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V arje identitet är en historisk konstruktion 
som utgår från de föreställningar, förhopp-
ningar och myter som gällt för dagen; en 

upptäcktsresa med Jaget som objekt. Men om Jaget 
är detta privata själv, det autonoma själviska själv, hur 
förhåller ”vi” oss till vårt offentliga Jag sett mot det 
faktum att autenticitet eller äkthet förblir en kurio-
sitet, lika overklig i någon bemärkelse som en tavla 
av Rembrandt? För tavlan liksom Jag är komplexa 
tids- och platsbundna sammanfattningar. ”Fast euro-
pén medger att problemet vem han eller hon är kan 
vara ett privat problem, frågar alltid afrikanen inte 
”vem är jag?” utan ”vem är vi?” och ”mitt” problem 
är inte mitt enbart utan ”vårt”,” säger Kwame An-
thony Appiah, den ghanesiska litteraturvetaren och 
filosofen (Appiah 76). Skillnaderna mellan europén 
och afrikanen vad gäller denna existentiella kluven-
het beror på platsens olikartade historiska betingelser, 
på erövrandets jag-besatta koloniala världsbild. Men 
likheter då? Kan det tänkas uppstå igenkännbara 
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”likheter” i Jag-Vi diskursen även då dessa betingel-
ser är närmast groteskt väsensskilda? Då platsen för 
historien är Rumskulla socken i Vimmerby kommun, 
Småland, och Jaget, den finlandssvenska migranten 
och etnologen Erla Husgafvel och hennes finlands-
svenska make, Erkki (kallad Ekka)?

Jag kommer att diskutera platsen (Fulisbacka) 
och tiden (1948-1984) utgående från exilens och 
diasporans teoretiska tanke- och språkformer 

och med deras hjälp försöka förstå den imaginära 
enklav paret skapade; vad Jag och Vi hade för be-
tydelse i den. Jag beskriver den som tre kommuni-
cerande kärl. Det mellersta inneslöt Fulisbacka som, 
dels karnivalisk scen för österbottnisk bondekultur, 
dels Finland-patriotisk marknadsplats och musik-, 
vis- och dansscen. Det till öster representerade själva 
drivkraften i det ideologiska flödet med upprinnelse 
i Erlas etnologiska arkiv (1928-1939) och hennes 
engagemang för Finland; i det till väster skvalpade 
den svenska offentligheten med socialdemokratin och 
Palme som onda andar. Kärlen i öst och väst var nöd-
vändiga för att säkerställa enklavens topografi, dess 
självständighet, och egenart. Enklaven var inte olik 
många andra emigranters identitetsprojekt. Således 
förskaffade sig invandrare från Terjärv på 1920 talet 
två sexvåningshus och byggde en egen kyrka i Bronx 
(New York). Bland dessa runt 1500 bybor som tog sig 
över till Ellis Island runt sekelskiftet fanns släktingar 
till Erla, vars mor var från Kolam-byn, liksom mera 
påtagligt min torpar-farfars fem systrar från Emas-
byn, också den i Terjärv.

Husgafvels i exil

Exil är motsatsen till nationalism och samtidigt 
dess obändiga partner. Nationalism förutsät-
ter lojalitet, exil är svek; nationalism betyder 

samhörighet och vinst, exil alienation, förlust och 
sorg. Exil kan vara vald eller påtvingad; nationalism 
ingendera (oftast). Den i exil drömmer om ”hemmet,” 
återskapar eller återvänder till det, utan försoning. 
Det som skiljer den i landsflykt från kosmopoliten 
är den förres självupptagenhet; den ångestens krea-
tivitet som belönade en Joseph Conrad, en Vladimir 

Nabokov, en James Joyce. Det här är generaliseringar 
som jag skall tvinga i clinch med Husgafvels öde i 
utanförskapets svenska värld. Hon var vandrare; det 
var som sådan hon skapade landet bortom. I skogar-
na i Rumskulla, så gott som varje vår under alla de 
trettio sex svenska åren, strövade hon i timmar på jakt 
efter murklor eller bara för att meditativt hänge sig 
åt den enda gud hon dyrkade, Naturen. Under åren 
som folklivsforskare och stipendiat under 1930-talet 
i svenska Österbotten gick hon från by till by nu med 
vidskepelsen som insamlarobjekt men med samma 
inlevelse.

