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Älskade Stig, utan dig ingen bok.



Till pappa och min svenska och finska familj.  
Detta är min berättelse om oss.
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Det är försommar på vår ö i Roslagen och mitt gud
barn Otto, som är sju år, säger:

– Gud gav mig liv och hon kan avliva mig när hon 
vill. Vet du en sak, faster Anna ? Det finns människor 
som inte tror på Gud. Men man får tro vad man vill, 
säger mamma. 

Jag nickar och säger att det är klart att man får tro 
på det man vill. 

Vi står vid strandkanten och Otto kastar stenmack
or ut i Östersjön. De faller handlöst mot botten. När 
det är min tur studsar stenen till med en skruv och 
borrar sedan ner sig i det ymnigt blå. 

Vi letar plattstenar invid bryggan och kvällshimlen 
sjunker i dagen. Vi tror i detta ögonblick på det omöj
liga, på att en tung sten kan sväva lätt i vattenglittret. 
Vi kastar och kastar och till slut kommer äntligen den 
hoppande femstudsaren som trotsar tyngdlagen innan 
den sinnligt virvlar sig ner i djupet. 

När vi kommer hem igen sätter jag mig på verandan 
och nickar åt mig själv: Din tur, nu, Anna. 
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Om jag får tro på vad som helst, vad tror jag på då ? 
Inne i mitt vuxenbröst klappar hjärtat fyllt av 

barna tro. På kraften Gud, på skyddsänglarna och på 
ödet. På människan som finner fotfästet på hängbron 
mellan liv och död. 

Ja, jag tror på att man får tro vad man vill. Bara vi 
tror på livet. Familjen vi kommer ur är en gåta och i 
den går vi ibland vilse, för att senare återse oss själva. 
Om vi tappar fotfästet tror jag att en hand sträcks ut 
och fångar upp oss. Om vi faller kommer någon nära 
att hitta oss och fästa oss vid jordens yta.

Jag tror att vår tid är utmätt. 
Pappas tid är utmätt. 
Jag är hans dotter, så jag vet det.

Pappa är grådassig och han har gått ner åtta kilo på tre 
veckor. Han gurgelandas när han går sina krycksteg 
och hela den stora karelska hundrafjortonkiloskrop
pen faller isär. Det harklas och rosslas. 

Vi har alltid haft hundar och nu är jag en spårhund, 
sitter nära honom och luktar på sjukdomen. För att 
den ska bli synlig. Han skämtar med mig om att han 
är på väg mot matchvikten han hade under många år, 
nittioåtta kilo, och att han ska sluta på topp. 

Mamma biter ihop och plockar frenetiskt mördar
sniglar varje kväll som hon klipper itu med en ros
tig sax full av slem. Hon skyddar sina nyplanterade 
blommor och hon skyddar sig själv. Vill inte prata om 
pappas hälsa.
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– Jag orkar inte höra tjatet om döden mer. 
– Mamma, han är sjuk på riktigt. 
Hon ser sorgset på mig med sina mossgröna ögon. 
Jag vill att han åker till doktorn. 
Han vägrar. 
– I helvete heller att jag tänker bli inlagd nu mitt 

i sommaren. Sist när jag fick benproppen var jag 
tvungen att ligga på en avdelning med en massa gamla 
gubbar som ropade på sina mammor hela nätterna. 
En av dem slog nästan ihjäl sig när han klättrade över 
sängstängslet. Jag blev livrädd och larmade och det 
ska jag säga dig, Anna, att hade det inte varit för mig 
så hade han ramlat och slagit ihjäl sig. Nej, jag ligger 
inte på en sal en gång till med förvirrade vålnader som 
man måste hålla vid liv.

Jag höjer rösten och hotar, säger att han förstör hela 
mammas sommar och min och min man Stigs och min 
lillebror Thomas och hans familjs sommar. 

– Ja, allas, för vi är oroliga för dig och pratar inte om 
något annat än din sjukdom, som vi inte vet vad det är. 

Vi skriker några vändor och till slut höjer han han
den och pekar argt mot mig med ett böjt värkande 
pekfinger.

– Jag åker väl in då, för att få slut på tjatet om det 
är så ni vill ha det. Men oavsett vad skit de hittar, så 
tänker jag inte lägga in mig frivilligt, hör du det ?

