar. Bilderna omfamnar boplats och 
arbetsområde, angränsande textavsnitt dokumenterar 
husens historia, fångstmetoder, ryssjans konstruktion, 
men bosättningen får liv, intensitet, endast genom när-
heten i språket, i rösten, i ordet, i samtalet. Hovilainens 
mångsidiga berättande blir del av sitt objekt. Delen blir 
lika stor som hel heten. 

MÅNGSPRÅKIGHET.
TUTURN, PÄRA, FISKRUMMET I 

RYSSJAN 

Hovilainens Ro, ro till fiskeskär tar sin väg till läsare via 
två svenska språk, båda varianter av sig själva. Det är 
ingen större bedrift att förlägga en text i en till synes 
tvåspråkig kontext, strö främmande ord eller dialektala 
uttryck omkring sig mest för effektens, exotismens, ko-
mikens skull, och kalla det det ena nedsättande ”dialekt”, 
det är avsevärt svårare att upprätthålla ömsesidig respekt 
för alla inblandades (även de presumtiva läsarna) tal-
form, i synnerhet då det ena språket uppträder i en icke 
standardiser ad form. För det är precis så huvudpersoner-
na, då uttryckligen de tre männen, talar i Hovilainens be-
rättelse, i de talrika samtalen med henne och emellan sig 
själva med henne som åhörare. Vad annat skulle de tala 
än sitt första och enda språk, ett språk de har gemensamt 
med författaren och för övrigt även med denne läsare. 
Det är med stor skicklighet och språklig konsekvens hon 
formulerar männens språk i skriftform, återger dess rytm, 
uttal, egenhet, och vad som är ännu mera framträdande, 
lyckas simulera det enskilda personliga tilltalet. Hon ger 
männen ett brett talrum. Väinö är inte Elias, och det hörs 
också, i ordval, pauser, emfas! Detta gör Hovilainen, bara 
det, till en god författare, men en förbisedd och glömd 
finlandssvensk författare med sting. 

Likheten är slående, upplever jag, med afrikanska 
författare som skriver på ett anammat språk, engelska, 
men som ändå lyckas med att manipulera, rekonstruera, 
översätta sitt språk – inte till, på engelska. Precis som 
dem, ”översätter” Hovilainen ibland ord, men då gäller 
det fackord som ”täppo”, locket på skorsten, ”tuturn”, fisk-
rummet i ryssjan, ”jema”, att snörpa ihop två kanter utan 
knytning, eller låter hon ”främmande” ord helt tala för 
sig själva. Sammanhanget får hjälpa till. Vad kan man 
säga till dem som förklarar att de inte förstår Hovilai-
nens svenskspråkiga öster bottniska fiskare? Precis som 
en Sara Lidman eller en Chinua Achebe gör det: läs en 
gång till, läs högt, lyssna! Du hör vad vi säger om du an-
stränger dig. 

För inte bara ordet är fritt i Erla Hovilainens republik; 
språket är fritt. Ön Tankar är mångspråkig. Brännbacka 
får finna sig i att ”gamlakarlebybon har många tokiga be-
nämningar på de skilda ryssjedelarna: så t.ex. talar han 

arna är ”verkningsfulla just tack vare sin ursprunglig-
het,” lägger hon till. ”Primitivism” skulle en samtida 
västerländsk etnolog i en afrikansk by ha kal lat det. 
Ön mytologiseras till sekulär demokratisk republik, 
med motsättningar och revolt som givna markörer. 
Nostalgin grinar. 

BEFOLKNINGEN. TRE FISKELAG, 
LAGARBETE OCH KRIG 

Tre fiskelag representerar befolkningen. Det är män, 
kvinnor, unga flickor och pojkar, i familjerna Elis Alö, 
Anders Brännbacka, och Väinö Bodö, med fiskar-
hustrurna, Edla, Emma, och Julia. Kvinnorna har fött 
åtta, respektive fjorton och fyra barn. ”He va eitt ti byri 
me, sa flicko tå on fick två,” sa Brännbacka (fadern 
till fjorton) då som kommentar till mödan att träda 