Ensam har jag sällan känt mig, ty vandrandet är ett nöje 
och vägen och jag äro vänner. Vi har hållit ihop under 
många uppfriskande strövtåg, och vi har sett mycket i 

Otto Andersson och Erla Husgafvel i Kalmar maj 1967. Foto: Ekka 
Husgafvel. Sibeliusmuseums arkiv, Åbo. 
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varandras sällskap. Vägen har gjort mig bekant och för-
trogen med bygden – hembygden, födelsebygden – som 
breder ut sig i alla riktningar, mil efter mil, det är väl den 
egentliga orsaken varför jag går med lätta steg. (Öster-
bottnisk bilderbok, s. 154)

Rörelsen som frigörelse. Vägen och hon ingick en frihets-
pakt lik den som Henry David Thoreau beskrev så ampelt 
i Konsten att vandra:

Om man är beredd att lämna far och mor och bror och 
syster och hustru och barn och vänner och aldrig se dem 
igen – om man har betalat sina skulder och gjort upp 
sitt testamente och rett ut alla sina affärer och är en fri 
människa, då är man beredd för en vandring. (Thoreau, 
s. 157)

Erla flyttade med sin familj flera gånger med fattig-
domen som vägvisare, från Gamla Karleby, där hon föd-
des och växte upp, till Vasa, Ekenäs, och Åbo där hon 
som sjuttonåring tog studenten och magisterexamen 
1929, för att vid färdens sluta landa i Helsingfors med 
ströjobb som lärare, korrekturläsare, och kåserande fol-
klorist. ”Hela min barndom och ungdom gick i den yt-
tersta knapphetens tecken,” skrev hon långt senare till 
Otto Andersson (OA) (OA, 24.5. 1967, Handskrift-
samlingarna, Åbo Akademi; alla daterade brev i denna 
uppsats ingår i Handskriftsamlingarna), en av hennes 
Åbo Akademi professorer (i musikvetenskap och folk-
diktsforskning). Det var denna knapphet som bidrog till 
att hennes påbörjade forskningsarbete (materialinsam-
ling och intervjuer med släktingar) om skolmannen och 
folklivsforskaren Oskar Ranckens liv (1824–1895) gick 
miste om stödet från Gabriel Nikander, hennes handle-
dare. Han var den andre i raden i det manliga triumvirat 
som styrde och ställde i folklivs- och folkdiktsforskning 
vid Åbo Akademi. Den tredje var K. Rob. V. Wikman. 
Erla Lunds ”brister,” vill jag hävda, var dubbelsidiga: hon 
var en talför, stark kvinna och hon var medellös, på grän-
sen till nödställd. Påvisad forskarbegåvning och kreati-
vitet av det slag hon demonstrerat under de dryga tio 
åren som folklivsinsamlare, förslog inte. ”Frihetspakten” 
stoppades och den thoreauska vandringen måste ta en 
annan vändning.

Att, som Erla och hennes make sedan 1936 Erkki 
Olavi Hovilainen, lämna landet 1946 var ingen lätt 
sak – även till ett land inom Norden. Det kunde be-
traktas som ofosterländskt, ett slags landsförräderi. De 
hade tjänstgjort i kriget, hon med arbetsplikt som as-

Hela min barndom och 
ungdom gick i den yttersta 

knapphetens tecken.

Teckning av Erla Husgafvel. Privat ägo. 
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sisterande strömmingsfiskare på fyrön Tankar utanför 
Karleby och som hjälpreda för Röda Korset i Hel-
singfors, han som kapten under Vinterkriget och bör-
jan av Fortsättningskriget (1942). Den vånda parad 
med lättnad och glädje som de upplevde inför sitt val 
var den slags exilens smärta jag nämnt. Även Dan-
mark, som var deras första hållplats, krävde visum! Två  
decennier senare – nu också med visumkravet bort-
taget – hade emigrationen till Sverige blivit en enkel-
spårig arbetsresa. Som i mitt fall. Så mycket hade hänt 
under dessa tjugo år.

