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Att komma tillbaka 
 
Ti kåma tibaak ti en byy 
 
saan an ha viri läng bårt 
 
He e int så bara ti kåma he. 
 
Tu minns e såm e va förr 
 
elder såm du tror et e va förr 

 
Utdrag ur Lars Huldéns dikt “Att komma tillbaka”  
Dikten har han skrivit både på standardsvenska och Munsalamål  
-  detta dock en egen fri översättning till Nedervetildialekt 
 
Så här skriver Lars Huldén i sin dikt "Att komma tillbaka" där han kommer 
tillbaka till barndomens Munsala. Jag är inte född i Nedervetil, jag har inte 
vuxit upp här, än mindre haft en fast adress här. Men ändå vill jag påstå att 
jag kommer tillbaka. 
 
Karleby var min barndomsmiljö, medan rötterna från bägge föräldrarnas sida 
finns i Nedervetil. Jag tillhör generationen som har brutit upp och i dagens 
läge har jag haft Helsingfors som hemort precis lika länge som jag i tiderna 
hade Karleby. Men det är till Nedervetil jag kommer tillbaka. 
 
Som modersmålslärare brottas jag hela tiden med frågor kring identitet. 
Ämnet är vad vi lärare kallar ett livskunskapsämne, som bland annat handlar 
om att formulera sina tankar, att uttrycka sig, att hitta sitt jag och finna en väg 
till språket. I klassrummet möts vi – de unga, otåliga Helsingforsungdomarna 
på väg ut i livet och jag som definierar mig som österbottning i Nyland och 
nylänning i Österbotten. Det mötet är alltid spännande. Under studietiden 
anade jag nämligen aldrig vilken fördel det innebär att ha sina rötter i 
Österbotten och välja att bli modersmålslärare i Nyland. Mina elever i Brändö 
gymnasium, Helsingfors, uppmanar jag alltid att vara lika stolta över sin 
hemort och sin bakgrund som jag är över min. De ler lite – dels för att den 
frågeställningen kanske känns lite avlägsen när man är kring 17 och mera 
funderar på allt som man vill upptäcka i livet, dels för att för att de är 
medvetna om att de har en modersmålslärare som talar för ett brett 
finlandssvenskt perspektiv, flaggar högt för Österbotten och dessutom uppger 
sig vara stolt över det. Vi har kanske olika infallssvinklar på identitet, 
finlandssvenskhet och begreppet rötter, men det är just den skillnaden som 
breddar vår diskussion och våra funderingar. 
 
Det är en förmån att ha en stark identitet och starka rötter. Ju tryggare vi är i 
oss själva och vår egen identitet, desto lättare har vi att ta till oss andra 
miljöer, impulser och främmande kulturer. Och när vi vågar spegla oss själva 



mot någonting främmande utvecklar vi samtidigt vår egen identitet och vårt 
eget jag. 
 
Tommy Hellsten skriver i boken "Iakttagelser i själens landskap" att de flesta 
av oss i det moderna samhället har ryckts upp ur vår ursprungliga tillväxtmiljö, 
den miljö som med tiden skulle lära oss vilka vi är. Landsbygden håller på att 
tömmas, byagemenskapen finns inte längre och släkterna har skingrats. Vi 
har allt mer sällan ett förflutet, menar han, och det är sällsynt med en farmor 
eller mormor som berättar historien om gårdsbjörken. 
 
Det är antagligen lättare att känna sina rötter i en omgivning där släkten har 
livnärt sig på det som marken ger. När jag blickar ut över åkrarna och skogen 
i byn Jolkka i Nedervetil hör jag historierna om hur min farfar och sedan min 
far och farbror bland annat kört virke med häst och släde, precis som 
generationer före dem. Jag känner att jag har ett konkret fysiskt band till 
jorden. I en storstadsmiljö finns sällan den kopplingen – där måste den 
ersättas med andra sätt att rota sig. 
 
