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Varpakylä, Karelen, den 22 augusti 1904 

 

 

”Jag är en hu, hund, jag är en hu, hu, hund”, upprepade Kuisma högt för sig själv när 

han hasade sin nakna kropp upp på stenen som låg ungefär tjugofem meter från 

strandkanten. Det var långgrunt och vattnet nådde honom till midjan. Han lade sig på 

rygg och kände den solvarma, skrovliga ytan under sin magra kropp. Stenen var så stor 

att tre barn lätt fick plats på den samtidigt, men Kuisma hade aldrig legat på stenen 

tillsammans med andra barn.  

   ”Jag är en hund”, sa han tyst i sitt huvud och då stammade han inte. Men då hörde han 

sin fars bestämda, rytande röst som sade: ”Du är ingen hund, du är en pojke! 

Människobarn som dina syskon! En pojke som dina bröder och kusiner på granngården! 

Kom ihåg det.”  

   Kuisma hade varit vid sjön och badat med sina syskon och sina kusiner. De större 

pojkarna hade simmat nästan varje dag under den varma sommaren och de hade blivit 

riktigt duktiga i att dyka och simma på olika sätt. De kunde bröstsim och ryggsim och 

de kunde flyta på vattnet. Alla andra, även de som var yngre än han, kunde också simma 

på riktigt. Det var bara Kuisma som fortfarande ”simmade hund”. Han skulle aldrig 

kunna simma något annat. Den högra handen hängde inte med i rörelserna, den som 

hade blivit så liten och böjd och konstig på grund av barnförlamningen. Han var orolig 

för att börja skolan. Det gick väl an att bli retad av sina syskon och kusiner. Det hände 

inte så ofta, men när det väl hände, gjorde det desto mera ont. Hans far och mor brukade 

ta honom i försvar. Det gjorde de äldsta systrarna också, men vem skulle skydda honom 

i skolan, undrade han. Tänk om någon berättade i skolan att han inte kunde simma. Nu 

var han sju år och skolan började om en vecka.  
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Varpakylä, Karelen, den 30 november 1939 

 

 

Jag var så glad! Det var torsdag morgon och jag hade vaknat tidigt för att jag skulle få 

gå till skolan igen! Jag var sju år, en förstaklassare. Med två flätor och snygga rosetter 

dinglande på var sin sida av det söta ansiktet, kläderna i ordning, det välstrykta vita 

förklädet stickande fram under fårpälsjackan och skolväskan hängande tittade jag på 

lådbilen far hade byggt åt min lillebror Jokke. Far hade sagt att bilen måste in i ladan för 

vinterförvaring. Han skulle nog bli arg nästa gång han kom hem om vi inte hade tagit in 

den. 

   Med stora, klara ögon glittrande av förväntan stod jag på det översta steget på trappan 

till mitt hem och väntade på mina systrar. Trappan hade fem steg gjutna i cement och 

ledstänger av järn. Huset var byggt i karelsk stil i hyvlat knuttimmer. Fönstren var 

smårutiga, som på alla hus i byn. De spetsmönstrade brädfodringarna kring fönstren var 

vackert utsnidade. Huset var knappt tre år gammalt. Ett rött hus med vita knutar. Vi var 

så stolta över det. Det fanns inte många hus i byn som över huvud taget var målade  och 

vårt var rött! 

   Mina systrar Faina och Aune lät vänta på sig. De var inte riktigt lika ivriga att komma 

iväg som jag. De hade ju redan fått gå i skolan några år. Men för mig var detta manna 

från himlen. Jag hade längtat, till fröken som var så god och glad, till min bänk som var 

gammal men så skön att sitta i. Bänkskivan var nött och full med märken efter bläck och 

små rispor som jag inte kunde förstå hur de hamnat där. Fröken hade ju talat om att man 

inte fick göra märken på bänkarna. Hur hade det kunnat bli märken ändå? Jag kunde 

inte föreställa mig att någon skulle göra någonting som fröken hade förbjudit. 

   Att få lära mig skriva ville jag, ordentligt, med snygg skrivstil och med bläck. Jag 

hade redan fått pröva. Det var inte lätt att först skruva av locket till den lilla glasburken 

med bläck i, sedan doppa stiftpennan i bläckhornet och därefter tillbaka till skrivhäftet 

utan att tappa en droppe. Och sedan börja skriva den första stora bokstaven, det 

snirkliga V som i Veera. Det svåra var att inte bläcka den lilla vimpeln som bokstaven 

började med.  

   Det var viktigt att kunna skriva, det hade jag förstått. Jag hade sett far skriva i böcker 

med namn och siffror. Det satt han med när han kom hem efter att ha varit i väg i flera 

dagar, ibland i veckor. När jag frågade vad det var han gjorde hade han förklarat att det 

var lönelistor han fyllde i. Det var hans ansvar att skogsarbetarna fick sin lön från det 
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stora skogsbolaget. Det var viktigt att de fick pengarna i tid, de hade stora familjer att 

försörja. 

   Man kunde skriva böcker också, läroböcker och romaner, det hade fröken sagt. Hon 

hade varit så glad när hon berättat att en finsk författare hade fått ett viktigt pris för att 

han skrev så bra böcker. Han var duktig på att beskriva naturen, i minsta detalj. Fröken 

hade läst ur en bok han hade skrivit. 

   Hon hade läst flera sidor och allt var om samma sak, en insekts väg ner för ett 

grässtrå. Han hette Frans Emil, den där författaren. Priset hette Nobelpriset och det 

delades ut i Sverige. Hon förklarade att Sverige var ett annat land, som Ryssland. I 

Ryssland pratade man ryska och i Sverige svenska. Fröken hade sagt något på svenska. 

Det lät roligt. Tänk om man fick lära sig svenska! Det skulle man få om man började på 

läroverket. Det ville jag! Jag ville också bli fröken och kunna tala främmande språk. 

Ryska kunde jag redan lite. Det var inte så konstigt. Vi bodde nära den ryska gränsen 

och språket vi pratade hemma, karelskan, hade många gemensamma ord med ryskan. 

   Och dofterna sedan! Fröken doftade tvål och puder, och skolsalen doftade såpa. Den 

vedeldade ugnen spred behaglig värme. Två elever, ordningsvakterna, hade till uppgift 

att bära in ved till skolsalen. De bar in ved och vatten till frökens bostad också. Jag hade 

inte fått vara ordningsvakt än, men det såg jag fram emot att få vara. Då skulle jag få gå 

in i frökens bostad ovanför skolsalen. Det var säkert fint hos henne. Jag ville känna på 

gardinerna som var blommiga. Hur blommorna hamnat på gardinerna skulle jag ta reda 

på!   

   Ibland var doften från ugnen stickande. Då hade klassens ordningsmän slarvat med att 

ta in veden dagen före och den hade inte hunnit torka ordentligt. Att elda med blöt ved 

gav konstig lukt. 

   Att gå till skolan ensam ville jag inte. Det var inte så långt, så det var inte det. Jag 

saknade inte sällskap heller. Jag hade alla skogens djur som jag kunde språka med. Det 

var ekorren, haren och alla fåglarna. De var mina vänner. Det som hindrade mig att ge 

mig av ensam var ryssen. 

   När de vuxna tänkte på eller pratade om ryssen var de också rädda. Men de var rädda 

för grannlandet som var opålitligt och så lätt kunde förändras från granne till fiende. När 

mor och far hade hört att ryssen skulle komma hade de skickat mig, Aune och Faina till 

våra släktingar i Ilomantsi. Där hade vi stannat i två veckor och kommit hem för några 

dagar sedan. Det var därför jag hade missat så mycket av skolan. Vi hade packat alla 

värdesaker i en stor resväska och i den en liten resväska full med fotografier. Mor hade 
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sagt att den lilla väskan var så värdefull att den skulle få ligga i den stora. Tänk att vi 

hade så många fotografier! Speciellt intresserade var vi av dem som var tagna på våra 

kusiner och Valamo förstås. Valamo var det stora klostret som låg på en ö i den 

jättestora sjön Ladoga. Jag hade hört att sjön var så stor, att den var som ett hav. 

Egentligen visste jag inte hur stort ett hav kunde vara men jag förstod att det var något 

jättestort. Det kunde ta dagar och veckor att korsa ett hav. Tänk vad spännande det 

skulle vara att få göra det!  

   I Valamo bodde farbror Kuisma som nu hette Kirill. När man flyttade till ett kloster 

fick man ett nytt namn. Fast inte alla, bara de som skulle stanna där resten av sina liv. 

De som hade gett sig till Gud. Vår farmor Pelagea hade bett till Gud när Kuisma var 

liten. Han var så sjuk att man inte trodde att han skulle överleva. Farmor lovade Gud att 

om han fick leva skulle hon se till att han ägnade hela sitt liv åt att prisa honom. 

   Jag blev alltid rädd när jag själv eller någon av mina syskon eller kusiner blev sjuka. 

Tänk om det skulle hända någon av oss! Tänk om de skulle lova oss till Gud! Om någon 

skulle bli så sjuk som Kuisma, få barnförlamning som han hade haft, och skickas till 

klostret. Men jag var en flicka och då skulle de inte skicka mig till Valamo. Där fanns 

bara munkar. Jag undrade vart man skickade flickor som skulle bli nunnor. Till 

Konevitsa, kanske? Fanns det nunnor där? 

   Vad jag längtade till nästa sommar, då skulle jag få följa med till Valamo. Det hade far 

lovat! Det var min tur nästa gång. De äldre systrarna hade redan fått följa med och 

Jokke, bara för att han var pojke. Far och mor hade först fått Aune och två år senare en 

flicka till, Faina. Jag hade lyssnat i smyg och hört systrarna prata om att jag var den 

stora besvikelsen. De hade ju två flickor redan, vad skulle de med en tredje till! När jag 

hörde det blev jag så väldigt ledsen. Jag lade mig i sängen och gömde mig under täcken 

och grät. Ville inte mor och far ha mig? 

   Sedan fick de Johannes och Johannes fick verkligen allt! Han fick följa med till 

Valamo fastän det var min tur, och han var för liten för att ens förstå var de var! Till och 

med fick han ett smeknamn, Jokke. Det var det minsann ingen av oss flickor som hade. 

Sedan föddes Martti som vi alla tog hand om. 

   Tänk att få se kyrkan i Valamo med egna ögon! Kupolerna var av äkta guld hade jag 

hört. Och alla ikoner inne i klosterkyrkan! Jag undrade om de verkligen var så vackra 

som alla hade sagt. Men att behöva kyssa korset oroade mig. En gång hade far blivit arg 

på mig i kapellet, tjasovnan i Varpakylä, när jag hade vänt bort huvudet när det var min 

tur att kyssa korset. Att göra det direkt efter byäldsten som jag sett äta och spilla det 
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mesta på det gråa, långa skägget. Usch! Det kunde jag inte! Munkarna hade långt hår 

och långt skägg allihop. Jag undrade om de också torkade sina händer i skägget som jag 

hade sett byäldsten göra. 

   Båtresan skulle också bli spännande. Mor och far var i Valamo varje sommar. Aune 

hade fått följa med till Valamo för ett år sedan och i somras hade Faina och Jokke fått 

följa med. Jokke var första sonen och han skulle visas upp. Det var en pilgrimsfärd som 

föräldrarna gjorde varje sommar. Samtidigt hälsade de på farbror Kuisma. 

    Det var så roligt att titta på bilderna. De satte igång många fantasier och inspirerade 

till olika lekar. Till slut fick mor be oss att sluta hjälpa henne, så att fotografierna blev 

ordentligt packade. 

   Nu var allt uppackat igen och vi skulle gå i skolan som vanligt. Far var kvar på 

hemvärnet. 

 

    * 

 

För mig var ryssen en speciell, livslevande ryss, gårdfarihandlaren, en man som jag var 

så rädd för att jag blev svimfärdig när jag tänkte på honom. Han hette Ivan och kallades 

för Ivan arkangeliten. Bara namnet var hur skrämmande som helst. Jag hade ju hört talas 

om Ivan den förskräcklige. 

   Jag hade blivit rädd för honom allra första gången vi möttes. När jag var några år 

gammal var jag hos mina kusiner nästgårds där fars bröder, Maxin och Feodor, delade 

hus. Den stora farstun delade de två brödernas hushåll och direkt från den gick en 

ingång till ladugården. Huset var gammalt och grått. Spisen var så stor att man kunde 

leka uppe på den! 