Erla lämnade ”misslyckandet” bakom sig. Ekka 
”flydde” en andra gång, nu från finsk språkchauvi-
nism, den förra 1918 med sin familj, då 11 år gammal, 
var från revolutionens St. Petersburg. I brev till Sigrid  
Nikula (SN) i Åbo skrev Erla:

Att vi nu är bosatta fjärran från den plats, där vi hade 
våra rötter, kan till stor del just beror på att vi inte här-
dade ut längre. Här känner vi oss fria – men vår frihet 
har vi betalt dyrt, vi känner vemod och saknad efter 
hembygd, vänner, arbetsmiljö, t.o.m. kulturgemenskap. … 
Och Ekka vågar inte resa till St. Petersburg, som han inte 
sett sedan 1918. (SN, Allhelgonahelgen 1970)

Demonerna i Ekkas liv berörde språk och politik. Hans 
farfar Anders Gustaf Hovilainen, ”svårt anfäktad av 
Snellmans idéer” (Erla till Oskar Nikula, 10.2. 1954) 
hade vid sekelskiftets början i tidens anda förfinskat 
sitt namn. I bakljuset från trettiotalets språkstrider 
och de äktfinska ansträngningarna under fyrtiotalet 
att underminera tvåspråkigheten, i kombi nation med 
den nationalism som krigsslutet gödde med förlusten 
av Karelen, hade ett namnbyte just då och i motsatt 
riktning varit alltför provocerande. Det fick invänta 
bytet av land. Ekkas komplexa sociala familjebakgrund 
och Erlas motgångar, fattigdom och underordning, var 
motiven för den slutgiltiga emigrationen. De var star-
kare än banden till nationalistisk lojalitet. De ”härdade 
inte ut längre,” som sagt, och exilen var ett faktum.

Fast lojaliteten med fosterland och hembygd, som 
vi strax skall se, skulle få ett annat innehåll; den kom 
att sega vidare i annorlundahetens Sverige för att prö-
vas i nya allianser. Uttåget medförde i alla händelser en 
stigmatiserande upplevelse av utanförskap som aldrig 
gav dem ro. Det var det dyra pris hon nämnde i bre-

vet. Å andra sidan, det gav det dem unik livsenergi och 
deras omgivning i och runt Rumskulla tilldragelser 
och insikter av oanade slag.

Österbottnisk  
bondekultur som import

De två nalkades sitt nya boende långsamt, 
prövande. Efter två år i Köpenhamn och ett 
år i Sävedalen (Göteborg) landade de 1948 

på det småländska höglandet, i Mariannelund, där 
Ekka, den Tyskland-utbildade ingenjören, fått jobb 
och Erla påbörjade bygget av sitt imaginära rike, en 
nostalgisk replika av ett tidigt nittonhundratals nord-
österbottniskt bondesamhälle, med Helsingforsbon 
som bisittare, och utvalda ur lokalbefolkningen som 
entusiastiska, (till en början) oförstående medborgare. 
Det handlade om ”vi” och ”de”, där ”de” var det stora 
samhället; om erövring, övertalan, förförelse. Platsen 
med det nybyggda huset på en kulle intill Silverån 
med vedeldad ”finnbastu” döptes till Fulisbacka (ett 
namn lånat från Erlas mors födelsegård i Kolam); 
en rönn – det österbottniska vårdträdet – plante-
rades rituellt på gården; och Hovilainens antog till 
slut Ekkas farmors släktnamn Husgafvel. Topogra-
fiskt omslöt Erlas rike, inte bara huset där över de tre 
decenniernas kultur- och marknadsaktiviteter skulle 
äga rum, utan skogen runtom som var hennes and-
liga andhål, plats för strövtåg, och murkel- och bär-
plockning. Riket var analogiskt med Österbotten. I 
en tidig artikel i Smålands-Tidningen (10.12. 1948), 
”En österbottning ser på Småland, -- och Marianne-
lund,” listade hon likheter hon upplevde mellan de 
två landamären: de höga träden, stengärdesgårdarna, 
strävsamheten, frikostigheten, den blyga nicken som 
hälsning … . ”Smålänningar kunde lika gärna heta 
österbottningar – svensktalande österbottningar väl 
att märka – så mycket påminner de om varandra i 
vanor och lynne.” Hon försökte också övertala OA 
(OA, 17.12. 1954) att utge manuskriptet ”Vår små-
ländska vardag,” en framställning som idylliserade de 
två lokaliteterna, på hans förlag Bro men utan fram-
gång. ”Helst vill jag uppfatta Mariannelund som den 
verkliga idyllen, kanske därför att det känns skönt för 
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kropp och själ att efter vad som hänt de senaste tio 
åren bo i en idyll.” Idén att gestalta sin upplevelse av 
Mariannelund, inkorporerat med Österbotten, som 
ett helande pastoral, liknade det sätt på vilket hon 
transformerade krigsårens fiskarsamhälle på Tankar 
i Ro, ro till f iskeskär till en allegori för det ideala, 
krigsfria samhället (se Granqvist, Horisont, 4/2013: 
6-12). Hon skulle gå mycket längre. Jaget upptog ett 
Vi som identifierade sig med ett förflutet förlagt i 
ett till synes permanent värdesystem som förenade 
människor i vad hon kallade hembygdskärlek. Den 
största av alla kärlekar. Hon talar här på afrikanskt 
vis i Vi-form.