garn på bindnålen i arbetet med en ryssja (jag behöver 
inte förstå hur han fick utsagan att gå ihop med den 
trilskande nålen och tjocka garnet). Vid sidan om dem 
ingår i rollspelet ett par lotsar och ytterligare några fis-
kare och legkarlar. En naturens ordning styr arbetsför-
delningen, förklarar Hovilainen: det är ”männens sak 
att färdas till grynnorna och kvinnornas att hålla sig 
uppe på land” med fädjuren och barnen. Men det visar 
sig att könets normbrott är lika otaliga. Fisket faststäl-
ler sitt eget lagsystem. Männen tvingas allt som oftast 
att handskas med kastruller ensamma på ön och kvin-
norna att sitta vid ryssjenäten med att ”jema”, bo, bygga 
och lappa (alla enskilda termer i det interna språkbru-
ket kring ryssjelappandet). Som vad gäller den svik-
tande andliga och världsliga kontrollen är fördelningen 
av arbetet med fisket vägledd av dess oberäknelighet 
och oförutsebarhet, inte av fastställda sociala principer 
som ändå inte fungerar. Tjugoåriga Sigrid och tolvåri-
ga Alvar (som jag intervjuat, nu runt 80 år) i Alös gäng 
arbetar på lika och egna villkor, i båten, vid ryssjan, 
på land, observerar Hovilainen ett otal gånger. Fram 
växer även i det här avseendet en metafor kring den 
pragmatiska tillvaron som ett improviserat lagarbete 
sprunget ur jämställdhet och solidaritet, grundbultar i 
det österbottniska byasamhälle som Hovilainen idea-
liserar. Tilltron till den andre är tilltron till sig själv. 

Befolkningen befinner sig i krig, fast endast en 
gång tillåter Hovilainen en direkt referens till de blo-
diga striderna som försiggick dessa dagar eller veckor 
runt Viborg. Det sker liksom à propos med Bränn-
backa fortsättningsvis med bindnålen i handen. ”Int 
ein ha fått i skråmo eller in bliso, he får an va gla-
dast ivi!” Och Hovilainen lägger till för säkerhets skull: 
”Att yttrandet inte åsyftar den östra grannen, utan det 
halva dussinet pojkar, är uppenbart.” Hans sex söner, 
som kämpade i samma och angränsande truppförband 
som min far, återvände alla, må vara utan skråmor men 
märkta för livet, som vi alla kom att vara, män, kvin-
nor, barn (Granqvist). Hovilainens försonande Tankar 
idyll är ingen idyll. Hennes berättelse lösgör en annan 
värld, ett samhälle, som borde finnas. Det är politik. 
Detta samhälle synliggör sin förtvivlade motsats, som 
hon vägrar gestalta med direkta ord, bilder, associatio-
ner. Kriget finns, men finns ändå inte, eftersom det inte 
borde finnas. 

Erlas paradis.                              FOTO: EKKA HOVILAINEN

Båthus med Tankar fyr.                    FOTO: EKKA HOVILAINEN
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om mungarnet i stället för ”åckgarnet”, om ”millanskåte” 
i stället för framryssjan och om ”pära” i stället för tuturn.” 

Detta säger Hovilainen i uppsatsen från 1944 (s. 58): 

Gamla föremål, sedvänjor, tydor, ordstäv och talesätt, gåtor, 
sägner och visor är en skatt, som bör vårdas. Vad vore bygden 
utan traditioner! Vår hembygdskärlek bör omfatta också det 
gamla i trakten – först då vi inse detta, äro vi upplysta och 
ha sinne för kultur. Och framför allt: kärlek till traditionen 
skämmer ingen. 

Och i synnerhet inte, menar hon, färdigheten att 
vårda om traditionen, vad allt det innebär av samlan-
de och samtalande, men också av deras motsats, utsor-
tering och tystnad. Hemkommen (till Åbo) från en av 
sina turer i Österbotten, ryggsäcken fylld med insamlade 
leksaker (skallror, snurror, slungor), finner hon det mesta 
vanställt. Hon kommenterar: 

Av det inträffade kan inhämtas lärdomen, att vissa ting 
äro mest till sin fördel, där de hör hemma. De ha rentav 
denna egenhet gemensam med mången österbottning, 
som aldrig är i stånd att helt anpassa sig eller känna sig 
tillfreds med förhållandena annorstädes än i sin egen 
nordliga landsända. (Österbottnisk bilderbok, s. 133) 

Hovilainens kulturbegrepp är pragmatiskt och själv-
centrerat; vårdandets innehåll är beroende av en impro-
viserad och fragmenterad situation som hon bara till 

en del är villig att försöka behärska. Därav också mot-
sägelserna. Jag vill uttrycka det så här: det är bara genom 
nuets själviska dynamik som en dåtidens materiella och 
immateriella artefakt kan förvaltas för att bli en fram-
tidens kulturskatt. Hemmahörandets nostalgi som envis 
längtan utestängs genom de tre samverkande tids zonerna 
där det mellersta, nutiden, är den viktigaste. Den nutid, 
krigets, som hennes två böcker var upptagna i var bara på 
ytan tyst. Denna tystnad var meningsskapande. 