Gamla granar ska stå i evigheter, inte falla för en 
liten mask som tar sig igenom barken. Slaget om dok
torn är över för denna gång. 
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Jag går fram till honom i fåtöljen där han sitter ihop
sjunken efter ansträngningen och fäller ut benstödet åt 
honom. Den mjuka kudden håller upp de tunga benen. 
Jag säger för tusende gången till honom att han måste 
ha benen högt när han just haft en propp. 

Han blänger. 
Jag sätter mig på en låg pall vid fotänden och lägger 

ut kalla, kritvita krämklickar som små öar över de blå
bleka benen och masserar hans fötter, storlek fyrtiosju. 
Benen har nästan samma färg som vattnet där Otto 
och jag stod tidigare i dag. Tårna är krokiga kvistar 
av artros och invaderade av svamp. Ilskna mörkröda 
sprickor har förgrenat sig över stortån. Det luktar 
skämt om honom. Om det inte är cancer, som jag 
känner lukten av, så är det kanske ett litet elakt bensår 
som kommer att fälla honom. 

Mina händer tar varsamt om vadernas blåmärken 
och fingrarna känner sig in i köttet. Han är obekväm 
med att jag masserar hans fötter, men jag gör det ändå. 
För att jag måste. För att mina händer vet hur ont 
det gör i hans gamla ben. Han har gått från att vara 
den resligaste och starkaste av alla, och nu har det 
som burit honom gått sönder. Hans ståtliga livslängd 
var etthundraåttionio centimeter, nu har han gam
malkrympt till etthundraåttiofyra centimeter. 

Han säger att han gått ur sin tro, men han har den 
ändå i sig trots att krig startade förlust, separation, 
utvisning. Han sluter ögonen och i mina händer har 
jag barndomen som lever i gamla uppgivna ben. 



När blev smärtan vuxen ?
När blir smärtan vuxen ?  
Pappa tittar på mig med glanslösa manetögon som 

strömt vaggar av och an i sina hålor och säger:
– Vi ber till Gud att jag får leva ett tag till.
– Ber du till Gud ? Du som inte ens tror.
– Men det är ju för att han övergav mig i fosterlan

det, då för länge sedan, i Finland.
– Pappa, vi vill livet, eller hur ?
– Jo, men när öl inte är gott längre och nu när Leevi 

ska komma, han som just haft en stroke och ändå 
anstränger sig så … Ja, nu när brorsan kommer hit 
på måndag så vi kan träffas en gång till … Sedan är 
det nog över.

Han tittar på mig.
Jag tittar på honom.
Vi tittar på oss.
Jag tänker på hans död och han tänker på mitt liv.
Jag fortsätter massera pappas fötter för sommaren 

får inte släckas.





SÅ FANN DU VÄGEN
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Silta betyder bro.
Taka betyder bakom.
Aho betyder äng.
Bron bakom ängen.
Ängen bakom bron.
Allt börjar här. Vid Kuorevesisjön. Varje familj 

är sin egen tvinnade saga och den här övervakas av 
granskogens kluvna toppar som sträcker sig mot den 
blå sommarhimlen. Stora gröna beskyddare håller om 
familjens öde med granarmarna. 

Familjen Takanen och Siltanen bor vid den här sjön. 
Familjerna går samma slingrande stigar och fiskar i 
samma djupa vatten mitt inne i Skogsfinland. Sjön är 
den blå gläntan mitt i allt. Det luktar tjära och skog. 
Sjön Kerte i Kuorevesi socken är ursprungsplatsen. 
Alla är självförsörjande fattigbönder beroende av hjäl
pande grannhänder på en delad plats mitt i Finlands 
hjärta. 

Här förgrenar sig Barndomsfinland. Här blev pap
pas barndom amputerad.

Här stannade hans tilltro i växten.
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Här blev farbror Leevis längtan sårad och stukad 
– en utstött styvson. 

Och här söker jag min flyende ursprungsplats.

Min farmor Saara Amanda, född Siltanen, gift Taka
nen, omgift Ahonen.

4/4 1914–27/4 1992.
Min farfar Väinö Takanen.
11/8 1910–2/8 1941.
Hon blir sjuttioåtta år.
Han blir nästan trettioett år.
De dör båda i sin födelsemånad.
Och de har båda en handfull bokstäver i sina 

förnamn, en handfull fingrar som finner varandras 
händer.

Ida Takanen, som är min farfars mamma, föder sex 
kraftfulla pojkar i den ångande bastun: Arvo, Väinö, 
Otto, Heiki, Manu, Unto. Och en rejäl flicka: Olga. 
Yrjö biter på tandraderna och trampar upp väntans 
stig utanför bastun. 