Varje människa har väl någon plats på jorden som hon 
älskar, alla gå vi väl innerst inne  och bära på kärlek till 
en gård, en by, en älv, en sjö, även om föremålet för vår 
dyrkan kanske befinner sig många mil borta – eller just 
därför. Det är ingalunda sällsynt, att vanan avtrubbat 
känslan och hembygden mist sin tjusning för den som 
alltid vistats där, han måste bli i tillfälle att se de väl-
bekanta platserna på avstånd för att märka och erkänna 

deras företräden. Hur som helst, hemtraktens natur har 
sin givna plats i vårt hjärta, den ene vet det utan vidare 
på ort och ställe, den andre upptäcker det småningom – 
fjärran från hemmet – med suckan och längtan. Hem-
bygdskärleken kunna vi inte komma ifrån,    den talar till 
oss med mild, men tydlig förnimbar stämma. (“Gammalt 
är guld värt.” Hörbilder av Erla Hovilainen. Prisbelönt i 
radions manuskripttävlan,” Skolradiohäfte, våren 1944, s 
40)

I exilens bristland fanns ingen hembygd men kärleken till 
den kunde återskapas. Det är denna vision Erla upprätt-
höll i sitt koloniala hem. Hon gjorde det i egenskap av 
trollkvinnan, den invigda, bäraren av tradition och kun-
skap, etnologen, etnografen och soldaten. Inte Jaget! På 
avstånd, i frivillig exil.

Till saken hör att Erla aldrig hade bott ”på lan-
det”, närmast hon kom var paradoxalt nog Fulisbacka 
i Småland, i landet bortom de egna (jag ”bor i sko-
gen å ingen tidning har,” säger hon citerande Gabriel  
Nikander). De materiella insikterna om seder och bruk 
ur den österbottniska byavärlden hade hon främst in-
hämtat via sin mor, äldre släktingar och de hundratals 
informanter hon intervjuade i samband med fältexpe-
ditionerna före krigen. Dessa hade hon nedtecknat i 
rapporter (ca. 6000 sidor) till Svenska Litteratursäll-
skapet och bearbetat i ett tjugotal artiklar. Den andra 
klyftan gällde tiden. Runt två generationer hade pas-
serat sedan den verklighet hon försökte återuppliva 
hade ägt rum. Hon ville inte godta detta och försökte 
väcka upp det förflutna med samma hänförelse och  
beslutsamhet som när hon restaurerade söderfallna 
möbler. Den cykliska evenemangskalendern med säte 
i det österbottniska bondesamhällets högtidligheter 
anno 1900, som paret Husgafvel upprätthöll år efter 
år med bybor som lojala medverkande, var i sig ett 
fantastiskt kulturprojekt, som vi skall se, en teaterpjäs 
med universella anspråk. Som berättar sagan om ett 
traditionens flöde där tiden står stilla och livet lever.

Det mest spektakulära, som också blev Fulis-
backas signum och som signalerade infarten 
i det Husgafvelska traditionsåret, var det fyra 