    När jag kom in i storstugan hade arkangeliten öppnat alla sina koffertar. De var fulla 

med vackra tyger, husgeråd, verktyg, sybehör och alla möjliga småsaker. Alla samlades 

kring honom och tog saker och kände på dem. Jag skulle göra likadant som de andra, 

det trodde jag förväntades av mig. Det enda jag lyckades få tag i var ett par hängslen 

och när jag höll i dem hörde jag honom ropa: 

”Häng hängslen tillbaka eller smaka på bältet!” 

   Jag blev så rädd att jag släppte hängslena och sprang hem och gömde mig i sängen 

under täcken.  Jag trodde att han skulle komma och piska mig med ett bälte. När mor 

hittade mig var jag genomsur av svett. 

   Vad gjorde Aune och Faina när de inte kom ut, undrade jag. Bråkade de om hårbanden 
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igen? De gömde sina hårband på olika ställen så att den andra inte skulle hitta dem. Nu 

hade väl Aune hittat Fainas eller tvärtom och så var bråket i gång. De anklagade 

varandra för att gömma dem. De hade likadana röda hårband som inte gick att skilja åt. 

Ibland skrev de sina namn med blyertspenna på banden, men det gick att sudda bort. De 

hade fått köpa dem av Ivan då han var här sist. Det blev inga köp för mig fast jag hade 

lite pengar. När han kom stack jag till ladugården och gömde mig uppe på höloftet där 

vi brukade leka kurragömma. Där stannade jag tills jag var säker på att han hade gett sig 

iväg till nästa gård. Hjärtat klappade hårt och det susade i öronen. Skäll skulle det bli, 

det visste jag. Jag skulle få höra hur oartig jag varit när mor skulle få reda på att jag 

stuckit. Vi skulle alltid ta alla som besökte oss i hand och niga. Om gästen frågade vad 

vi hette och hur gamla vi var skulle vi titta besökaren i ögonen och svara med tydlig 

röst. Jag fick alltid beröm för att jag gick raskt fram och hälsade på gästerna. Det var 

vanligtvis Faina som gick och gömde sig. Hon ville inte prata med dem hon inte kände. 

Det ville jag. Jag tyckte att det var roligt när vi fick besök, förutom Ivan förstås.  

   Det var mest Aune och Faina som hade för vana att gömma saker för varandra. De 

gömde sina egna saker så att ingen skulle hitta dem. Men ibland, när de var arga på 

varandra, gömde de den andras saker bara för att retas. Det hade blivit lite av en tävling. 

”Den som spar, han har”, hade jag hört mor säga många gånger men det stämde inte 

hemma hos oss. Den som sparade till exempel något gott att äta kunde plötsligt 

upptäcka att allt var borta! Någon hade hittat gömstället och ätit upp godsakerna. Aune 

och Faina brukade göra så. De var så avundsjuka på varandra. Mig brydde de sig inte så 

mycket om men ibland lyckades de lura av mig saker. Då blev jag ledsen. 

   Det var tur att mina hårband var vita! Jag hade en snäll gudmor. Jag hade fått mina 

hårband av henne förra påsken. Och inte bara det, jag hade fått ett jättefint klänningstyg 

också och lite pengar. Jag hade jobbat hårt och varit färdig med fastlagsrisen i god tid 

före palmsöndagen. Det var dekorerade pil- och björkgrenar. Det var viktigt att under 

hela året spara alla omslagspapper från karameller och andra färgglada papper jag kom 

över, och gömma dem på ett bra ställe, som syskonen inte kunde hitta. Jag hade klippt 

de färgade pappren till små blommor och satt fast dem så bra jag kunde. Allt skulle vara 

klart till lördagen före palmsöndagen. Då tog vi de vackra risknippena med till 

bykapellet för att välsignas. På mina satt nästan alla blommorna kvar när vi kom hem! 

   Faina sa att de inte alls såg ut som blommor. Hon sa att det var tur att jag hade använt 

färgat papper för annars skulle man tro att jag hade hängt harlort i grenarna. Det tyckte 

jag var elakt sagt. Aune sade till Faina att om hon hade dekorerat sina ris med grått 
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smörpapper skulle hon inte säga något om andras påskris. 

   Min gudmor tyckte att mina ris var de finaste av alla! Hon berömde mig också för att 

jag kunde utantill alla verserna man skulle säga när man risade. Jag lade riset på 

gudmors ena axel och sade första raden och sedan flyttade jag riset till andra axeln och 

sade andra raden. Allt skulle göras och sägas i takt. Det var för att inget ont skulle 

drabba dem man risade och att de skulle ha god hälsa hela kommande året. Det 

viktigaste, som man skulle säga i slutet, glömde man inte: ”Riset till dig, belöningen till 

mig!”. På påskaftonen hämtade vi belöningen. Det var lika spännande varje påsk!  

   Varför kom de inte? Vi skulle inte få komma för sent till skolan.    

 

    * 

 

Då hörde jag något. Då hörde jag det. Först en duns, sedan en till. Sedan som ett muller 

och ett till och ett till och ett till. Det var som åska. Men det åskade inte på vintern, det 

visste jag. Jag såg mig omkring och kunde inte fatta vad det var. Bullret fortsatte och då 

såg jag elden och röken vid horisonten. Jag blev så rädd att jag höll på att ramla nerför 

trappan men fick tag i ledstången. Hjärtat dunkade så att jag kunde höra det. Jag kände 

något varmt rinna längs låren. 

   Jag gick in och ropade till mor: ”Kriget har börjat!” 

   Mor undrade lite irriterat vad det var för tokigheter jag hade fått för mig. Sedan tittade 

hon ut genom fönstret och såg folket strömma fram på landsvägen. Hon gjorde det 

välbekanta korstecknet med tre fingrar – pannan, bröstet, höger, vänster – om och om 

och om igen. Då blev jag rädd. Ett korstecken var illa, tre betydde katastrof. Jag drog 

henne i kjolen och ville att hon skulle följa med ut. Men hon stannade vid fönstret i 

stället. Mor förstod direkt. Hon höll mig i handen och vi stod som förstenade och tittade 

ut på människor och djur som färdades på vägen med nedböjda huvuden. De gick med 

häst och vagn och drog kor och andra djur efter sig. Vagnarna var fullpackade.  

   Soldaterna kom hem till oss och talade om att vi måste ge oss av direkt till 

järnvägsstationen. Mor fick ensam packa ihop våra saker. Först gick hon till ladugården 

och mjölkade våra kor, tre stycken. 

   Hon lämnade en kanna varm mjölk på köksbordet. 
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Flykten 

 

 

Nio familjer hade samlats hemma hos Feodor och Maxim. Farbröderna var de enda som 

hade häst kvar, och alla ville få hjälp med sakerna de hade skramlat ihop hemma. 

Hästen haltade på ett ben. Den hade inte dugt i kriget, hade farbror Maxim sagt. Alla 

friska hästar var där. Vi hade varit glada när vi låtit soldaterna hämta hästarna tidigare 

på hösten. De hade lovat att ta väl hand om dem. Vi trodde att våra hästar kunde hjälpa 

soldaterna att skydda oss mot kriget, kriget som man hade pratat om dagligen så länge 

jag kunde minnas. De vuxnas ögon blev konstiga när de pratade om det. De kunde inte 

hålla blicken stilla. Och nu hade det börjat. Just när vi hade trott att faran var över. Jag 

hörde de vuxna prata om det. De lät väldigt ledsna. Några ville inte lämna sina hem, 

men de flesta i vår by gjorde det ändå. 

   Så stökigt det blev på gården. Skulle man välja kärra eller släde? Det var så pass 

mycket snö så det fick bli släde. Det gick att lasta mycket saker på den, ett berg med 

knyten och väskor och korgar. Inga människor fick plats så vi fick gå. Mor och vi 

flickor turades om att bära småbröderna när de inte orkade gå längre. Det hade blivit 

natt. Vi fick övernatta i ett, för oss, främmande hus. 

   Morgonen därpå fick vi klättra upp på ett lastbilsflak. Det låg en massa säckar på 

flaket. Vad det var i dem vet jag inte men det var svårt att sitta där utan att hålla fast i 

något. De vuxna sa att vi skulle hålla i varandra och se till att ingen ramlade av. Vi satt 

tätt, tätt för att hålla värmen och för att få plats. Det var redan många på flaket när vi 

klättrade upp på det. Chauffören bjöd oss på Figarol. Det var små, hårda, rosa tabletter. 

De räckte länge i munnen. När jag tänker på karamellerna kan jag när som helst känna 

den söta men samtidigt lite syrliga smaken i munnen. De var så himla goda! Det gav oss 

barn lite tröst på resan. Jokke somnade bredvid mig. Jag höll armen om honom. 

   – Fotografierna, Faina, fotografierna! skrek Aune och stirrade med svarta ögon på 

Faina. Aune var den som var ordentlig och höll ordning och reda på oss andra. Oftast 

visste hon hur vi skulle göra om vi hade problem. Jag kunde fråga henne om det mesta. 

Hon hade alltid svar på alla frågor. 

   – Vad tittar du på mig för? kontrade Faina och drog i sin tur ihop sina ögon till två 

smala streck. 

   – Du skulle ta den lilla resväskan! 

   – Vadå? 
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   – Du skulle ta den lilla resväskan med fotografierna i! 

   – Det fanns väl inga fotografier i den lilla resväskan. Vi plockade upp dem när vi kom 

hem från Ilomantsi. De ligger i byrålådan i kammaren. 

   – Hospodipomilai flickor, sade mor. Sluta nu! När vi kommer tillbaka får vi se korten 

igen! Inget är ert fel! 

   Mina storasystrar satt mitt emot varandra och såg arga ut. Det knöt sig i magen på mig 

när jag tittade på dem. Men de var inte bara arga, de såg så ledsna ut också. Jag blev 

rädd och började gråta. Jag kände på mig att det här inte var något vanligt bråk. Och då 

hände det som inte fick hända. Faina hade släppt taget om sin systers hand när de 

bråkade om fotografierna. Hon ramlade av flaket! Som tur var upptäcktes det med en 

gång och lastbilen stannade. Den snälle chauffören hjälpte mor ner från flaket och de 

två gick tillsammans för att se hur det hade gått för Faina. Vi andra blev tillsagda att 

sitta kvar. Efter ett tag kom de tillbaka med henne. De stödde henne på var sin sida 

genom att hålla henne under armarna, och alla hjälptes åt med att lyfta upp henne på 

flaket igen. Mor sade till en annan kvinna att Gud beskyddar oss. Den andra kvinnan 

gjorde ett korstecken och sade att hon höll med. Flickan kunde röra sig och hade nog 

inte brutit några ben. Då sade mor att i diket, bara tjugo centimeter från platsen där 

Faina hamnade, låg en landmina. 

 

    * 

 

Det var första gången jag såg så mycket folk samtidigt på ett och samma ställe. Vi hade 

kommit fram till Suvilahtis järnvägsstation och mor uppmanade oss, gång på gång, att 

hålla ihop. Vi skulle försöka komma in i en av vagnarna, men köerna var så långa att vi 

inte ens såg tåget. 

   – Far! grät Jokke. 

   – Vi tar hand om dig, sade Aune tröstande. 

   Men Jokke grät för att han såg far. Vilken lycka! Far hade letat efter oss på stationen 

hela dagen. Han hade fått höra att hela vår by hade evakuerats. Nu kände vi oss lite 

bättre till mods. Far tog Martti i famnen och Jokke i handen och sade att det var inte var 

någon mening att trängas på perrongen och försöka komma med ett tåg den dagen. Det 

var bättre att vi letade efter någonstans att sova och vi hade större chans att komma med 

ett tåg tidigt på morgonen nästa dag. Far kände till en lägenhet på tredje våningen i ett 

hus, där det knappt fanns någon eller något kvar. Där försökte vi sova den natten. När 
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sirenerna tjöt, väckte mor oss och tog med oss nedför alla tre trapporna till 

skyddsrummet. När det hände för tredje gången, orkade mor inte gå med oss alla. Hon 

gjorde ett korstecken över var och en av oss och bad för att vi skulle överleva. 

   Tidigt nästa morgon kom soldaterna till huset där vi hade tillbringat natten. De talade 

om för oss att vi måste till järnvägsstationen på en gång.  

   Far hjälpte oss ombord på tåget. Vi vinkade adjö till honom. Han skulle stanna kvar på 

stationen och hjälpa andra familjer iväg. 

   – Vi ses snart! ropade han. Jag kommer snart efter er västerut! 