I efterkrigstidens dysterhet, var hembygden, den som 
Hovilainen värnat om och kritiskt synat, inte längre i 
takt med tiden. Dess mytiska funktion som påminnelse 
om hur allt hängde ihop var förbrukad. En plats vid en 
å i ett främmande land som var förskonad från igen-
kännbara etnocentriska traditioner och från krigens ef-
terbörd var en lockande ingång för Erla Husgafvel till 
ett annorlunda liv, i en annan bygd, nu som åskådare 
eller en annan slags medverkande. Kanske det nyskapa-
de Fulisbacka vid den småländska ån inte bara var hen-
nes slutgiltiga paradis, utan ett ”promised land”? Men 
i vilken bemärkelse? Vad hände med österbottningen i 
exil? Kände hon sig tillfreds? Det skall jag undersöka 
vidare i en andra essä. Jag tar bussen till Mariannelund 
och in i hennes liv som "österbottnisk trollkäring" (hen-
nes omdöme) på flykt. o

u, över ett halvt sekel efter våra förödande 
krig, har vi allt mer intensivt börjat diskutera 
eutanasi. Ska vi ha en lag som tillåter en män-

niska att döda en annan – under 
”betryggande omständigheter”? 

68 procent av finländarna bejakar tanken, visar en aktuell 
undersökning, som också påvisar att läkarna är emot.

Samtidigt återkommer nu den offentliga debatten stän-
digt till frågan om vårt lands sneda befolknings profil. Fakta 
är välkända, den växande mängden åldringar i förhållande 
till de arbetsföra, att det i vårt samhälle finns för få barn 
och för många gamla individer.

Att sambandet mellan dessa två debattämnen är 
ett utslag av vårt kollektiva undermedvetna, verkar 
uppenbart.  

Att i lag tillåta eutanasi är att gå över en gräns, är 
ett så stort steg att varje humant tänkande värjer sig till 
det yttersta. Den som försöker få en uppfattning om hur 
människor i andra tider tänkt och handlat, hur de levande 
förhållit sig till de döende, ser naturligtvis bara en evig 
ström av olika mönster, av växlingar, olika tiders krav 
och press på människorna. Oöverskådliga versioner finns 
även i det som ligger nära vår tid. Hur bedömer man, eller 
vad vet man om, hur människor under olika tidsperioder 
handlat inför döende individer. Vad var på djupet orsaken 
till deras handlande. Vad var mer eller mindre humant 
under specifika förhållanden. 

Kan någon kunskap om det förgångna ge stöd inför det 
val vi är i beråd att ta i dag? 

E n gång bodde man glest, men ändå inom räckhåll 
för varandra. Djuren i skogen fanns i tillräck-
lig mängd, jorden låg där till att brukas för den 

som ville. Stugorna gjordes stora nog att även hysa frän-
der. Kvinnornas händer frambringade vävnader med rika 
mönster, döden kom inte så ofta att rädsla förlamade, de 
unga fick leka i vårnätterna och barn föddes. Nya män-
niskor som i sinom tid tog över. 

Tider, platser har funnits när människorna inte var för 
många, men inte heller ensamma och utsatta för köld och 
de rasande vindarna.

S enare har man dementerat detta och säger att det 
inte hänt, ändå lever skildringarna envist kvar, hur 
man i trakter med höga berg förde upp de utslitna 

       till topparna och bevisade dem den yttersta god-
heten att med några armars styrka få släpet över branten.  
Förpassa de gamla ner i den snövita friden, ge dem befrielse 
från dagens och nattens krämpor. 

Till befrielse också för de kvarvarande runt elden, på 
det att de kunde dra vidare utan bördan av en kropp, om än 
tunn och ingenting fordrande, ändå en tyngd för dem som 
måste dra släpet. En kropp som krävde en matbit ibland 
och vatten, detta vatten som kvinnorna hade att smälta 
fram också när dödskyla kramade lägret. Till befrielse från 
nätternas klagolåt som väckte männen som borde sova 
för att orka pulsa genom lössnön under den korta tid som 
dager var och visade väg, i nätter när norrskenet inte be-
hagade flamma och hjälpa.

”Vi hittar alltid svar, men alla bottnar i en gåta och där i det 

obesvarbara finns vi. Och måste välja.”
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