meter höga Tomaskorset som var rest på gårds planen 
från 21 december till Kyndelsmäss den 2 februari, vid 
samma tid i hela 34 år (1949-1983). Idén med korset, 
en skapelse av enris och tre halmkransar, en hednisk 
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hyllning till vintersolståndet med associerande kris-
tet budskap om fred och frid, hade Erla hämtat från 
dess like som hon sett framför Vasa museum under sin 
epok som vidskepelseinsamlare. Tomasdagen inbjöd 
till fest i ett hus som var pyntat från topp till tå enligt 
julens nyväckta konventioner, med halm på golvet, 
halmkransar på väggarna, tända ljus som Husgafvels 
stöpt själva, utspridda i varje hörn. Långbordet i käl-
laren med röda och svarta julgrytor, fransalakan, och 
lingonris var dukat med skinka (ofta inhandlad i Dan-
mark), med korv, äpplen, julost, memma, glögg, mjöd, 
dansk marmelad, och hela härligheten. Den öppna 
spisen och den uppvärmda ”finnbastun” var redo för 
avnjutning, bastutemperaturen var gissad (även det en 
mångårig rit) och badandet skulle avslutas med tum-
lande (om möjligt) i snödrivan eller dopp i ån ned-
anom huset. Utöver det lekamliga vankades varianter 
av Erlas miniföreläsningar om olika jultraditioner, så 
också tal, frågetävlingar (var det ”liha” eller ”lohi” på 
smörgåsen?), ring- och långdansar runt bordet, och 
varje år en ny polka-polonäs (som Erla diktat och satt 
musik till), som även den tråddes i en dans. ”Det var 
en härlig fest, fem ramlade i sjön, och ingen drunkna-
de,” konstaterade hon i brev efter ett sådant julkalas 
till seriösa Sigrid, kyrkohistorikern (27.12. 1969). Jul-
stugukalaset hade sin uppföljare i påskfesten även den 
med bastubad. Därförinnan hade fastlagstisdagen med 
bulle och ris och Runebergs dagen firats, åtföljda av 
aftnar hemmavid med berättelser om seder och bruk, 
visor och sång. Skoklasser kom vid tillfällen på besök 
i april-maj för avsmakning av Erlas bryggda mjöd och 
samtal om brasor och häxor.

Men denna årstid, våren, var i första hand murklor-
nas tidevarv. I ett brev till OA (24.5. 1967) skrev hon: 
”Ljuvligheternas ljuvlighet på denna jord är att i vå-
rens tid ströva omkring i oländig terräng och möta en 
armé av skrynkliga, fränt och friskt doftande murklor 
på backstigar och släpvägar.” Som hon plockade och 
vandrade, varje vår, ända till det absoluta slutet då hon 
inte orkade längre; 13 timmar och 185 liter murklor var 
ett dagsrekord! Hon skrev murkeldikter och fyllde bur-
karna med också kantareller, mjölkskivlingar, och den 
sylt hon lagade. Bärplockandet (lingon, blåbär, hjort-
ron), insamlandet, syltandet, saltandet, lagrandet, var 
ett återupplivande av den urgamla rutin som kulmine-

rade i mickelsmässa och skördefest hos Husgafvels med 
recitation av murkeldikterna, nya lekar, ramsor, gåtor, 
sång och musik. Allt bar på en mening, och meningen 
var lika förutsägbar som bondepraktikans, fast tämjd 
och anpassad till en dagordning för en österbottning i 
exil. ”Vi gör det annorlunda, vi är fräcka. Vi har musik-
aftnar, bastukvällar, julstugukalas i stället för finfester 
med tre slags vin, som här (Sverige) kallas kultur; vi 
sjunger och blir barn på nytt. Vi hade aldrig orkat följa 
det svenska sättet” (SN, 19.5. 1974).

Ett par veckor innan Erla dog i hemmet infann 
sig denna anspråkslösa notis i Vimmerby- 
Tidning, ”Citronfjärilar siar om en varm 

sommar” (Vimmerby-Tidning, 10. 4. 1984). Det var 
Erla som förmedlat nyheten i kraft av sin ”synska” be-
gåvning, ”Jag är nämligen en trollkvinna,” lade hon till 
som förklaring. I ett tidigt brev hade hon registrerat 
förskjutningen av terminologin från att vara ”en öster-
bottnisk trollkäring, [till] ett mossbelupet skogstroll i 
Småland” (SN, 5.1. 1969). Trollet hade avkönats och 
fått uppdrag utanför både den egna sinnevärlden och 
människovärlden. Självbekräftande epitet av det här 
slaget hade Erla anammat redan under studietiden 
som etnologisk fältarbetare i ”trollkäringsbranschen” 
(Wikman, 16.1. 1939), mest för att karaktärisera  
inriktningen av sitt insamlande. Men ordet/termen 
skulle det visa sig kunde användas även utanför galg-
humorns revir för att gestalta en rättfram, okonven-
tionell sanningssägare, en kvinna, uppriktig, stark, 
och anspråkslös. Det är uppenbart att Mariannelund-
borna i gemen såg dessa egenskaper i Erla Husgafvel. 
Också den småländska pressen. Det stora uppslaget i 

Det var en härlig fest,  
fem ramlade i sjön,  

och ingen drunknade.

