
Brevet “isä” aldrig fick ... 
Brevet, som aldrig nått eller kommer att nå sin mottagare, eftersom han dog 1976, är en vuxen persons uppgörelse 

med fadern, som aldrig sökte kontakt med sitt barn. 
 
“Isä!” 
“Jag tror att det var du isä, som fotograferade min bror och mig med var sin väska och resklädda i rena fina kläder på 

trappan till huset. Mor har satt in ett par foton i ett album och skrivit 29.9 –41. Det måste ha varit den dagen vi skickades iväg. 
Återigen är minnet borta. Far, var du med på järnvägsstationen och vinkade av oss? Om inte, var fanns du i så fall? Det var ju 
nästan alltid mödrarna, som fick packa sina barns väskor, åka iväg till tåget och överlämna dem till reselottorna och sedan 
själva ensamma försöka hålla tillbaka gråten. Ni män och fäder var ju ute i kriget och “försvarade fosterlandet”. I Väinö Linnas 
Okänd Soldat har jag läst, att den finska armén gick över gränsen långt in i Ryssland som ockupanter. Var det därför som vi 
barn skickades iväg? Nej, jag vet att du inte kan svara på det. Men vad kände du egentligen när du kom hem och dina  minsta 
barn var borta? 

Jag har inget minne av själva resan. Otydliga fragmentariska bilder av en vitklädd man, som klämde på mig och petade in 
något i munnen kan möjligen bekräfta att vi någonstans blev läkarundersökta. Men var det den gången?  

Ett annat minne kan dateras. Den 2 oktober 1941 vet jag att jag och flera andra barn går in i ett vitt hus genom en dörr på 
hörnet ut mot gatan. Jag hade aldrig tidigare sett något sådant, så det minnet blev särskilt tydligt, jag förstår bara inte varför. 
Kanske var det för att den långa resan äntligen tycktes vara slut. Inne i huset fanns en stor sal med många bord med vita dukar. 
Där var också en massa människor och barn som jag kände igen från tåget. 

Det här sista, om hur vi kom till Sverige, berättar jag för dig far, för det visste du inget om. Men jag har återigen en fråga 
till dig. Var du hemma när ni fick ett postkort, daterat i Helsingborg 2:a oktober? Det kom från en finsk präst, som troligen höll 
koll på var vi små krigsbarn blev av? Han skrev att jag kommit till ett bra hem. Jag undrar förresten om han någonsin skulle ha 
kunnat skriva något annat?  

Min fostermor var aktiv inom sin rödakorskrets och var visst delvis ansvarig för att barn, som skulle till socknen och kom 
till rätt familj. Minnet kan svika mig, men jag tror att hon berättat, att det blev två pojkar över, men man kunde först inte hitta 
dem. Det fanns inte fler svenska familjer kvar, bara två pojkar, som hade gömt sig under ett bord och var skyddade för insyn av 
den stora duken. Min blivande fostermor och en annan rödakorsare stod plötsligt med två pojkar utan mottagare. Det blev ett 
snabbt beslut: “Jaha, då får vi väl ta var sin!”  

Jag skall inte trötta dig med att berätta allt om hur det blev i den nya familjen. Men något ändå. Mitt första minne från det 
nya hemmet är jag skulle rymma. Tidigt på morgonen första dagen tog jag min lilla rock och mössa och sprang ut – måste hitta 
min mor. Men vart skulle jag ta vägen? Jag kände ju inte igen mig. Kall blåst över en stor öppen grusplan mötte mig. Jag blev 
stående utanför huset och grät. Tanten, som kvällen innan bäddat ner mig i en mjuk ren säng,  kom ut efter mig och sa något. 
Kanske var det mitt namn hon sa när hon böjde sig ner och lyfte upp mig. Inte förstod jag någonting. Och vad jag själv 
eventuellt kan ha sagt var det ju heller ingen som begrep. Jag skulle fylla fyra år några veckor senare. Jag var bara en liten och 
fruktansvärt ledsen pojke.  

Som du vet kom bror till en familj i en annan by. Tror du att jag var ledsen över att inte få se honom varje dag? Tror du att 
jag längtade efter mor och dig, efter storasyster eller storebror, som fick bli kvar hos er? Svaren är JA! JA!  

Nu, min far, skall jag berätta något för dig. Något inom mig dog då i oktober 1941. Det var den ouppfyllda längtan, 
saknaden, som blev som en kallbrand. En bit av min själ dog då. För att inte den själsliga nekrosen skulle förgöra mig helt har 
jag amputerat bort den biten. Det gör likväl alltid ont i ärret, såret tycks aldrig riktigt läka. Ögonen tåras och krampen eller 
klumpen i halsen växer när minnena gör sig påminda. Visst var väl de nya människorna snälla, ansiktena vänliga även om 
rösterna lät konstiga först. Händerna var varma och mjuka mot kinden och kramarna alldeles säker välmenande. Men det var ju 
inte mors - inte dina.  

Vad tror du skedde med ett litet barn, som inte såg sina föräldrar och syskon längre? Jo, efter en tid blev ni alla utbytta mot 
de där människorna, som jag bodde hos. Jag kunde prata och hade antagligen ett hyggligt finskt ordförråd, men det var ju 
meningslöst att använda det. Självklart byttes också det ena ordet efter det andra ut mot något svenskt , och i ökande takt 
glömde jag alla finska ord – utom äiti och isä. Mina fosterföräldrar var noga med att berätta att jag hade en “äiti” och en “isä”, 
fast jag egentligen inte visst vem ni var. Det hade ni säkert inte tänkt er, det bara blev så. Vi förlorade varandra för all tid. Jag 
har alltid undrat om det var ett nödvändig offer.  

Senare, efter min andra hemresa som 10-åring, såg jag dig ibland. Du var borta i veckorna och kom hem då och då. Jag 
fick uppleva att du inte klarade att bära dina motgångar utan hjälp av sprit. Du kan inte ana vad jag skämdes de gånger jag 
måste vara med och släpa hem dig från ölschappet. Och se dig sittande bakfull, lullande och ångerköpt på sängkanten, är 
minnen jag inte kunnat utplåna.  Du tog aldrig vara på chansen att bli min far igen.  

Det var på grund av ditt supande som jag måste tillbaka till Sverige en tredje gång. Mor hade redan då kastat ut dig, men 
när jag skulle resa  hade hon sökt upp dig och fått dig med sista biten till Åbo hamn för att vinka av mig. Men du sa aldrig 
något till mig. När båten lade ut stod jag vid relingen och vinkade till dig, men du tittade bort längst kajen, på något akter om 
båten, och vinkade inte tillbaka. Var din smärta verkligen större än min? Isä; varför lämnade du mig med den minnesbilden?  
Min själ fick ett nytt ärr. Det var det sista jag såg av dig. 

Jag har inte kommit över det och kunde därför aldrig förmå mig att senare söka upp dig. Men din smärta var kanske trots 
allt större än min?  Om nu smärtan kan mätas och graderas?” 
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