 

    * 

Vi hade bara åkt en liten stund då mina systrar började gallskrika. De tittade ut genom 

fönstret. Först försökte mor hindra oss andra att gå fram till fönstret men sedan brydde 

hon sig inte längre. Hennes armar hängde på båda sidor av den smala kroppen. Det var 

som om hon inte kunnat röra på sig fastän hon hade velat. 

   Vi såg genom tågfönstret hur vårt hem brann. Huset som vi var så stolta över. Bara tre 

år gammalt, rödmålat med brädfoder som spets. 

   – Mor, varför brinner hemmet? frågade jag. Jag såg tårarna i mors ögon. 

   – Det går inte att förklara, lilla Veera, sade mor med grötig röst. 

   De finska soldaterna hade släppt våra kor fria. De hade tänt på ladugården och huset. 

Det skulle inte lämnas något åt ryssen. 

   Vi barn hade var sin egen höna också. Vad hände med dem och med mjölken på 

köksbordet, undrade jag. 

   Jag tänkte på vad mor hade sagt om fotografierna. 

 

    * 

 

På varje station där tåget stannade trycktes det in mer och mer folk. Det fanns inga 

sittvagnar längre, bara gods- och boskapsvagnar.  Det var jättekallt i boskapsvagnen. 

Ibland flera minusgrader, fast vi försökte hålla i gång elden i kaminen. Isen i taket 

smälte när luften värmdes av människornas och djurens utandningsluft. Då droppade det 

vatten från taket. Att sitta i boskapsvagnen var skrämmande. Man såg inte ut och visste 

inte om det var natt eller dag. Inte ens de vuxna visste längre vad det var för veckodag. 

Det var gamlingar, barn och mammor i vår vagn. Vi sov på halm som strötts på golvet. I 

hörnet fanns en hink där vi skulle uträtta våra behov.  
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   I konduktörens vagn var det lite varmare. Vi fick turas om att vara där. Mor kokade 

kaffeersättning där.   

   Vagnen skakade och jag ikapp med den. Jag kunde inte hålla kroppen stilla. Jag 

försökte tänka ”sluta skaka, sluta skaka” men det hjälpte inte. Först när jag började 

tänka på andra saker, som att få åka till Valamo nästa sommar eller att få gå på 

läroverket och lära mig svenska eller att få åka båt över ett stort hav, slutade jag skaka. 

Det hjälpte att tänka på sommaren och värmen. 

   Folket i vagnen sjöng sånger som jag kände igen. En av dem var en hembygdssång 

som jag hade hört på skolans våravslutning. Jag hade fått följa med mor på Aunes och 

Fainas avslutningar. Villkoret var som vanligt, att jag skulle sitta tyst och stilla, om jag 

ville följa med flera gånger. Jag tyckte inte att de vuxna eller mina storasystrar 

tillrättavisade och uppmanade mina bröder på samma vis. När jag undrade över detta, sa 

de att jag var en stor flicka som förväntades uppföra mig väl. Pojkar är pojkar, sa de, 

och de är yngre än du. Jag tyckte det var orättvist. Vadå, pojkar är pojkar? Får de 

uppföra sig sämre bara för att de är pojkar?  

   Martti grät och Aune försökte trösta honom. Jokke höll mig hårt i handen. Hans små 

fingrar borrade sig in i min arm. När det var dags att äta den vattniga kornvällingen som 

serverades ombord, var han tvungen att släppa. Det hade blivit djupa märken på armen 

efter hans vassa naglar. Mor försökte se tapper ut. Faina såg sur ut som alltid när något 

gick emot henne eller hon blev osäker. Nu var det inte bara Faina som kände sig osäker. 

Det gjorde vi allihop. Vi undrade vart vi skulle.  Vi hade frågat mor några gånger, men 

nu vågade vi inte fråga mera. Vi såg på mor att hon blev irriterad och försökte hålla 

gråten tillbaka. Hon visste inte själv vart vi var på väg. Hur skulle hon kunna berätta för 

oss?  

   Vi visste bara att vi färdades västerut där det troligtvis var säkrare att vara. 

  

         * 

 

   Tåget stannade igen och vi hörde hur det växlades till sidospår. Vi skulle släppa förbi 

tåg med krigsmateriel, hade jag hört de vuxna säga. Plötsligt öppnades skjutdörren 

utifrån. 

   – Aj! skrek jag när en soldat lyfte ner mig från tågvagnen. 

   Det gjorde så ont i ögonen. Det var dagsljuset. Vi hade suttit så länge i den mörka 

vagnen att ögonen hade svårt att anpassa sig till dagsljuset igen. 
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   – Spring inte iväg! Var försiktiga! ropade mor efter oss. 

   Men vad skulle hon kunna göra! Vi var på marken och hon var kvar på tåget. Det var 

så skönt att få springa ett varv på stationen. På den här stationen fanns det lottor som 

hade ställt upp ett fältkök. Jag hade aldrig tyckt om ärtsoppa men vi barn skulle äta upp 

den maten vi blev serverade hemma. Men den här gången, efter att ha köat i timmar, 

smakade ärtsoppan bättre än någonsin tidigare. Vi fick också en skiva av vitt bröd till, 

med smör på! 

   Det var mycket gråt i vagnen. De vuxna sörjde över sina förlorade hem och hus. Barn 

grät för att de var hungriga och frös. Alla grät när larmet gick! 

   Det var farligt att stanna på stationsområdet. Det var järnvägsknuten som bombades, 

där fanns soldaterna och vagnarna var fulla med ammunition som färdades österut. På 

en sådan station fick vi stanna och vi skulle sova i ett hus som låg några hundra meter 

ifrån stationen. Vi var tvungna att bära med oss allt vi hade. Det var inte lätt. Typiskt 

nog blev det larm den natten. Nästa dag skulle vi åka vidare västerut med ett annat tåg. 

   Tack vare min far klarade vi oss levande från bombningarna. Vi försökte ta oss till ett 

skyddsrum men fick inte plats. Det var så kallt att vi höll på att frysa ihjäl, så vi försökte 

få plats i skyddsrummet en gång till. Vi hade frusit ihjäl om inte far hade letat upp oss 

och visat oss ett annat ställe där vi kunde sova. Skyddsrummet träffades av en bomb den 

natten och det var ingen som överlevde. 

   Det var andra gången far hade letat upp oss på en station och räddat oss. Vad jag 

önskade att han hade fått åka med oss hela tiden, men han hade ett annat jobb att sköta 

hade han sagt när jag frågade. Mor hade sagt att vi fick vara tacksamma att han inte 

hade skickats till fronten. Dit fick de unga åka först. 

   Efter en vecka, eller något sådant, alla hade tappat räkningen, fick vi lämna tåget. 
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Valamo, Ladoga, december 1939 

  

 

Luftlarmet tjöt. Bröderna sökte skydd i källaren under kyrkan. Jorden skakade. Bomben 

hade träffat klosterön, men som tur var inte den stora katedralen eller någon av 

eremitsketerna som fanns på huvudön och på omkringliggande mindre öar. När larmet 

var över gick bröderna ut för att besiktiga skadorna. Stallet hade träffats. En häst var 

död. Det här hände tisdagen den femte december, och det var den första men tyvärr inte 

sista gången klostret träffades av en bomb. Klostret hade befunnit sig i larmberedskap 

de senaste veckorna. Redan den sista november hade det första riktiga larmet tjutit och 

bröderna hade sökt skydd i kamrarna och gångarna under kyrkorna, de flesta under den 

största katedralen. Munken Kirill hade senare fått höra att larmet hade gått för att ryska 

krigsfartyg närmade sig klosterön söderifrån. De finska fartygen hade fått dem att 

vända. Att det fanns gott om krigsfartyg och soldater på öarna berodde på att Valamo 

hade varit en militärt strategisk plats sedan Finland blev självständigt.  

   Den tragiska nyheten, att Ryssland hade startat krig mot Finland, nådde klostret ett par 

dagar senare. Att det finska artilleriet skulle ha börjat skjuta mot ryssar i Mainila, var 

det ingen av Valamos två hundra munkar och noviser som trodde på. 

 

     * 

 

Tio dagar efter att kriget brutit ut den sista november, fick klostret order om att alla 

minderåriga skulle evakueras från ön. De hade ett par dagar på sig att förbereda resan. 

Kirill fick en svår, men oundviklig uppgift, att hjälpa till att organisera evakueringen av 

skolhemmets pojkar. Den tolfte december var det dags. 

   Att skicka pojkarna till det okända kändes svårt för Kirill. Han hade följt dem under 

deras uppväxt i många år, och kände i flera avseenden igen sig i pojkarnas öden. Han 

kom ihåg hur det hade varit att besöka Valamo som barn. Det hade varit spännande och 

underbart, men samtidigt lite skrämmande. 

   Öarnas underbara trädgårdar och natur, de tjugo meter höga bergsbranterna utmed 

stränderna på ena sidan och de lummiga lövträdslundarna på andra sidan, och inte minst 

den stora Katedralen, som var det första man såg när man närmade sig ön med fartyget 

Sergei, hade gjort ett bestående intryck på honom. Den var verkligen en helig plats, en 

förgård till himmelen! Katedralen var vit och lökkupolerna, som stolta reste sig upp för 
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att hedra Gud, var helt fantastiska. En del hade en härligt ljusblå färg, andra var gröna, 

de var av koppar och till och med av guld. De visade att här fanns den brinnande bönens 

plats. Kupolerna pryddes av tvärbjälkskorsen högst upp. 

   Ikonostasen med alla vackert dekorerade och målade bilder, ikonerna, var precis så fin 

som alla hade sagt. De var fönster till evigheten. Där var Kristus, Guds moder, heliga 

människor och händelser avbildade på det skickligaste vis man kunde och med de mest 

varierande färger och äkta guld. Det fanns fina ikoner som föreställde klostrets grundare 

Sergei och Herman. En del av dem var väldigt gamla då klostret hade grundats för flera 

hundra år sedan. 

   Genom sin skönhet upplyfte byggnaden hans sinne till bön, redan första gången han 

var där. Han kände att det här skulle bli rätt för honom. Det här skulle bli hans rätta 

hem. Hans mor hade tagit det rätta beslutet när han var sjuk. 

   Första gången Kirill hade besökt Valamo som barn, hade han varit avvaktande, till och 

med lite rädd för munkarna. Alla bar fotsida mörka dräkter och hade långt hår och långt 

skägg. Han hade i och för sig sett män hemma som hade långt hår och skägg, och han 

hade sett prästen i tjasovnan i svart hellång dräkt. Men det som skrämde honom mest, 

var att munkarna var så många. 

   Kirill hade hunnit göra flera pilgrimsfärder innan det var dags att stanna permanent 

och vid det laget hade han bekantat sig med några av noviserna och munkarna. Han 

hade också fått bikta sig för igumen Hariton, som var klostrets andliga ledare. Det hade 

känts tryggt och bra. Han hade fått veta att Valamo skulle bli hans hem under några år 

framöver, innan det var dags att ange klosterlöften och stanna där permanent. 

   Det fanns flera hundra äppelträd på ön. En gång hade han kommit med sina föräldrar 

just när de blommade som mest. Det hade varit en fantastisk upplevelse. Där Kirill 

växte upp, var det inte många som lyckades få äppelträd att klara sig undan kylan. 

Varpakylä låg en bra bit norr om Valamo, i inlandet. 

   Skillnaden mellan honom och pojkarna som bodde i skolhemmet, var att han inte var 

föräldralös. Han kände sig lyckligt lottad. Han hade Gud och han hade sina syskon i 

livet. Många fastrar, mostrar, morbröder, farbröder och kusiner besökte honom i 

Valamo, oftast på somrarna. 

   Hans mor hade dött några år tidigare, och då hade hans far flyttat till Valamo och bott 

där tills han somnade in för mindre än ett år sedan. Det kanske var lika bra att han hade 

fått slippa se oron för kriget som spred sig bland bröderna i klostret. De flesta av 

skolhemmets pojkar var föräldralösa. Några av dem hade en förälder i livet, men dessa 
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kunde inte ta hand om sina söner på grund av sjukdom eller andra svårigheter i livet. 

Några av pojkarna fick besök ibland, medan andra var helt och hållet hänvisade till 

klostrets bröder för att få omtanke. Till skillnad från honom, var nästan alla pojkar 

arbetsföra och kunde utföra även kroppsarbete. Han själv, med sin odugliga arm, hade 

inte kunnat göra mycket nytta hemma på gården. De som arbetade med jordbruk, som 

hans föräldrar, behövde friska barn som kunde hjälpa till på gården. Här kände han att 

han behövdes och kunde göra nytta trots sitt fysiska handikapp. 