Teckning av Erla Husgafvel. Privat ägo. 
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Smålands-Tidningen, ”Erla österbottnisk kulturkrydda 
i Småland” (6.4. 1982), vittnade om detta. Men visste 
de allt? Förstod de vad hennes hädiska mikrokosmos 
innehöll, att det långtifrån bara var upptaget av en 
exotisk krydda? Såg de vad det avvikande hade kostat 
henne?

Året 1976 inträffade någonting nytt i det so-
ciala livet i Mariannelund med omnejd. Paret 
Husgafvel (Ekka dog i december 1979) på-

började regelbundet återkommande loppmarknader 
(11 stycken mellan åren 1976-1983) med sitt hem 
som marknadsplats och inbjudna vänner och gäster 
som medverkande och köpare. Erla iscensatte sin 
ideala version av den österbottniska talkon, arbets-
gillet som arbetsfest, där arbete, lust och etik förena-

des, där solidaritet utmynnade i altruistisk handling. 
Syftet med auktionerna var att samla in pengar till 
stöd för hjärninvalider vid Krigsinvalidernas Brö-
draförbunds sjukhem i Kauniala utanför Grankulla, 
vilken kontakt möjliggjorts via Ekkas bekantskap med 
gamla klasskamraten från Lärkan, Bertel Höckert, le-
damot och grundare av Hjärninvaliderna r.f. Arbetet 
bakom dessa loppisar var i allra högsta grad Erlas. Det 
var hon som inhandlade objekten från glasbruk och 
keramik verkstäder, antikviteter, restaurerade gamla 
möbler, liksom hon stod för inflödet från strapat-
serna i skogen och organiserade donationer från alla 
de andra. Lusten infann sig vid den förplägnad och 
underhållning som alltid erbjöds, kanske rysk mat, 
kanske finsk mat, mjöd, hemlagad senap, och under-
hållningen kunde vara kammarmusik och vissång, 

Auktion vid Fulisbacka, oktober 1984. Försäljning av inventarier efter Erla Husgafvels död. Foto: Cim Hedenberg.
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ofta med de inbjudna som aktörer eller med Ekka på 
violen och Erla vid pianot som ackompanjatör eller 
sjungande egna visor (hör Erla sjunga i programmet 
”Vad släkten sjöng,” Sveriges Radio, P2, 9.9. 1967!).

Vid ett tillfälle (december 1982) forslade Erla in-
täkterna (5 000 kronor) över till Helsingfors i sällskap 
av två av Ekkas ryskläsande (”ruskiklub”) elever Cim 
Hedenberg och Birgitta Iwarsson (Ekka undervisade 
i ryska i Vimmerby och Eksjö 1972–1975). Budget-
restriktioner gällde vid överfarten från Stockholm: 
bänkar inte hytter. ”Jag kan sova överallt, utom på en 
upp- och nedvänd pinnharv,” förklarade Erla (Birgitta 
Iwarsson, privat brev, 12.1. 2014). Året innan i juli hade 
hon vid en mottagning i Kauniala fått hedersdiplom av 
Hjärninvalidstiftelsen för sin kamp; vid det laget hade 
Husgafvels insamlat sammanlagt 20 000 kronor.

Mottot ”Livet är en strid” återkom mantralikt i 
Erlas brevväxling som en fatalistisk reflektion över  
livets oberäknelighet men i lika hög grad som ett här-
skri, en uppmaning till fortsatt nationell kamp (”hak-
kaa päälle”). ”Kanske jag trots allt [efter Ekkas död] 
orkar vara soldat ett tag till,” och trotsa ensamheten 
(SN, Tjugondedagen 1981, ÅA). Trollkäring och sol-
dat, öster bottnisk hembygds- och kulturaktivist och 
finländsk patriot i exil, är de roller vi sett henne iklä 
sig i det här avsnittet. Det var hon som vi.

Härnäst följer en granskning av hur de två kraft-

fälten, den i öst (Finland) och den i väst (Sverige), 
inspirerade och enerverade henne, och därmed höll 
grytan, det mellersta kärlet, kokande.

Det Finland hon inte fick,  
och det Sverige hon inte ville ha

Det etnografiska och etnologiska mate-
rial som Erla Husgafvel bar med sig i sin 
öster bottniska kappsäck och med vilket 

hon utformade sin småländska diaspora bestod av 
oproble matiserad, systematiserad och detaljrik kun-
skap om kulturella vanor och artefakter. Som en kul-
turkonservativ myt om tingens gamla ordning och 
människornas samhörighet blev det ett redskap i 
Erlas händer att bemöta den postmodernitet, den re-
formernas nya värld som hotade lilla Fulisbacka, med 
Olof Palme lurpassande bakom närmaste tall. Hon 
sökte flankstöd från det Finland hon övergivit, bland 
vänner, i studierna i folkloristik, och upplevelser från 
barndom och krig.