Amanda Siltanen, som är min farmors mamma, 
föder nio magra bröder och systrar i den varma bastun. 
Aaro biter på nariga läppar och sätter ett knivmärke i 
granen för varje barn.

Jag ser dem framför mig, ser när min pappas pappa 
Väinö växer upp. Han blir en ståtlig finsk ung man, 
rakryggad och klassiskt nordiskt snygg. Blond med 
stadig blick. Han utstrålar självförtroende och värme.
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Min pappas mamma Saara blir en ung kvinna med 
mjuka former, bred panna, isblå ögon som utstrålar 
mildhet och glans. 

Väinö ser henne och stryker runt henne i grå filt
jacka och gröna lovande ögon. Hon placerar sig så 
det ska vara lätt för honom att hitta henne, står med 
cykeln bredvid bron och väntar på att bli hittad. 

Runt strumpbenen surrar mygg och runt den kyl
da kvällsnäsan svärmar knotten. Hon ger upp sina 
kroppsformer vid tanken på daggfriskt gräs och att 
få rulla runt i hans händer och mun och få hela hans 
längtan utsprungen mot sin kropp. Hon står där på 
augustiängen med leendet i full blom och väntar och 
väntar.

Och nu undrar jag vad hon tror på just då. 
Men hon står där och så kommer han äntligen 

borta på vägen, över bron på sin cykel. Deras ögon 
tindrar i kapp med himlen och ängen som i en blå
grön sensommardröm. Han har uppkavlade ärmar 
och händerna snurrar på styret, han clowncyklar och 
leker sig fram mot henne på två fullpumpade däck. 
Sladdar i gruset och visslar ivrigt. Ler och sträcker 
upp armarna mot himlen samtidigt som hans fötter 
för honom närmare. Hon cyklar honom till mötes 
och de krockar lätt mitt på gräsvägen bakom hela 
vida världen. Hon är hans och han är hennes i deras 
första fall. Syskonen ser dem och gör långnäsa åt 
första kärlekens mirakel. Retar förälskelsen som 
denna sommar vänder jorden. 
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Väinö och Saara blir tokigt förälskade och lite över 
tjugo är de ett omtalat par, lite över tjugotvå är de 
fästfolk, gifter sig och alla långnäsor blir korta och 
smittas av deras kärlek.

Familjeödet dallrar i augustivärmen sommaren 
1935 när de blir familjen Takanen och köper en egen 
liten brun jordplätt för bygge av en egen stuga.

De tror.
De tror.
De tror på att livet är en varmkall och brun och 

grumlig sjö som härbärgerar alla hemligheter.
Och jag tror på dem.

… och nog är det så alltid att bastun är varje finnes 
egen plats, här möts liv och död. Här föds barnen, 
här läggs liken för att göras i ordning och bastun är, 
mellan liv och död, det heligaste och renaste rummet. 
Här tar finnarna skydd mot ryssvintern när man inte 
har värme inomhus. Här lagas potatisen som räddar 
ett helt folk från svältens yttersta dagar. Arbetarkrop
parna rätas ut. Stela leder värms upp, onda ryggar 
släpper taget om det hårda livet och alla blir män
niskor igen. Här kan det viktiga sägas under kriget 
eftersom man inte kan avlyssna en bastu, själva ut
rustningen förstörs av fukten och värmen. Här tvättar 
och värmer sig alla generationer och kön tillsammans. 
Här skapas det och endorfinerna förökar sig glatt i 
värmen. Den stigande bastuångan stärker själen, ger 
liv åt den finska anden.
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… och en naken marsdag står Saara i köket när det 
brister och det kroppsvarma fostervattnet strilar ner i 
yllestrumporna. Kvinnorna samlas snabbt för att hjäl
pa henne att föda sitt första barn. Bastun eldas i gång 
och tvättas, för nu ska det födas. Hinkar med vatten 
bärs in och ärmar kavlas upp. Barnet är ett midsom
martillverkat kärleksbarn och Väinö går utanför och 
biter ihop tänderna. Bastun är röd av blodslamsor och 
kladd, barnet föds fort och kommer med ett vrålskrik 
som första hälsning. 

Det är min pappa. Timo. 
Mitt i högsommaren sexton månader senare föds 

Leevi i samma bastu med samma kvinnor runt sig. 
Ytterligare en stor pojke med milda ögon och ett häls
ningsskrik. En lillebror.