   Det första pojkarna skulle få göra när de kom i land var att klippa av det långa håret. 

De skulle klä sig i civila kläder inför resan och då skulle det se konstigt ut med det 

långa håret hängande ner på axlarna över ylletröjorna. Tyvärr hade han inte hunnit ordna 

deras klippning före avresan. I deras små kappsäckar av papp, eller bara i säckar för 

dem som inga väskor hade, hade de packat ner sina få personliga tillhörigheter och 

proviant som skulle räcka i tre dagar. 

   Kirill hade vaknat klockan tre på morgonen som vanligt, men till skillnad från de 

vanliga morgonrutinerna gick han inte till den första morgonmässan med de andra 

bröderna. Det skulle ha varit meningslöst för det var extra svårt att koncentrera sig 

denna morgon. Det enda han kunde göra var att be. Och han bad. Kvällen före hade han 

bett framför ikonostasen i klosterkyrkan. Han hade knäböjt framför den undergörande 

Heliga Moderns ikon, och bett om att Gud skulle se till att deras skyddslingar skulle ha 

beskydd under den svåra och farliga resan mot det okända. 

   Många av de föräldralösa pojkarna från ortodoxa hem hade bott hos dem sedan de 

öppnade skolhemmet och han hade blivit fäst vid dem. Det var hans ansvar att se till att 

pojkarna i sovsalen i hus nummer ett fick med sig sina saker när de åkte. 

   Beskedet, att alla minderåriga skulle evakueras till fastlandet, hade inte kommit helt 

oväntat. De värnpliktiga hade kallats in för extra repetitionsövningar redan tidigare 

under hösten och informationen om krigets framfart hade nått klostret. Order om 

evakuering gällde inte bröderna i klostret, i alla fall inte ännu. De hoppades förstås att 

pojkarna skulle kunna återvända så fort allt hade lugnat ner sig. När han hade berättat att 

de skulle lämna ön, hade några av pojkarna frågat honom, vart de skulle skickas och när 

de skulle få komma tillbaka. Till hans stora förtret hade han börjat stamma när han 

försökte förklara att allt skulle ordna sig. Han hade avslöjat sin oro. Han visste inte vad 

som skulle hända med dem, bara att de skulle med båten tidigt på morgonen.   

   På grund av order om mörkläggning av ön, fick Kirill leda pojkarna till hamnen i 

totalt mörker. Den stora klosterfärjan Sergei väntade. Som tur var kände pojkarna igen 
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den. En gång i tiden hade de kommit med den till Valamo. Precis som då styrdes båten 

av munken Irakll, som var en duktig kapten och van att färdas på Ladogas ibland 

oberäkneliga vatten. 

   I natt började deras resa västerut mot en okänd framtid. 
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Suonenjoki 1939-1940 

 

 

Äntligen fick vi lämna tåget! Vi var flera familjer, som färdades tillsammans de tio 

kilometerna till samlingsplatsen i det stora huset, som hette Rajakorpi. Därifrån blev vi 

hänvisade till Kallioranta, där vi fick ett rum att bo i. Rajakorpi var ett spännande hus. 

Det fanns en radio där, i rummet där husets gammelfarfar bodde i. Där lyssnade vi på 

farbror Markus barnradio varje torsdag. När han sade, att det var bra att äta 

havregrynsgröt, då åt vi så mycket gröt vi någonsin orkade och fick tag i. Aune och 

Faina retade mig och Jokke för att vi lyssnade på allt farbror Markus sade, och gjorde 

precis som han föreslog. 

   – Vad har farbror Markus nu lurat i er småungar? sade Aune. 

   – Om han skulle säga att det var nyttigt att tugga barkbröd, skulle ni tävla då också 

vem som orkade äta mest? fortsatte Faina. Ju mera bark i brödet, desto värre smakade 

det. 

   Jag hoppades på att farbror Markus skulle säga att vi borde äta äpplen. Jag kom ihåg 

hur gott det hade smakat med äpplen som Kirill hade skickat till oss från klostret. Vi 

hade en stor låda med äpplen i källaren. Det fanns en lucka i golvet i storstugan, som 

man öppnade för att komma till källaren under huset. En gång, när mor skulle hämta 

äpplen, låg vi alla barn på golvet på mage runt öppningen. Plötsligt ramlade Jokke ner. 

Som tur var ramlade han på mors rygg och hon fick tag i honom! När jag berättade för 

de andra, vad jag önskade att Markus skulle säga, undrade de var någonstans det fanns 

äpplen här. Ingenstans, var jag tvungen att svara. Vad jag kände mig dum! Vi var inte 

hemma och här fanns ingen lucka i golvet, som man kunde öppna för att hämta upp 

äpplen och annan mat. Här fanns ingen extra mat för oss någonstans. Här fick vi 

matransoner mot ransoneringskort. 

   Då kom jag ihåg hur Kirill hade lärt oss att spara på äppelfrön. Han hade sagt åt oss 

att spara dem, torka dem och plantera dem. Jag lyssnade alltid noga på vad Kirill sade. 

När han kom för att hälsa på oss, sprang jag alltid för att möta honom vid grinden. Han 

välsignade mig genom att göra ett korstecken över mitt huvud. Det kändes tryggt och 

bra. Jag kunde sitta stilla i timmar och lyssna på honom när han berättade om livet i 

klostret. Han berättade om skolhemspojkar och vad de fick lära sig. Några av dem var 

lärlingar i ikonmåleri. Det lät härligt. Jag hade alltid tyckt om att måla. Tänk om jag 

hade fått lära mig måla ikoner! Och det här med äppelfrön tog jag fasta på. Jag samlade 
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alla frön i en tändsticksask, och när den var full, planterade jag frön vid stenmuren. Det 

var farbror Maxim som upptäckte något konstigt som växte där. Han bad far komma och 

titta vad det kunde vara som växte vid muren och det var han som förstod vad det var. 

När det uppdagades, att det var jag som hade planterat fröna, fick jag mycket beröm av 

far och farbror Maxim. 

   Nu bestämde jag mig för att om jag någonsin mer skulle få äta frukt, måste jag ta 

tillvara fröna och spara dem, torka dem och plantera dem. Frukt var ju så gott! 

 

      * 

 

I Suonenjoki fick jag fortsätta första klassen. Spännande skulle det bli, tyckte jag. Det 

blev det också, fast lite på ett annat sätt än jag hade tänkt mig. När det var dags att be 

bönen före maten, gjorde jag som jag alltid hade gjort. Jag bad tyst Gud välsigna 

måltiden och tackade för dagens mat. Jag avslutade med korstecknet. Det borde jag inte 

ha gjort. ”Ryssen” hette jag därefter. Det var det värsta man kunde bli kallad för. Nu var 

det inte så roligt att gå till skolan längre. Som tur var, hade jag oftast sällskap dit av 

Simon. Han tog mig i försvar på rasterna. Han var så stark att de flesta var rädda för 

honom och inte vågade reta mig när han var med. Det var ingen som kallade honom för 

ryss, fastän Simon också kom från Varpakylä. Vi hade varit grannar och gått i samma 

klass där hemma med.  

   Vi kallades för andra saker också, som ”evakuerade”. Far hade förklarat att det inte 

var ett skällsord. Att evakuera betyder att flytta för att få skydd. Det som jag tyckte var 

konstigast, var att några sa att vi evakuerade var för pratsamma och glada. Kunde man 

vara för glad? Jag tyckte tvärtom, att vi inte alls var så glada längre. I Karelen hade far 

spelat dragspel, och vi hade sjungit och dansat. Vid påsk hade det varit extra festligt. På 

påskafton stannade de vuxna hela natten i katedralen och gick i procession runt den och 

bar på kors och sade till varandra ”Kristus är uppstånden” och när de kom hem tidigt på 

morgonen väcktes vi barn med samma ord. Sedan åt vi jättemycket frukost. Alla var så 

hungriga och sugna på allt möjligt efter fastan. Sedan gick de vuxna och lade sig och vi 

barn fick klara oss själva. Det gjorde vi för det mesta annars också, men då brukade det 

vara vuxna, sådana som arbetade ute på gården, som höll ett öga på oss. 

   Korna var utsläppta på sommarbete. Far hängde gungbrädor i höladan och i 

ladugården. Jag gungade så häftigt att jag mådde illa. Utan Simon hade jag inte fått 

chansen att gunga så mycket. Han gav ofta sin tur till mig. Det var så att den som 
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gungade sparkade en boll, som vi hade gjort av hö, så långt han kunde och den som fick 

tag i bollen fick gunga. Det var de stora pojkarna som var snabbast att fånga bollen. 

   De små barnen hade en gunga inomhus, och vi turades om att passa syskonen medan 

de som hade varit i mässan på natten sov. 

   Påsken var det bästa jag visste!  

 

       * 

 

Oftast gick Simon och jag tillsammans till skolan och helst gick vi på järnvägsspåret. 

Det var kortaste vägen. Ibland höll vi varandra i handen, men inte om någon såg oss. En 

dag lade vi ett mynt på spåret. Vi hade hört att det skulle bli platt då. Och visst blev det 

det! Det var en svensk krona, som vi hade sparat bland våra gemensamma skatter i vår 

skattkista i uthuset. Själva skattkistan var en plåtask i matta färger. Det stod något på 

svenska på den. Det hade någon sagt när vi frågat var asken kom ifrån. Det var bilder på 

goda kakor på den. Vi hade några spännande saker i den. Jag hade två små blåa knappar 

där. De skulle jag ha som ögon till trasdockan jag höll på att göra i ordning. Jag kunde 

redan virka så jag hade virkat en mössa till dockan. Kroppen var en vedklamp och 

huvudet hade jag snott ihop med ett snöre av en tygbit som jag hade fyllt med lump. 

   I plåtlådan fanns också våra silvermärken. Vi hade fått var sitt yxmärke. Det fick vi 

barn när vi hade samlat ihop en viss mängd saker. Det kunde vara glas, saker av gummi, 

gamla kläder, trasor och lump. Allt skulle tas tillvara och återanvändas. Lön fick man 

också. Jag tror att de vuxna fick lite pengar eller extra ransoneringskort. Vi barn kunde 

få karameller, ibland de jättegoda Figarol och ibland Pectus bröstkarameller som man 

fick suga på försiktigt, så de räckte länge – annars missade man ju hela idén med godis! 

När vi fick dem, satt vi andäktigt tysta och stilla som i kyrkan. Godiset kom från 

Sverige. Jag tänkte att i Sverige fick nog barnen godis varje dag. Där var det inte krig, 

så det kanske inte var ransonering av mat heller. Det hade jag hört de vuxna prata om. 

Alla var trötta på att vara hungriga jämt och jaga mat. 

   Silvermärke fick man också om man högg tillräckligt mycket ved och staplade den. 

Någon av de stora pojkarna i skolan hade sagt, att man lurade småungarna. Märkena var 

inte alls gjorda av silver. Men jag trodde att det var de visst. Varför skulle de annars 

kallas för Silveryxan? 

   Jag hade först inte velat använda kronan, men Simon hade undrat vad vi skulle med 

den till. Man kunde inte handla med kronor i Finland, inte i Karelen heller. Så det var 
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ingen idé att spara den. Jag sade till Simon att jag hade hört några barn på skolan prata 

om, att deras småsyskon skulle skickas till Sverige. Tänk om någon av oss skulle få åka 

dit! Då skulle vi kunna ta kronan med oss! Men Simon hade hört att det bara var barn, 

som inte börjat skolan än, som fick åka. Det gällde inte oss. 

   Det platta myntet visade vi för Aune. Vi var stolta över det vi hade lyckats med, men 

hon blev jättearg och skällde på oss: 

   – Förstår ni inte vad som kunde ha hänt? Vill ni inte att Finland vinner kriget? Vill ni 

inte komma tillbaka hem till Karelen? Vill ni inte, att far ska kunna komma och hälsa på 

oss? 