Det var svårfångat. Vid sidan om fyra släktingar 
och fiskare och lotsar från Tankar-tiden, brevväxlade 
hon i decennier med Irja Sahlberg, Alfhild Forslin och 
(som vi förstått) Sigrid Nikula, alla väninnor sedan 
studietiden vid Åbo Akademi. Hon såg upp till dem 
för den forskarkarriär de tillvunnit sig, men bemöttes 

Kanske jag trots allt  
[efter Ekkas död] orkar vara  

soldat ett tag till.

Cim Hedenberg med fat som tillhört Erla Husgafvel. December 
2013. Foto: RJG.
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med förundran och ibland spe som den avfälling hon 
var (med undantag av SN). Forslin och Sahlberg be-
sökte henne på Fulisbacka hösten 1965. Erla – trogen 
sitt kall som kulturell festprisse – arrangerade en bre-
tagnisk franskspråkig afton Forslin till ära (hennes fil. 
lic. avhandling hette “Balladen om Riddar Olof och äl-
vorna”) på Fulisbacka och en pressträff för att profilera 
sitt Åbo och Finland, men det hjälpte föga. ”Jag var 
tårögd då åboborna reste” (SN, 25.10.1965). I vägen 
stod OA, den person Husgafvel avgudade reserva-
tionslöst; en beundran Forslin inte delade. Ann- Mari 
Häggman, kryptiskt men dock, antyder varför: ”Hon 
[Forslin] fanns alltid till hands som Otto Anderssons 
viskunniga medhjälpare, men först 1961 fick hon fast 
tjänst som amanuens vid Sibeliusmuseum” (Häggman, 
”Alfhild Forslin,” Svenska folkskolans vänners kalender 
1992, s. 68). Åbo Akademi var inte moget att verka för 
att en kvinna blev OA:s efterföljare, att Forslin blev 
professor. Under året 1977 förstörde hon korrespon-
densen med Erla (AF, privat brev). Samma ledsamma 
öde, fast av andra skäl, gick till mötes de tusen brev 
Erla mottog under åren med adress Fulisbacka, bland 
dem breven från släktingarna.

A llt sedan 1932 då OA gick i borgen för ett 
lån som möjliggjorde för Erla att fullfölja 
lärarutbildningen vid Svenska Normally-

ceet hade han varit hennes faderlige hjälte (”Om jag 
inte hade mer än för eget behov, så skulle jag ändå 
hjälpa fröken Lund,” citerade hon honom i ett brev), 
trots att han avvisade hennes två bokmanuskript: 
Fulisbacka Hannas visor (1948) och Smålandsboken 
(1954). Envist, insmickrande förföriskt började hon 

i början av 1960-talet övertala honom att besöka de 
två strandsatta; det lyckades även. OA träffade dem 
på Fulisbacka i maj 1967 och i juli 1968 i samband 
med två disputationer i Uppsala respektive Visarki-
vets årsmöte i Stockholm. Otto dansade kvaddans 
(Färö-dans) och ”var absolut oemotståndlig,” skrev 
en hänförd Erla till vännen i Åbo (SN, 31.10. 1967, 
ÅA). Erla hade blivit sjuk och kunde inte medverka 
vid ”medborgarmiddagen” (som den kallades) i Åbo, 
OA:s 90-årsjubileum 25-26 april 1969, och bad 
honom, mest som ett tack för det långa brev han skri-
vit till henne om festen, återbesöka Fulisbacka ännu 
en gång, då för att, som hon föreslog, diskutera upp-
satser och tillsammans läsa – och hon sjunga – Ernst 
Knapes och Alexander Slottes visor. OA dog i decem-
ber samma år.