Två bröder.
Väinö, Saara och Timo och lilla nyfödda Leevi är en 

lycklig tillsammansfamilj.
Efter ynka fyra månader börjar kriget. Ryssen kom

mer.

Och ett krig kan alltid göras om till fakta, fakta man 
kan slå upp, fakta som man kan slå ner. Som här:

30 november 1939: För tryggande av rikets försvar 
och för vidmakthållande av rättsordningen, förklaras 
republiken Finland i krigstillstånd. 

Stalin utgår från en snabb seger, »mellan tio och 
tolv dagar«.

Kriget utkämpas i den kallaste vinter som uppmätts. 
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Ofta ligger temperaturen mellan tjugo och fyrtio 
minusgrader.

Ryssarna är dubbelt så många som finnarna, men 
Finland lyckas göra stort motstånd. 

Freden kommer den 13 mars 1940, landet har bör
jat vackla under Sovjets stridsmakt och skriver på ett 
fredsavtal: Tio procent av landets yta förloras. 

Karelen, åh Karelen.
250 000 man.
22 830 stupade.
43 557 sårade.
1 000 tillfångatagna.

Men nu har jag ingen hjälp av uppslagsverken. Där 
finns inga svar på mina frågor.

– Pappa, varför pratar vi aldrig om Finland ?
– Varför sa du inget till din mamma ?
– Varför säger du inget till mig ?

De fyra bröderna Takanen, varav en är min farfar 
Väinö, är alla frontmän och överlever med nöd och 
näppe vinterkriget. En bister marsdag 1940 kommer 
de gemensamt hem. Alla har lagt på sig några härjade 
år, kropparna är magra och frostiga själar har stelnat 
inne i männens höljen. Man blir stel av krig.

Timo fyller två år den 26 mars och familjen återsam
las på födelsedagen. Väinö är tjugonio år och är den 
ende av bröderna som också är en far. Han satte den 
finska kulan i ryssens bröst. Hans bröder berättar för 
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Saara att Väinös högra pekfinger vilar lätt på hanen 
och att hans skarpsyn är berömd vid fronten.

– Den skickligaste skytt vi har.
Döden har varit nära många gånger och alla pratar om 

kriget, om stupade vänner och ryssrädslan. Misstänk
samt pratas det också om barntransporter till Sverige. 
Initiativet till barnförflyttningarna kommer från Maja 
Sandler som är gift med Sveriges utrikesminister Rickard 
Sandler. De är sedan länge stora vänner till Finland och 
här korsas det utrikespolitiska med humanitära insatser.

Allt låter bra, ser så bra ut, men:
– Nej. 
– Nej. 
Ingen riktig mor skickar bort sina barn.
Inte ens i krig. Det är vad ryssen vill, att finlända

ren ska lämna bort sina barn. Ett land utan barn är 
ingenting.

Väinö och Saara, Timo och Leevi är en tillsammans
familj i ett undantagstillstånd i knappt tre månader 
till den här våren. 

Väinö drömmer om att få bli polis i det civila 
Saara drömmer om att bygga stuga med eget pota

tisland vid sjön. Försommaren blommar ut och ett 
nytt krig är på ingång. 

Barnen leker med bombkottar och när det ryktas 
om det nya kriget blir Väinö stingslig. På nätterna lever 
hans hand i Saaras hand och varje finger hon har är en 
bokstav: på vänster hand är det S a a r a och hennes 
högra hand är V ä i n ö. 
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Han smeker varje finger, känner ömt mellan fing
rarna, som om det där finns kommatecken, ja, något 
ska alltid fortsätta, inget ska få dö. Men fruktan 
pulserar genom deras kroppar. Nattlakanen fyllda 
av svett och oro hängs på tork i försommarsolen 
mellan björkarna. 

Midsommarafton 1941 står solen extra högt på 
himlen. Landets män blir fulla och yra, skriker svärord 
åt rysskuggan i flödet av klart hembränt brännvin. En 
kvinna i byn slänger av sig kläderna, rusar naken runt 
husen och rullar sig i daggen. 

När midsommarnattens vita mildhet mörknar fram 
åt morgonen hörs bombplanens muller över alla som 
nu sover ruset av sig med huvudet mot en lugn tuva. 

Fortsättningskriget kommer med morgondaggen 
den 25 juni 1941 och gör allt till natt. Sovjetiska 
bomber faller över Helsingfors. Hur skyddar man ett 
barn från det ? På fingrarna på barnets ena hand står 
L i v e t och på andra handen D ö d e n.