   Vi fattade inget. Vad hade det tagit åt henne? Det är klart att vi ville allt det där. Vi 

längtade jättemycket hem till vår egen by, Varpakylä. Där fanns allt man behövde på 

nära håll: småskolan, flera affärer, apoteket, läkarmottagningen, det fina kapellet och 

prästgården. Allt detta bara ett par kilometer hemifrån. Nu hade de stora barnen åtta 

kilometer till skolan. Vi längtade också efter vår fröken. Vi saknade allt, till och med 

kusinerna på mors sida. De brukade bo hos oss, när de gick i 

konfirmationsundervisning. Jag tyckte inte så mycket om dem, för att de retades med 

mig när de kom. När den äldsta dottern var hos oss, bjöd mor på piroger, vetebröd och 

småkakor. Jag blev så sugen! Aune fick vara med och dricka kaffe, men ingen frågade 

mig, om jag ville ha något. Det vattnades i munnen, och till slut sade jag: 

   – Alla bara äter och smackar med munnen och lilla jag får ingentingen. 

   Sedan dess har kusinerna kallat mig för ”den lilla som får ingentingen”. Kusinerna var 

annars snälla och duktiga. De hjälpte till med att väva dukar och mattor och gjorde 

andra hushållssysslor. 

   Nu hade Aune lugnat ner sig. Hon förklarade för oss, varför vi inte fick lägga något på 

järnvägsspåret. Vi fick dåligt samvete, när vi tänkte att tåget kunde ha spårat ur och det 

då hade varit vårt fel. 

   Det var inte enda gången Aune hade blivit arg på mig. Oftast hade jag velat göra något 

gott, som den gången jag plockade hallon på väg hem från skolan. Jag var så nöjd, när 

jag hade hittat ett bra ställe med stora, mogna, saftiga, röda hallon. Jag ville vara duktig 

och plocka dem med mig hem. De skulle räcka till alla. När jag hade plockat så mycket 

jag orkade, syntes inte botten på skolväskan längre. När jag kom hem, var hela 

skolväskan dränkt i hallonsaft och det hade runnit ut på min klänning med. 
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   Vi var lite oroliga för kusinerna. Mor och far hade tappat kontakten med dem. Vi 

trodde, att de kanske aldrig flydde från sina hem. Att de blev kvar där hemma. Ryssen 

kanske hade tagit dem. Varför flydde de inte, tänkte jag. Vad kan ha hänt med dem? 
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Valamo, Ladoga, mars 1940 

 

 

Ryska jaktplan hade bombat ön i början av januari 1940. I slutet av januari var det 

outhärdligt. I början av februari ännu värre. För bröderna som var kvar kändes det att de 

vistades mera i gångarna och kamrarna under katedralen än ovan jord. Det blev bara 

värre och värre. Nu var det dags att evakuera de flesta, som var kvar på klosterön. Kirill 

var orolig för dem som skulle åka. Han själv var 43 år gammal. Det var bara ett fåtal 

bröder som var yngre än han. Medelåldern var över 60. De flesta var så gamla, att han 

förstod att resan skulle bli alldeles för ansträngande för dem.           

   Den här gången var resplanen så klar som den kunde vara under pågående krig. Det 

var bra för att det var nästan två hundra personer som skulle iväg. Förutom noviser och 

munkar, åkte även resterande civilisterna denna gång. Det var några specialister som 

arbetat för klostret och en grupp kvinnor som levt och arbetat i Valamo stora delar av 

sina liv. Klostret hade varit deras hem. De flesta av dem var också mycket gamla. 

Slutmålet visste man också, Kannonkoski, en liten by i mellersta Finland. Det gav viss 

tröst. 

   Inte så länge sedan hade fler bott i klostret. Under första världskriget hade fyra hundra 

ryska män, som inte hade gett klosterlöften än, kallats till ryska armén. De flesta av dem 

återvände aldrig till klostret. Sedan inträffade revolutionen och Finland blev 

självständigt. Karelen tillhörde Finland och klostret låg på finsk mark. När den ryska 

gränsen stängdes, kom det inte längre några unga ryska män till Valamo. Därefter 

började medelåldern öka ständigt. 

   När Kirill tänkte på den tiden, fick han ångest. Det var då det hände. Det som inte fick 

hända. Skulle han aldrig bli av med skuldkänslorna, undrade han. 

   Det var andra gången Kirill skulle vara med och hjälpa till att packa ihop 

nödvändigheter för en resa västerut i ett, även för Ladoga, enormt hårt väder. Resan till 

fastlandet skulle ske med lastbilar. Det hade varit en ovanligt tidig och kall vinter, vilket 

gjorde att isen bar, och man kunde använda isvägen. Det hade inte inträffat på 

årtionden. Termometern hade visat över 40 minus flera dagar i sträck. 

   När lastbilarna hade hämtat flyktingarna från Valamo, skulle dessa vidare med tåget 

till Jyväskylä. Kirill fick höra efteråt, att de hade fått spendera den tio mil långa resan 

från Jyväskylä till Kannonkoski på öppna lastbilsflak. Väl framme hade några av 

klostrets ledare fått bo på en bondgård. Alla andra hade placerats på skolor, som var 
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stängda för undervisning på grund av kriget. Där snickrades det ihop våningssängar att 

sova i. I ett av klassrummen iordningställdes ett altare, så att bröderna kunde fortsätta 

med gudstjänsterna. Mathållningen var enkel.  

   Kirill stannade kvar på klostret med två soldatpräster, prästmunk Paavali, munk 

Simforian och förstås Irakll, båten Sergeis kapten. De hade en hoppfull föreställning om 

att de skulle kunna åka iväg med båten vid behov och de hoppades att de en dag skulle 

få hämta tillbaka alla till Valamo med båt. Det var bland annat därför Irakll skulle 

stanna kvar. Han var också en modig, gudfruktig munk i sina bästa år. Han skulle kunna 

utföra tyngre kroppsarbete, när det krävdes. De skulle se till att klostrets alla rikedomar 

skulle fraktas bort, eller i alla fall skyddas från bombningar och eldsvådor. 

   De flyttade böckerna från biblioteket och packade ner dem. De samlade ihop alla 

kyrkodräkter, gudstjänsttillbehör och saker som helgonreliker, sakrament- och biktskrin 

och andra viktiga och heliga föremål. De lastades ner och placerades i gångarna som 

fanns under katedralen. På sina ställen var gångarna så låga, att man kunde ta sig fram 

bara genom att krypa. Alla föremål stuvades in genom en lucka på golvet. Kirill undrade 

ibland för sig själv, om det här var vettigt egentligen. Var klostret så beroende av yttre 

attribut? Visst ville han också rädda så mycket som möjligt av de värdefulla sakerna. 

Men om den stora katedralen skulle bombas och rasa ...  

   De sov också där. På ett sätt kändes det tryggt, heligare plats än det här fanns inte på 

ön, men å andra sidan var det väldigt obekvämt. Utrymmet kunde inte värmas upp och 

det var fuktigt och kallt. På sina ställen var det så lågt i tak att det inte gick att stå.  

   De var ganska lugna ändå. Även om de skulle bli begravda där under katedralen skulle 

de få evig frid. Det tack vare deras ständigt pågående bön. 

   Då bombningarna ökade i intensitet under februari månad, började den kvarvarande 

gruppen inse, att det där med att åka båt skulle vara uteslutet. De skulle inte klara sig till 

våren.  

   Vad var de mest rädda för? Ryssen? Att förlora klostret?  

   Kirill visste att människan själv är sin värsta fiende. Vår fiende finns inom oss. Vi 

bekämpar det onda hela tiden. Vi ångrar våra synder, och vi försöker bli bättre 

människor. Ibland lyckas vi bättre, ibland sämre. Det viktigaste är tron. Tron på Guds 

vilja, att han hjälper oss att bli bättre och att han förlåter oss våra synder.  

   Igumen Hariton hade lärt bröderna, att fienden inom oss visade sig oftast i svårmodets 

skepnad. Att bli deprimerad, orkeslös och viljelös, var bland det värsta som kunde 

inträffa. 
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   Det var därför det var så viktigt att hålla igång med rutiner. Det var därför bröderna 

måste hålla bönen levande. Det var därför, det var så viktigt att tro på att Gud aldrig 

skulle svika. 

   Han tänkte på den gången han hade gjort så fel. Han hade erkänt sin synd. Han hade 

tvivlat, sedan ångrat. Han hade biktat sig och gjort bot. De goda råden som han hade fått 

av sin biktfader hade han följt efter bästa förmåga, men ändå… 

   Preliminärfreden undertecknades i Moskva den trettonde mars 1940. För Valamo 

innebar det att det skulle utrymmas totalt och lämnas åt ryssarna. Klostret hade bara 

några dagar på sig att evakueras och packa ihop det sista. Det diskuterades och 

bestämdes att de dyrbaraste målningarna skulle räddas först. Dukarna och ikonerna 

skars loss från sina ramar och sattes ihop bildsidorna mot varandra och spikades ihop. 

Böckerna trycktes in i potatissäckar. Att få hjälp av soldaterna var bra, annars hade de 

inte klarat av att lasta alla dyrbarheter på lastbilsflaken. Sedan skickades allt med tåg 

västerut i väntan på att hitta ett nytt ställe att flytta in i. Tack vare den ovanligt tjocka 

isen, kunde man rädda en del av klostrets egendom över isvägen. Mycket blev kvar. 

   Kirill skulle hjälpa till att ta hand om nattvardsvinet. Det fanns mycket vin i förrådet, 

för att det var beräknat att räcka hela vintern. Senare kunde han konstatera, att den 

uppgiften hade han misslyckats med. Soldaterna hade upptäckt, att det var vin i lasten 

och hela försändelsen hade ”beslagtagits” av staten. 

 

       * 

 

Den adertonde mars tidigt på morgonen hörde Kirill det, han hade befarat, att han skulle 

bli tvingad att lyssna på en dag. 

   Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv räknade han slagen från den 

sexton ton tunga klosterklockan. Det måste ha varit ett svårt beslut för igumen Hariton 

att ringa på klockan, tänkte han. Kirill hade aldrig behövt vara med om att höra 

klosterklockorna ringa för att själva klostret skulle dö, vilket tolv slag betydde. Han 

hade många gånger hört klockorna slå ett slag för bröder som lämnat jordelivet. När en 

igumen eller annan ledare dog, meddelades det med tre ringningar. Kirill var rädd för, 

att det var sista gången han hörde Valamos klockor slå. Vi fick aldrig tvivla om att Gud 

var med oss. Gud är med oss. Det måste jag tro, bad han. 

   Mellanfreden innebar för klostret, att allt som man kunde, skulle tas med. 
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Kajana 1940-1941 

 

 

Efter ett år i Suonenjoki fick vi flytta till Kajana. Vi fick bo i en arbetarbostad. Det var 

40 minusgrader ute. Det gick knappast att vistas utomhus. 

    Vi var fyra familjer, som bodde i två rum och delade på ett kök. I alla familjer fanns 

många barn, men inga män. De var ute i kriget. Trots att vi var så många i ett så litet 

utrymme, var det fruktansvärt kallt inomhus. När vi vaknade på morgonen, var det is 

uppe på vattenhinkarna. En natt vaknade jag av att någon rörde mitt ansikte. På 

morgonen berättade jag det för de andra barnen och undrade, om det var någon av dem 

som hade försökt skrämma mig på natten. En av de större pojkarna sade, att det var klart 

att ingen ville skrämmas, alla var så rädda hela tiden ändå. För bombningarna, för hur 

männen skulle klara sig, för hur de själva skulle klara sig. Det var mammorna i 

familjerna som gick runt på nätterna och kollade så att råttorna inte bet barnen i näsor 

och tår. Först tänkte jag att han lurades, men när jag tittade noga på honom såg jag, att 

han var allvarlig. 

   Usch! Hur skulle jag kunna somna på kvällen när jag var rädd för råttor?  Men på 

kvällen var jag så trött, att jag somnade direkt. Jag hade lekt hela dagen med barnen i de 

andra familjerna som bodde där. 

 

     * 

 

Solstrålen värmde min kind. Det kändes skönt. I dag ska jag leka med kusinerna på 

granngården. Vi kan gå ner till sjön! Jag ska visa dem att jag kan simma! De kan inte 

retas längre att jag simmar hund! Jag kan simma som en groda, bröstsim. Jokke och jag 

satt i timmar och tittade på grodorna i dammen. Vi såg hur de gjorde, och när vi gick ner 

till sjön, gjorde vi likadant. Men Jokke sjönk som en sten. Han fick vatten i lungorna 

och hostade förtvivlat. Jag blev lite rädd. Vad skulle mor säga?  Det var alltid de äldres 

ansvar att ta hand om de yngre. 

   Och då vaknade jag! Jag såg det eländiga rummet, med bara madrasser på golvet, där 

vi barn sov. Solstrålen värmde fortfarande min kind. Det kändes så skönt. Jag blundade 

och försökte fortsätta drömma. Men det gick inte. När jag väl hade öppnat ögonen och 

sett var jag var, var det för sent att komma ikapp drömmen. Det var inte ens sommar. 