Erlas vurmande för OA – den ”resliga hövdingen 
med sin andliga spänst i behåll” (SN, 22.12.1965) – kan 
tyckas vara mer än lovligt naivt, men bör ses i ett vidare 
perspektiv. Han förkroppsligade för henne det ”förflut-
nas melankoli,” det nostalgiska värdesystem som hon 
upprätthöll och gav mening åt i utanförskapets Sverige. 
Hon besatt en gedigen kunskap om hans arbeten och 
inbjöds även att skriva recensioner (i Hufvudstadsbla-
det) av Studier i musik och folklore. Festskrift till Otto A 
på hans 85- års dag (1965), Sånglekar (1968), och Fin-
ländsk folk lore (1968), och några år senare ett kapitel 
om honom i Brages årsskrift 1958-1973 (1975). OA var 
hennes länk, även den vemodig, till det akademiska liv 
hon hade fallen het för men aldrig fick tillträde till. Efter 
hans död avtog lystet från Åbo och vad det stod för 
av akademia, för att ersättas av det gråmulna sjukhuset 
Kauniala med sitt tunga krav på förnyat nationellt tjä-
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nande. Det var som denna ”soldat” hon konfronterade 
upproret från det svenska sjuttiotalet.

Det är Olof Palme och socialdemokratins efter-
krigstids välfärdsbygge som utgör ett grundincita-
ment i Erlas insnävade museiliknande västra enklav. 
Det skapar detta De som behövs i arrangemang för 
att Vi skall kunna fortbestå med förnyad kraft. Hen-
nes korrespondens denna tid var fylld med retorik 
tagen ur samtidens svenska högerpress, om ”pek-pinne 
Sverige,” ”gangster-landet Sverige” (med anknytning 
till Norrmalmtorgsdramat), det ”korrekta Sverige,” och 
instuckna här och där kända okväden om Palme och 
andra ”vänstervridna.” Bland andra Camilla Odhnoff, 
fjärde kvinnliga statsråd i Tage Erlanders och Palmes 
regeringar åren 1967-1973, med ansvar för jämställd-
hetspolitiken och skolreformerna, liten och blond, 
gjorde henne ”galen,” och ”är man österbottning har 
man det inte lätt, har man därjämte temperament mer 
än folk mest, så kan tillvaron bli bekymmersam” (SN, 
9.1. 1973).

Vad hon fann mest provocerande hängde ihop 
med hennes etnografiska mission som den 
tog sig uttryck i olika uppsatser hon skrev 

före och under krigen. Det handlade om samlandets 
och bevarandets betydelse och de risker som deras 
fiender, ”moderniteten” med sin böjelse för det nya, 
likgiltigheten inför den nedärvda nationella kultu-
ren, och allmän kulturell upplösning, utsatte dem 
för. Därmed blev samhällsförändringar, vare de var 
politiska eller kulturella reformer företrädda av det 
offentliga Sverige eller av finländska författare som 
Jörn Donner och Henrik Tikkanen, hot mot hennes 
världsbild. Denna ”nyordningens” verklighet stod i 
hennes väg och kunde bara bemötas genom aktivism, 
en finländsk motståndsrörelse, den hon organiserade 
i sitt Fulisbacka underland. Här till slut en belysande 
sekvens ur ett av hennes radioprogram, ”Den gamla 
gården,” som sändes i finsk rundradio någon gång 
under åren 1946–1948.

Mångahanda ting vore värda att uppmärksammas i den 
gamla gården ... . Ranorna och veporna i vindskamrarna 
glömde vi, storhalsdukarna och styckemössorna, märkdu-
karna, de utsirade tobakspungarna och brudgumshängsle-
na i kistan, hemmanspapperen med hart när obegripliga 

skrivtecken i skrinet, där viktiga aktstycken och sär-
skilt kära och dyrkade minnen har sin plats, lokorna och 
rankorna i redskapsboden – gåtorna, visorna och lekarna 
om vinterkvällarna, ja, vad allt blev inte outforskat! En 
mångfald skatter glöms i en gammal gård. -- Nyordning-
ens stormvind blåser! (Erla Husgafvels, fd. Hovilainen, 
f.Lund samling, Handskriftsamlingarna, Åbo Akademi, 
3, s. 45)

För att referera till rubriken för denna uppsats: möjlig-
heterna fanns! Det förflutna var närvarande och aktivt 
i Erla Husgafvels kluvna utopi. Nyordningen kunde på 
något mirakulöst sätt umgås med skattkistans trilskande 
vemod.

Det var egensinnet, stämningen och takten som 
räddade kvällen. Vi brydde oss inte om stormen utan-
för. Vi dansar en sorgsen finsk tango, hon och jag.

Har man därjämte temperament mer än folk mest, 
så kan tillvaron bli bekymmersam.