En lerig uppgrävd kulle full av sly, det är vad fronten 
är. Jordiga skor och illaluktande intorkade skjortor. 
Surrande flugor sätter sig i ansiktet, nära munnen där 
några matrester eller dåligt borstade tänder luktar 
småsött. Huden på bröstkorgen är skitig och byxorna 
har knähäng med stenhål. 

Väinö och bröderna är tillbaka i gropen tillsammans 
med Saaras äldre bror Lauri och grannpojken Eemil.

Och min pappa och Leevi är hemma hos Saara.
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Väinö ligger längst fram, möter upp med kroppen 
och geväret. 

Strax efter ligger Arvo och Lauri. Lite längre bak 
ligger de andra bröderna. 

I mitten kläms Eemil. 
Den vända jorden smakar surt och sommargröns

kan spirar i fårorna. Händer vandrar rastlöst över 
gevärskolvarna. Väntande kroppar ligger tunga i 
timmar och väntar, väntar på ryssen ännu en gång.

Ingen vill, alla måste.
Denna väntan !
Detta krig då också den som siktar bäst möter någon 

som siktar bättre. Så läcker Väinös unga blod till slut 
rakt ut i den torra sommarjorden. För en sekund sedan 
hade han sträckt på sig för att rätta till byxorna och 
då träffar kulan som tränger rakt in i hjärtköttet. Han 
griper i luften och sjunker ner vid Arvos fötter och i 
nästa ögonblick är han skild från livet. Arvo lägger sig 
ovanpå Väinö med hela sin tyngd och försöker gjuta 
tillbaka livet i sin bror. De andra bröderna försöker 
få bort Arvo, men han vägrar och riktar geväret mot 
en man vid posteringen. Kulorna viner över de två 
brödernas sammansvetsade kroppar. 

Arvo tömmer sitt gevär i blindo mot rysslinjen. 
Efter fjorton timmar lyckas två av bröderna till slut 

bända bort Arvo från sin bror, stödja honom ur döds
greppet och dra Väinös likstela kropp till ett säkert 
ställe där de tvättar av honom med en skjorta som 
löddrat i en bit tvålvatten. Här sörjer de sig samman.  



24

Saara balanserar på cykeln denna kvalmiga augusti
dag. Tramporna gnisslar och styret är lite snett. Grus
vägen är tungcyklad, så hon måste stå upp för att få 
fart. Skogen kväver luften.  

Saara stiger av cykeln och leder den den sista biten 
genom granstigen fram till björkallén som går fram 
till gården. Där hoppar hon på igen och får äntligen 
upp farten sista biten.

Gårdsplanen är full med folk och när hon kommer 
lite närmare ser hon att prästen står i mitten, en stor 
svartklädd korp mitt i det gröna gräset. Redan på håll 
vet hon att någon stupat och hon kommer i full fart 
in i beskedet. Allas blickar vänds mot henne. Hon ser 
pojkarna trycka sig mot sin farmor som gråter hejd
löst. Några går emot henne med armarna utsträckta 
som för att ta emot henne i hennes fall. Hon voltar av 
cykeln med stora skriket rakt ut i ingenting. Lägger sig 
på gräset, tröstande stela händer söker sig över hennes 
rygg, över hennes hår i försök att trösta. Det mumlas 
och Väinös namn läcker ut, men inte bara hans utan 
även Lauris. Lauri Siltanen, Saaras storebror, har ock
så stupat på samma plats och samma dag. 

Dubbelförlusten gräver sig in och marken öppnar 
sig. Jord tar plats i hennes mun och livet ger upp. 
Människo kropparna driver vilse och snurrar bort från 
jorden. 

Alla vet hur befälhavare Mannerheim tänker när 
han lägger bröder och vänner från samma byar vid 
samma utpost, arm vid arm. Mannerheim vill stärka 
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försvarsandan. Man försvarar sin broder och därmed 
fosterlandet. Men hela släkter utraderas, hela familjer 
utplånas, i detta fortsättningskrig. Och denna dag blir 
två små pojkar faderlösa.

Denna dag förlorar en far och en mor en son. 
Denna dag förlorar bröder sin bror. 
Denna dag förlorar en syster sin bror. 
Denna dag förlorar en vän sin vän. 
Denna dag blir Saara änka och väter gräset i för

tvivlan.
Svettringarna på hennes blå klänning rinner ut längs 

med fjärilstyget och de vita små fjärilarna som flyger 
fritt mot den blå himlen över klänningen drunknar i 
hennes sörjande kropp invid den blekblå sjön.
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