Alla andra barn sov fortfarande, men mammorna hade börjat med morgonsysslorna, att 
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amma bebisarna och koka gröt för oss yngre barn och kaffeersättning för äldre barn och 

de vuxna. Vad jag längtade efter min egen säng. Just nu gjorde jag det så mycket, att det 

värkte i kroppen.  

   Först, när vi kom till Kajana, tyckte jag att det var spännande med så många 

människor som skulle bo ihop. Nu tyckte jag, att det var jobbigt. Vad jag önskade, att 

jag skulle komma härifrån. Jag bad till Gud att han skulle låta mig komma ifrån. Om vi 

inte kunde åka hem till Karelen, till vår älskade by, låt mig få komma till Sverige! 

 

    * 

 

I Kajana gick jag i en ambulerande skola. Det betydde att skolan stannade några veckor 

i ett hus och dit fick alla gå, som behövde lära sig läsa. Jag kunde läsa redan, men ville 

gå till skolan i alla fall. Så jag och Elma gick dit. Hon var dotter till 

stationsföreståndaren. Jag brukade leka hemma hos henne. Det var roligt för hon hade 

ett eget rum och vi fick leka ifred. 

   Vi hade svårt att låta bli att skratta åt dem, som var mycket äldre än vi, men kunde inte 

läsa. Det lät så roligt, när de läste alfabetet efter läraren. Vi fnissade åt dem som inte 

kunde läsa. Många av dem var mycket äldre än vi. När fröken upptäckte hur vi betedde 

oss, blev hon jättearg. Hon sade till oss, att vi skulle vara tacksamma, att vi hade fått 

möjlighet att gå i skolan innan kriget hade börjat, och att vi hade hunnit lära oss läsa och 

skriva. Att det var många som inte hade fått den möjligheten, var inget att skratta åt. 

Efter det gick vi inte till skolan på flera veckor. Vi skämdes så mycket! Då längtade vi 

hem extra mycket. 

   – Mor, när får vi komma hem igen? 

   – Hospodi, Veera, det är i Guds händer, svarade mor. 

   – Inte ryssens då? 

   – Ja, ja, ryssens också och president Rytis. 

 

    * 

 

En kväll hörde jag mor och far viska. Jag låtsades att sova. Jag hade lärt mig att hålla 

andan, för att kunna höra vad de sade, samtidigt som jag andades lugnt, som om jag sov. 

De kanske pratade om att skicka oss till Sverige. Jag hade hört dem prata om saken flera 

gånger tidigare. De hade pratat om att maten inte räckte till alla. 
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   Mor hade sagt flera gånger, att det inte gick att skicka iväg så små barn. Hur ska de 

klara sig utan sina föräldrar? Far hade sagt, att barnen får tillfälliga familjer med 

fosterföräldrar och att Veera är så modig så hon kan klara resan, och hålla ett öga på 

bröderna och det finns lottor på tåget som tar hand om barnen. Ska vi låta barnen svälta? 

Tänk om de blir sjuka här? Det finns ingen hjälp att få i ett krigshärjat land. 

Matransonerna är så små att de inte räcker att hålla oss alla friska. I Sverige finns 

vitaminrik riktig mat. Barnen får mediciner om de blir sjuka. De får gå i skolan. Varför 

tror du att myndigheterna har bestämt att bara de små barnen får åka? Joo, de säger att 

de små har lättast att anpassa sig och lära sig ett nytt språk. Det blir inte så svårt för dem 

att börja skolan senare, om det skulle bli aktuellt. Barnförflyttningskommittén visste vad 

de gjorde. 

   De sade också, att de som åkte till Sverige hade större chans att överleva. Det pågick 

inget krig där. Här fick man titt som tätt söka skydd undan bombningarna, och man 

kunde bli skjuten när och var som helst egentligen. Mor sade, att tänk om vi förlorar 

kriget och ryssar stänger gränsen mot Sverige, och inte låter oss få hem barnen igen. 

Hon började gråta. Då tröstade far henne och sade att tänk i stället, att i vilket fall som 

helst kommer de barnen vi skickar till Sverige överleva, hur det än går för oss andra här 

i Finland. Och tänk på de som åkte till Sverige under vinterkriget, hörde jag far säga, de 

har kommit tillbaka. Hmm, svarade mor, det är inte samma sak. Det var många mödrar 

med också, men nu ska kvinnorna stanna hemma och arbeta med allt möjligt, sådant 

som män gör i vanliga fall. Vad jag är tacksam Pekka, att du får arbeta med hemvärnet, 

och har sluppit fronten och kan komma hem lite då och då. Annars vet jag inte hur det 

skulle gå för oss. 

   Jag fantiserade om Sverige. Jag undrade hur det var där. Fick man en trädgårdsplätt 

och ett eget djur där? Hemma i Karelen hade var och en av oss barn haft ett eget 

trädgårdsland, som vi skötte och ansvarade för. Vad jag hade tyckt att det hade varit 

tråkigt att ta hand om det ibland, när jag hörde att andra barn var vid sjön och jag visste 

att de badade. 

   Nu skulle jag ge vad som helst om jag hade fått komma hem och rensa i mitt 

trädgårdsland och ta hand om min egen höna, men det gick inte.  

 

   * 

 

   – Lakanen, lakanen, hämta lakanen! Vi måste ut! De kommer, de kommer! 
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   Det var flygplan, ryska silverfärgade jaktplan med röda stjärnor påmålade, i luften 

igen. Det var far som ropade. Far ville att vi skulle linda oss i vita lakan, så att vi inte 

skulle synas ute i skogen. Det var mycket snö där. Men sedan hörde jag mors trötta röst 

säga till far:  

   – Hospodi, Pekka, låt det vara. Vi orkar inte ut igen. De är inte så träffsäkra, de kan 

missa huset och vi kan lika väl dödas i skogen. 

   Det blev som mor ville. Vi orkade inte ut igen. Vi hade gjort det många gånger 

tidigare och det var jobbigt att bära ut småbarnen. De grät när de väcktes. Mor var 

höggravid. 

   Dagen efter gick vi till skolan som vanligt, men där tog soldaterna emot och sade att 

vi skulle gå tillbaka hem. Vi frågade vad som hade hänt, och soldaterna berättade att 

järnvägsstationen och huset där man hade skola, hade träffats dagen innan. Några av 

skolbarnen hade omkommit. Så ledsna vi blev. När det blev begravning stod vi barn 

alldeles stilla och bildade en honnörsgång på båda sidorna av kyrkvägen, när soldaterna 

bar skolbarnens kistor till kyrkogården. 

    Jag skämdes så, när jag tänkte på vad jag hade gjort på kyrkogården bara en vecka 

tidigare. Vi hade varit på väg hem från skolan och jag hade blivit så kissnödig, att jag 

aldrig hade kunnat hålla mig ända hem. Jag gick mot kyrkogården och satt mig på huk 

under granhäcken som omgärdade kyrkogården. Där satt jag och kissade. Jag tyckte inte 

om att göra det där, men vart skulle jag tagit vägen? Jag gjorde ett korstecken och 

hoppades att ingen hade sett mig. Men sedan tänkte jag att Gud ser allt, och jag tittade 

upp mot himlen och gjorde ett korstecken till, och bad Gud om förlåtelse.  

   En dag såg vi vitklädda soldater marschera i ett långt led på isen. De kom emot huset 

där vi bodde. Vi lekte på isen som vanligt. Ofta låtsades vi, att vi åkte skidskor. Vi hade 

inga skridskor, men vi sopade rent och åkte på skor. Ett par veckor tidigare hade jag 

ramlat bakåt och blivit liggande på isen. De andra barnen, som var med, hade försökt 

prata med mig, men jag hade inte vaknat. De hade burit hem mig och jag kommer ihåg, 

att jag vaknade på min egen sovplats på golvet. Det var ingen av oss barn som hade 

säng. Jag mådde så illa, när jag vaknade, att jag kräktes flera gånger. 

   Nu blev vi tillsagda att hålla oss inomhus. Det ville vi inte, men efter ett tag skulle vi 

inte velat gå ut även om vi fått betalt. Soldaterna hade övning och sköt med 

maskingevär bakom ladugården. Vi var vana att vara beredda på att springa till skogs 

och gömma oss, när vi hörde flygplanen. Men det här var något annat. De var så många 

och de var så nära. Vi höll för öronen. Några dagar efter övningen fällde bombplanen 
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flera bomber på isen. Det kom upp jättehöga vattenpelare. Hela huset skakade och 

fönstren klirrade. Faina stod i fönstret och räknade planen. Men de var så många att hon 

kom av sig. Vi gick och tittade på de svarta hålen i isen. Vilken tur att planen inte hade 

bombat, när soldaterna korsade sjön! 

   I mars var det fortfarande så kallt, att när det var det dags för mor att åka till sjukhuset 

för att föda, låg snön kvar. Det var lördag och far var hemma, som tur var. Han skaffade 

fram häst och släde och mor bäddades under täcken och fäll. De gav sig iväg och dagen 

efter kom far tillbaka och berättade för oss, att vi hade fått en lillebror. Han berättade 

också, att resan hade varit mardrömslik i början, men sedan hade allt ordnat sig till det 

bästa. De hade kommit på fel väg och inte hittat sjukhuset i staden. Det var mitt på 

natten, så de hade inte haft någon att fråga. Till slut hade de mött en ung flicka, som var 

på väg hem från något lördagsnöje. Dans var förbjudet att ordna under kriget, men det 

var något annat ungdomarna hade hittat på eller så kallade de det med ett annat namn. 

Det var tur för mor och far i alla fall. Den här unga flickan följde med, och visade vägen 

till sjukhuset. Men lillebror hade bråttom att komma ut, och mor fick föda i släden, 

innan de hann fram! Babyn nöddöptes till Pentti. Vägvisarflickan ville bli gudmor. Det 

fick hon!  

   – Hospodi, sa alla och gjorde korstecken. 

 

       * 

 

Sommaren var härlig. Det var varmt och sjön låg alldeles i närheten. Där fanns en 

sandstrand, dit vi gick för att bada varje dag. Man fick akta sig, så att man inte gick på 

fel ställe, där man kunde sjunka ner i sanden och inte kunna ta sig upp. Det fanns 

backsvalor där. Det tyckte vi var spännande. De byggde sina bor i sanden, hängande på 

sandbanken. Det fanns svarta stenar på stranden. Far hade sagt att de var värdefulla 

malmstenar. Vi samlade på dem. Vi samlade precis allt; saker som var gjorda av glas, 

järn, gummi, gamla kläder och trasor, lump. Vi hade små häften med vackra bilder på. I 

dem antecknades allt vad vi hade samlat ihop, och sedan fick vi visa upp häftena när det 

var belöningsdags. 

   Vi metade, vi plockade bär. Och tänk, en dag gick vi vilse. Mor var med oss och 

plockade blåbär. Det fanns hur många som helst och vi gick längre och längre in i 

skogen. Då plötsligt stod mor upp och såg sig omkring. Hon frågade Aune och Faina 

hur vi skulle komma hem. Ingen frågade mig, fast jag var den enda som hittade vägen 
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hem! Det berättade mor för far, när han kom och hälsade på. Han berömde mig och jag 

var så stolt. 

 

       * 

 

En kväll sent hörde jag mor och far prata om moster Alma och kusinerna igen. De 

trodde att jag sov. Jag hade tidigare hört dem prata om henne, och om alla de andra 

mostrarna och morbröderna. Ingen hade hört något om dem sedan kriget började. 

   Nu hörde jag dem prata om dem. De hade blivit kvar där hemma. På andra sidan av 

gränsen. Jag hade alltid undrat om de inte ville lämna sitt hem, eller om de inte hann 

iväg. De hade blivit tagna av ryssar, och suttit på läger tills de blev släppta och 

transporterade till Helsingfors. Därifrån hade de kontaktat släkten. De viskade till 

varandra om karantän, taggtrådsstängsel och svält i Interposolka. 

   De vuxna ville inte att barnen skulle höra om hemskheterna, men hur skulle de kunna 

undvika? Allt var hemskt. När skulle de vuxna kunna prata utan att barnen hörde? Vi 

bodde i ett rum allihop! Det var på nätterna i så fall, men det var nästan alltid något barn 

som var vaket eller sov oroligt. 