I Nedervetil kommer jag tillbaka till mitt förflutna och till historier om 
generationer av släktingar som levt före min egen tid, till exempel min farmor, 
som jag aldrig träffat men ändå kan känna att jag saknar. Här finns historier 
om mina föräldrars barndom. Men här finns också min egen historia. Det är 
här jag tillsammans med moffa cyklat från Sjöbacka till Murick och fått en 
docka. Det var hit vi i barndomen styrde efter söndagslunchen – då var det 
dags att hälsa på släkten. Och det är här jag numera sommartid cyklar 
omkring från mina föräldrars sommarställe och tar en kaffe i kyrkbyn. 
 
När jag kommer tillbaka kommer jag inte enbart tillbaka till mina rötter och mitt 
förflutna. Jag kommer också tillbaka till den plats där vi finns just nu, tillbaka 
till det som är fundamentet i den här bygden – kyrkan. 
 
I en  Festdikt till Nedervetil kyrkas 250-årsjubileum skriver Siv Saarukka: 
 

"Ett kyrkorum format av händer  
som hårdnat kring spade och plog,  
av trosvissa förfäders vilja  
att resa ett tempel på jord.  
För nära och kommande släkten  
en helgedom mitt i vårt bygd  
att bruka och varsamt bevara  
med vördnad för sanning och dygd. 
 
Här har våra förfäder knäppt händer i bön 
och tackat Gud Fader för arbetets lön. 
Här har våra mödrar i ödmjukhet gått 
och tackat för nåden i stort och i smått." 

 
I den här kyrkan har jag ofta suttit, trygg, omgiven av familjen och den 
närmaste släkten. Sommartid har jag alltid fascinerats av hur solen silar in 
genom fönstren och hur man ibland kan skymta björkarna utanför. Här har jag 



lärt mig att hitta fram till psalmerna, en skatt som blir viktigare ju äldre jag blir. 
Under altartavlan har jag tagit avsked av människor som stått mig nära, 
människor som gett mig tid och kärlek och som har varit med om att forma 
mig till den jag är. 
 
Här utanför kyrkan har mamma – ordlöst och främst genom sitt eget 
handlande – lärt mig att se det vackra och hitta en stilla ro i en 
begravningsplats. Ända sedan jag var liten har jag fått vara med om att 
plantera blommor och tända ljus på gravarna. Det är lika vackert oberoende 
av om det är sommar eller vinter. Ordet helgfrid känns aningen ålderdomligt i 
dag, men det finns inget ord som fångar känslan lika bra en varm lördag 
eftermiddag när man kommer hit för att vattna blommorna. Därför vill jag 
uppmana er som har barn och barnbarn – ta dem med! Ge dem traditionen. 
Ge dem någonting att komma ihåg och komma tillbaka till. I dag kanske de 
inte uppskattar det så stort, men med tiden kan det bli ett minne som kopplas 
ihop med en trygg barndomen. Det kan bli någonting som  göms i hjärtat, 
precis som det blivit för mig. 
 
Att komma tillbaka innebär också det motsatta – att man har varit borta. För 
mig har det varit både viktigt och nödvändigt att åka bort. Lars Huldén antyder 
i sin dikt att minnet kanske förskönar: "Tu minns e såm e va förr ,elder såm du 
tror et e va förr". 
 
Kanske det är så. Men samtidigt är det också en förmån att åka bort. Det 
breddar mitt perspektiv och ger mig någonting att jämföra med – och det ger 
mig återseendets glädje i bägge riktningarna. Det som enligt Tommy Hellsten 
håller på att försvinna kan jag fortfarande hitta när jag kommer tillbaka: 
bygemenskap, samhörighet och släkter som håller samman. 
 
Kanske det är min lott att alltid åka bort härifrån. Kanske jag aldrig får en egen 
postlåda här. Men när jag åker bort får jag också möjligheten att komma 
tillbaka och jag får uppleva en känsla som inte kan förklaras i ord. Det är den 
där djupa förvissningen om att det är här jag hör hemma. Och det är därför 
jag alltid kommer tillbaka. 
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