 

        * 

 

Mor hade skickat Faina och mig på ett ärende till granngården. Vi skulle hämta mjölk. 

Faina var så vacker. Jag beundrade hennes utseende. Jag var söt, det visste jag, men hon 

var ljuvlig. I dag var hon snäll mot mig, och jag fick följa med henne. Sist jag fick följa 

med hade hon blivit så arg på mig, att jag trodde att det var sista gången. 

   Alldeles nära oss fanns en rävfarm. Ibland var det svårt att somna när man hörde rävar 

yla. Mor hade sagt att vi inte behövde vara rädda, vi kunde gå själva och se att de var 

inlåsta. Rävarna var skygga och de var mera rädda för oss än vi för dem hade mor 

intygat. Men tänk om de skulle rymma ändå! I början var jag ganska orolig, men då det 

inte var någon räv som kom loss, lugnade jag ner mig. 

   Jag blev rädd för vargar i stället. När småpojkarna hade lekt på stranden i vintras hade 

de kommit hem och berättat att de hade sett en hundfamilj på isen. Det hade varit en 

hona och en hane och tre valpar. De hade korsat sjön. Då hade mor blivit grå i ansiktet 

och sagt att barnen fick hålla sig hemma resten av dagen. Sedan, när vi hade lagt oss 

och mammorna trodde att vi sov, hade jag hört dem viska om vargflocken. 
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   Ett par veckor tidigare hade rävfarmarens son hade frågat Faina, om hon ville följa 

med till ett speciellt bra fiskeställe som han visste om, och meta med metspö. Jag tror 

att han var lite förtjust i Faina! När jag hörde detta, tjatade jag på henne så länge, att hon 

till slut gick med på att jag fick följa med. Det var på ett villkor, att jag skulle vara tyst. 

Hela tiden! Man fick inte skrämma bort fiskarna genom att prata. 

   Det gick ju inte så bra, förstås. När Faina berättade för Aune vad som hade hänt, att 

hon hade fått bli jättearg på mig när jag inte kunde hålla tyst, så hade Aune sagt att det 

visste väl alla att Veera var omöjlig att få tyst på. Men vad skulle jag göra? När jag såg 

något ovanligt, talade jag högt om det för andra. När jag kom på en bra idé, berättade 

jag det högt för dem som var i närheten. Om jag undrade över något, frågade jag, högt! 

Jag hade nästan alltid något att säga! 

   På det speciella fiskestället var det många nya saker, som fångade min 

uppmärksamhet. Och nu, när jag inte var så rädd för rävarna längre, passade jag på att 

fråga lite mera ingående om dem. Det skulle jag inte ha gjort, men jag kunde inte låta 

bli. Så olydig var jag.  

   Faina hade inte tittat på mig eller pratat med mig på flera dagar. På kvällarna när jag 

bad kvällsbön, hade jag bett Gud göra mig tystlåten, lugn och lydig. Gud lyssnade inte 

på mina böner, för på dagarna gick jag på som vanligt, och fick skäll av de andra för 

saker jag hittade på. Ibland tyckte de andra barnen, att jag fick goda idéer till lekar. Då 

blev jag glad! 

När vi gick där på vägen, hand i hand, klämde Faina plötsligt min hand jättehårt. 

   – Aj! Vad gör du? skrek jag. 

   – Tyst! väste hon. Ser du inte, sa hon, det rör sig i diket. 

   – Vad då? viskade jag väldigt tyst för jag vågade inget annat, så hårt höll hon mig i 

handen. 

Jag hörde att hon var lite orolig i rösten. Först såg jag inget, men sedan tyckte jag mig 

se någonting röra på sig. Det var inget djur, det var något större. 

   – Det är en ryss, viskade jag. Vad ska vi göra? 

   – Jag vet inte, sade Faina. 

   – Jag blundar, sade jag, jag vill inte se. Tänk om det är en desant? 

   – Vi springer hem, sade Faina. 

Och det gjorde vi. Det fortaste vi kunde! 

 

      * 
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Hur mycket jag än ansträngde min hörsel, kunde jag inte denna gång urskilja ordet 

Sverige. Däremot tyckte jag mig höra ordet desant flera gånger och fru Hella, något jag 

kände igen. Den gången Faina och jag sprang hem och berättade, att vi trodde att vi 

hade sett en desant, log de där hemma åt oss. Det var tur att de inte skrattade, för då 

hade de fått äta upp det! När pojkarna lekte i skogen ett par dagar efter det, hittade de en 

fallskärm hängande i ett träd. Det var ett säkert tecken på att en desant hade landat i 

skogen.  

   Det var nästan lika spännande med desanter som med Sverige. Vi hade hört många 

berättelser om dem. Det kunde också ha varit en desertör som de pratade om. Det var 

svårt att urskilja. Far hade förklarat att en desertör var någon som flytt från kriget. Jag 

kunde inte riktigt förstå det där. Vi hade flytt från ryssen. Varför skulle en ryss fly från 

ryssen? 

    Jag frågade Aune. Hon brukade kunna förklara allt. När jag frågade svarade hon först 

med ordet ”dumbom”. Det gjorde hon ofta, men lika fort ångrade hon sig och förklarade 

sakerna för mig. En desertör var en som smet från kriget. Aune hade hört, att det fanns 

sådana män bland de finska soldaterna också. Det var svårt att tro. När jag berättade det 

i skolan för mina kamrater, blev de jättearga och sade att min syster ljuger. Det finns 

bara sådana ryssar. Det var samma med desanter, sade de. De kunde bara vara ryssar, 

spioner och hemliga agenter. Man skulle akta sig för alla som bröt på ryska. 

   Jag frågade far vem fru Hella var nu igen och vad hade hon med desanter att göra. Far 

blev mycket allvarlig och frågade mig om jag kom ihåg, att han hade berättat, att han 

hade varit och gjort skogsaffärer med en kvinna som hade gjort ett starkt intryck på 

honom. Jag frågade far om det var hon som hade ett så fint pärlhalsband och som satt 

bakom ett stort skrivbord och skötte viktiga affärer. Han svarade att det var samma 

kvinna, en parant och bestämd dam. 

   Det gick inte ihop. Nu lät det som en desant kunde vara en ryska, alltså en kvinna. 

Både Aune och de i skolan hade pratat om män. Kanske skulle jag ändå tro på far när 

det gällde desanter. Han lyssnade på nyheter på radio och läste tidningar och böcker. 

Han träffade många människor i sitt arbete. En del verkade vara viktiga som den här 

frun Hella. 

   Jag förstod inte riktigt vad hon hade gjort. Det verkade som om hon hade hållit den 

där desanten gömd. Det kanske var för att Hella själv var estniska. Det kanske inte gick 
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att lita på dem heller. Var svenskar att lita på undrade jag för mig själv. Var alla som inte 

var finnar opålitliga? 
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Papinniemi, ”Nya Valamo”, september 1940 

 

 

Självaste president Kyösti Kallio hade ett finger med i spelet, när klostrets ledning 

letade efter en plats, där de kunde fortsätta sin verksamhet. Inte skulle väl en president 

föreslå något som var dåligt, tänkte Kirill. Men det var också många andra saker som 

påverkade valet. När klostrets ledare besökte Papinniemi, och gick husesyn i alla 

byggnader, såg de en ikon på en spiselkrans. Det var inte vilken ikon som helst heller, 

inte någon med Jesus och Maria eller något annat av de vanligare motiven. Den här 

ikonen föreställde klostrets grundare, munkarna Sergei och Herman. Det var en triptyk, 

en tredelad reseikon. Den kunde vikas ut och vikas ihop. På det sättet var ikonbilden 

skyddad under resan. Den här stod öppen och utvikt. Det ansågs vara ett säkert omen, 

ett tecken från självaste Gud. Att hitta ikonen där och att den var öppen! Det var här 

Nya Valamo skulle vara! 

   Om ikonen hade varit hopvikt, hade det betytt att munkarna hade fått resa vidare och 

leta efter en lämpligare plats för klostret. Att namnet Papinniemi betyder Prästudden, 

var också ett bra tecken. 

   Kirill som hörde om detta brevledes och som var lite misstänksam av sig tänkte först, 

att det var säkert inte lätt att sälja en sådan stor herrgård så här direkt efter kriget, och de 

nuvarande ägarna kanske ville hjälpa munkarna att göra rätt val. Senare bad han Gud 

om förlåtelse för att han hade varit så misstänksam. När han kom till Nya Valamo för 

första gången, kände han att det här var en vacker och fridfull plats, som passade 

utmärkt för ett kloster. I vilket fall som helst skulle det här vara en tillfällig lösning, 

hoppades alla.  

   Innan kriget bröt ut hade Valamo varit en stor turistattraktion, som innebar extra 

inkomster för klostret, men turismen kunde vara ganska störande också, tänkte Kirill. 

En del av besökarna var oartigt nyfikna. De kom inte till Valamo för reträtt eller för att 

söka stillhet. De kom av andra anledningar, som kunde störa verksamheten.  

   Så var det för en del som bodde permanent på klostret. En del av dem hade flytt till 

dem av olika anledningar. De kunde vara förföljda eller hade de begått ett brott och ville 

inte åka fast eller avtjäna sitt straff. Men alla som sökte fristad i klostret var välkomna. 

Det var det som gällde. Alla skulle ha en ny chans inför Gud. Bröderna tillämpade inga 

lagar eller straff. 
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   Det var den fördelen med Papinniemi, att där kunde bröderna leva i större stillhet och 

avskildhet, trodde Kirill. Det var så han tyckte, att det skulle vara också. I och för sig 

hade han inget emot gäster, men när han blev nervös inför nya människor, började han 

stamma. Han hade bett till Gud att få slippa stamningen, men han hade inte hörsammats. 

Det gick oftast bra när han pratade med sina klosterbröder, men när han pratade med 

främmande, började han oftast stamma. Att hjälpa till som tolk, när bröderna flyttade till 

Papinniemi herrgård, var en prövning. Men han bestämde, att han skulle göra sitt bästa. 

Gud hade gett honom en viktig uppgift. Han var en av de få som kunde finska också. De 

flesta pratade bara ryska. 

   Många gånger tänkte han på det som hade hänt. Det som han ångrade så mycket. Hade 

inte Gud förlåtit honom ändå? Kunde man inte bli förlåten om man var svag? Svaghet 

var mänskligt. Var det därför hans böner inte hade hörsammats? Kirill hade många 

frågor inom sig. Men nu begravde han dem i arbete. Hans insats behövdes. 

   Ett krävande arbete väntade. Herrgården skulle göras i ordning så att den kunde hysa 

alla, cirka två hundra män, som väntade på att få åka ifrån Kannonkoski. Kirill hade haft 

föraningar att resan skulle bli för ansträngande för de äldsta och tyvärr visade det sig att 

alla inte hade klarat resan eller det tillfälliga boendet under enkla förhållanden. De blev 

kvar i sista vilan, på kyrkogården i Kannonkoski. 

   I början inhystes alla och allt i huvudbyggnaden. Där fanns kyrkan, matsalen med 

köket och sovplatserna. Ladugården med cirka femtio kor fungerade bra som tur var. 

Den behövde inte renoveras.  

   Kirill hade väldigt mycket att göra. Som mest var det femtio finska snickare och andra 

yrkesmän som höll på med renoveringen tillsammans med de bröder, som var 

arbetsföra. Han var oftast ensam att kunna tolka på planeringsmötena, vid 

byggarbetsplatserna och ute på fältet. Han kände att han var behövd, och att han hade en 

viktig uppgift även om han inte direkt kunde utföra kroppsarbete. Allt som oftast 

”glömde” han stamma. Det var en av bröderna som sade det till honom en dag. Han 

hade tänkt på det, men inte Kirill själv. Då förstad han varför Gud inte hade hörsammat 

hans böner om att slippa stamningen. Gud hade sett till att han skulle ha en viktig 

uppgift. När han arbetade med den, stammade han inte så ofta längre. 

    Det gamla stallet gjordes i ordning för munkceller, men i början var det flera som fick 

dela cell.   Samtidigt som man byggde boende för munkar påbörjades bygget av kyrkan. 

Ett garage och ett uthus som låg på gården byggdes ihop till en kyrka! 
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   Bröderna fick resa från Kannonkoski i mindre grupper i den takten utrymmena blev 

beboeliga. De som fick vänta längst, förutom kvinnorna som man inte hade kommit 

fram till vart de skulle kunna ta vägen, var de munkarna som följde den gamla 

tideräkningen. De fick en egen byggnad att leva i.       Kirill följde numera den 

västerländska tideräkningen, vilket föll naturligt för honom sedan barndomshemmet. 

Han tyckte det var jobbigt att bröderna inte kunde samsas under samma tideräkning. Det 

hade underlättat det praktiska livet speciellt nu när allt fick byggas upp nästan från 

början. Att fira påsk, den största, finaste, viktigaste och vackraste högtiden, på olika 

tider kändes svårast. Efter revolutionen hade det varit ansträngt på många sätt. Det hade 

varit hot om avstängning och tvångsåtgärder. Det hade splittrat brödernas gemenskap. 

Kirill borde inte ha blandat sig i bråket. 

   Kirill funderade mycket på kvinnornas öde. De var ryska kvinnor, alla till åren komna. 

Ett tjugotal kvinnor hade varit på pilgrimsfärd, när den ryska revolutionen hade dragit 

igång. Tiderna hade varit oroliga och kvinnorna hade inte velat återvända till det 

religionsfientliga hemlandet. Så de hade stannat på klostret och arbetat där i alla år. Vart 

skulle de kunna vägen? Tänk om det hade funnits ett nunnekloster i närheten. 
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Valamo, Ladoga, oktober 1941 

 

 

Hoppet om att få återvända till Valamo hade levt starkt bland bröderna. På hösten 1941 

hade klosterledningen fått tillstånd att besöka Valamo. Kirill fick delta i delegationen 

som tolk. Det kunde behövas under resan. De åkte från Papinniemi för att inspektera, 

hur tillståndet för klosterbyggnaderna var. De skulle städa, laga saker som gått sönder 

och röja och kasta bort sådant som blivit förstört och vänta i fall situationen skulle bli 

sådan, att brödraskapet skulle kunna återvända till klostret.  

   I hamnen hade nästan allt gått sönder eller brunnit ner, såväl bryggorna som hamn- 

och förrådsbyggnaderna. Det enda som stod kvar var den lilla tjasovnan som hälsade 

besökarna välkomna. Korset på taket hängde ner snett.  

   Det var mycket som var förstört, det mesta i själva verket. Till och med klostrets 

stolthet, fartyget Sergei, hade sänkts.  

   Den stora katedralen hade använts till allt möjligt. På skylten ovanför dörren stod det 

att det var Klubben för armébasen. Inne såg det ut som om man hade haft 

biografföreställningar där. Fönsterrutorna var sönder, och de flesta av de kvarvarande 

målningar och ikoner hade förstörts. 

   De som deltog i delegationen förstod att hoppet, om att få återvända till Valamo, var 

litet. Det skulle behövas mycket arbete för att iordningställa klostret på ön. Men det var 

inte det största problemet. De hade alltid fått hjälp av välgörare och volontärer, när de 

hade behövt det. 

   Problemet var, att om villkoren man kommit överens om i preliminärfreden skulle bli 

permanenta, skulle Valamo tillhöra Ryssland. Om det inte skulle bli någon förändring, 

fick de börja inse att Gamla Valamo var förlorad och börja acceptera Papinniemi som 

Nya Valamo så småningom. 

   Klosterklockorna var förstörda förutom en, men innan delegationen lämnade ön 

ringde de på klockan som för att visa, att klostret hade en framtid. Kirill hjälpte till med 

sin friska hand. 

Han var rädd för att det skulle vara sista gången han hörde Valamos klockor, men det 

hade han trott redan en gång tidigare, och ändå fått höra dem nu. 

   Det var många som hade stora förväntningar på att få komma tillbaka, antingen för att 

bo där eller för att kunna fortsätta med pilgrimsresorna. Valamo hade alltid varit ett 

viktigt centrum för det andliga livet inom den ortodoxa kyrkan. Han fick inte tappa tron 
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och han fick inte bli nedstämd heller. Det var det som var värsta fienden. Det skulle han 

inte få glömma. Man fick inte ge efter eller ge upp. Det var viktigt att leva enligt 

klosterlöften, som de en gång hade gett. Det var viktigt att komma i gång med rutinerna 

i Nya Valamo. 

   Gud prövade brödernas tro. Klostrets framtid låg i Guds händer. 
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Till Sverige, oktober 1941 

 

 

Jag var nio år den hösten vi äntligen kom i väg till Sverige. Jag var väldigt 

förväntansfull inför resan. Hur skulle det vara i Sverige? Var allt jag hade hört sant? 

   Jag hade två klänningar, en i tyg och en i ylle. Mor hade skaffat någonstans ifrån en 

röd stickad klänning. När jag fick den blev jag jätteglad. Den skulle jag ha på mig när vi 

åkte! Jag hade fått Fainas lackskor, som hon hade lyckats ta med sig när vi flydde. Nu 

var de för små för henne. Det var inte så mycket jag hade att packa. Den lilla 

kappsäcken i papp räckte gott.  

   Vi brukade få små presenter av far, när han kom från sina arbetsresor. Oftast var det 

leksaker, men en gång fick vi alla tre flickor lackskor. Jag var så stolt över dem, att jag 

sprang direkt till granngården för att visa mina fina skor för kusinerna. De sade, att vi 

inte skulle komma till himmelen, för dit hade de rika svårt att få tillträde. Då gick jag 

hem och grät. Aune sade att jag inte skulle bry mig om dem. De var bara avundsjuka. 

Men de sade, att det stod i bibeln, att det är svårare för en rik att komma till himmelen 

än för en kamel att ta sig genom nålsögat. Aune sade att för det första, så var de minst 

lika rika som vi, men deras far åkte aldrig till staden för att köpa onödiga saker till 

barnen, och för det andra är nålsögat en port till den heliga staden, inte synål, dumbom. 

   Det var skönt att få höra. Inte ordet dumbom, men att jag kanske skulle komma till 

himmelen ändå. Men inte än. Först skulle jag till Sverige, det förlovade landet. Det som 

hade allt. Det som hade även mera än vi hade haft i gamla Karelen, i Varpakylä. Där 

hade vi haft nästan allt man kunde behöva. 

   Tänk vilken tur att Martti och Jokke skulle med i alla fall. Det var tack vare dem jag 

fick åka. Jag var för gammal att skickas ensam, men tillsammans med yngre syskon 

skulle det gå. 

   Det saftade sig i munnen när jag tänkte på alla godsaker jag skulle få äta i Sverige. 

Och inte bara godsaker, tänk att få äta sig mätt varje dag och slippa kurrandet i magen 

på kvällen. 

   Faina hade undrat hur vi skulle klara oss när vi inte kunde någon svenska. Jag tror att 

hon sa det bara för att hon var avundsjuk, när hon inte fick åka. Hon hade sagt, att även 

om hon hade fått åka, hade hon inte velat göra det. Hon hade inget emot att stanna 

hemma och svälta och frysa.   
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   Jag var inte så orolig. Jag kunde säga ”tack” på svenska. Det var bra att kunna. En av 

lottorna som jag hade pratat med på järnvägsstationen, hade lärt mig det. Hon hade 

frågat mig: 

   – Vad säger klockan? 

   – Tick, tack, tick, tack! hade jag svarat. 

   – Kom ihåg att ”tack” säger du alltid när du får något. 

   – Tack! Det kommer jag ihåg, svarade jag. 

 

 

    * 

 

Jokke ville inte åka. Han undrade vem som skulle tvätta honom i bastun på lördagar. Jag 

kunde redan tvätta mig själv, så jag behövde inte oroa mig! Martti var för liten för att 

förstå att vi skulle iväg. 

   Min fröken bad mig skicka ett vykort och berätta hur det var i Sverige. 

   Och så var det dags. Med var sin lapp hängande i ett snöre runt halsen stod vi på 

perrongen och skulle ta farväl av mor och syskon. På lappen stod våra namn, adresser, 

vilka våra föräldrar var, vad syskonen som åkte med hette och hur gamla vi var. 

   Mor talade om för mig att jag under inga omständigheter fick släppa Jokke och Martti 

ur min syn. Jag höll båda bröderna hårt i handen, Jokke i den vänstra och Martti i den 

högra. Det var för att jag var högerhänt och kunde då snabbt lyfta honom i famnen om 

det behövdes. Pojkarna hade knäbyxor och jackor, som en sömmerska hade sytt om av 

fars gamla kostym. Jokke hade en ny svart tröja och vi alla hade gummistövlar. Jag var 

storasyster. Jokke var sju och Martti fem år gammal.  

   Så kunde vår resa västerut, mot Sverige, börja. Visst var jag jättenervös, men det fick 

jag inte visa för småbröderna. Samtidigt var jag spänd och glatt hoppfull för att få resa 

så långt, och för att få komma till Sverige. Det skulle bli ett spännande äventyr att åka 

så långt! 

   När jag tittade på min mor blev jag osäker. Hon såg inte frisk ut. Hon var väldigt blek. 

Hon kanske inte ville att vi skulle åka. 

   Det var jättemycket folk på stationen och nästan alla grät. Jag förstod inget. Jag 

började må jätteilla. Egentligen ångrade jag mig nu, men fick inte visa det. Att åka ifrån 

mor och far kändes väldigt ledsamt. Jag skulle sakna spädbarnet Pentti, som jag hade 

fått hjälpa till att ta hand om. Att byta blöja och linda in honom hade jag tyckt om att 
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göra. Jag hade blivit riktigt duktig på att lägga lindan rätt. Först lägga barnet rak på 

tygbiten med armarna utmed sidorna. Sedan vika sidorna mot mitten och till sist 

nerifrån upp. Sedan fästa allt försiktigt med en säkerhetsnål. Man skulle linda ganska 

hårt så att barnet skulle få raka lemmar. Det skulle inte kunna röra sig mycket, precis 

som i mors mage. Det hade varit roligt att pussa och gulla med den lille. Stoppa i 

lillfingret i hans söta mun när han var ledsen. 

   Att lämna familjen och kamraterna kändes hårt. Men att slippa svälta, frysa och bli 

kallad för ”ryss” kändes bra. Mor gjorde korstecknet över oss alla tre. Jag lugnade ner 

mig och började tänka, att det här nog skulle gå bra i alla fall. 

   Resan mot nya äventyr kunde börja! 

  



  
 

xliii 

Västerut 

 

 

Kirill satt på tåget. Mitt emot i kupén satt hans klosterbröder. De var på väg från 

”Gamla Valamo” mot ”Nya Valamo”. Stämningen var sorgsen men samtidigt fridfull. 

Bröderna förlitade sig på Gud och lämnade sina öden i hans händer. Han skulle veta vad 

som var bäst för dem. De behövde bara hålla bönen levande. Det spelade ingen roll var 

de gjorde det. 

   Tåget stannade på sidospår för att släppa förbi ett passerande tåg. Det skulle också 

västerut. Kirill tittade ut genom fönstret. Han såg barn som stod vid fönstren och 

vinkade. Han vinkade tillbaka. 

   En av flickorna liknade Veera, hans brorsdotter. Kunde det vara hon? Kirill visste att 

många barn skickades till Sverige och hans bror hade skrivit till honom, att de hade 

funderat på att göra det också.  

   Han hade alltid tyckt mycket om Veera. Hon var modig, glad och livlig. Hon ville 

gärna umgås med honom när han kom och hälsade på. Hon lyssnade på hans berättelser, 

och hon hade sett fram emot att få besöka Valamo, men kriget hade kommit emellan. 

Han undrade för sig själv om Veera någonsin skulle få möjlighet att besöka Valamo. Det 

önskade han innerligt! 

 

      * 

 

   – Jokke! Martti! Titta, fort! ropade Veera. Det är munkar på det andra tåget! 

Alla tre stod i fönstret och när de såg munkarna på tåget, som stod stilla på sidospåret, 

började de vinka ivrigt. Veera var alldeles säker på att hon hade sett farbror Kirill. 

   Nu var hon inte så ledsen längre, inte småbröderna heller. Att se munkarna, att se 

Kirill, hade livat upp stämningen avsevärt. Nu hade de annat, än familjen som hade 

vinkat av dem, att tänka på. Veera frågade Jokke, om han kom ihåg, att han hade hälsat 

på Kirill i Valamo. Det gjorde han. Han berättade det han kom ihåg och barnen pratade 

länge om Valamo. 

   Veera tänkte att en av hennes drömmar höll på att gå i uppfyllelse. Hon satt på tåget på 

väg till Sverige! Det var spännande, om än skrämmande också. Hon undrade om den 

andra drömmen, att få besöka Valamo, skulle gå i uppfyllelse. Det önskade hon 

innerligt! 
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