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För en vecka sedan var jag i Vammala utanför Tammerfors, jag skulle tala om 
tvåspråkighet på antikvaristdagarna därstädes, och medan jag satt i mitt 
kvava hotellrum och svettades med föreläsningen så tänkte jag: Varför går jag 
alltid med på att åka till olika ställen och tala under rubriker som inte ger mig 
något annat val än att vara personlig och uppriktig. Och nu, bara en vecka 
senare, står jag här igen. 
 
För inte särskilt länge sedan läste jag en artikel i tidskriften Ny Tid. Artikeln 
innehöll en mening som fastnade i mitt minne: ”Visa mig en människa som 
kastar bort sitt gamla liv, fotografier och ärvda möbler, och jag skall visa dig 
en människa som bränner böcker, förnekar sina barn och trampar på 
svartmyror.” 
 
Artikeln handlade i och för sig om människor som omdesignar sina hem på 
nytt och på nytt, men av en slump råkade jag just då befinna mig i en situation 
där jag skulle hitta ett nytt hem till en gammal pinnsoffa, och inte vilken 
pinnsoffa som helst, utan en pinnsoffa som en gång varit min mormorsfar och 
min mormorsmors. Och vad värre är, jag hade just insett att jag inte skulle 
hitta ett nytt hem åt den, åtminstone inte i Helsingforstrakten, för mina 
släktingar och jag har för små och för smockfulla lägenheter och för 
utrymmeskrävande barn för att kunna härbärgera soffan ifråga. Och då 
inställde sig förstås frågan: är jag en människa som bränner böcker, förnekar 
mina barn och trampar på svartmyror? Jag menar, alltid orkar jag väl inte ta 
det där extraklivet för att undvika att trampa på myror och andra småväsen, 
men jag tycker ju nog att min grundinställning alltid varit att i mån av möjlighet 
INTE trampa på svart- och andra myror; jag har ju faktiskt, tyckte jag, försökt 
göra den livsinställningen till min personliga ideologi. 
 
Sammanträffandet, det att jag råkade läsa den där artikeln just då jag 
tampades med problemet med den stora och ”koliga” pinnsoffan, fick mig att 
fundera på mitt eget liv, på vad jag håller på med, vilka livsval jag gjort och 
vilka saker jag försökt undvika: jag visste ju också att jag skulle komma hit 
upp och prata, och pinnsoffan ifråga är ju en Sandbacka-soffa. 
 
Sanningen är nog att jag haft svårt att tackla mitt eget österbottniska arv. 
Under uppväxten i Helsingfors, särskilt i tonåren, hände det nog att jag nästan 
skämdes över endel släktingar som var vad man med ett dumt begrepp kallar 
”småfolk” och talade olika former av österbottnisk dialekt. Min farmor, som var 
från Kronoby Norrby, och jag, som talade helsingforsslang och snabbt blev 



ganska tvåspråkig, hade olika språk och mycket olika världar. Min mormor, 
född Sandbacka, hade jag en nära kontakt med upp i tonåren, men sedan 
gled våra världar svårt isär, där fanns fromhet och en traditionsbunden livssyn 
som kom i strid med att jag anammade så många av de ideal som fanns i den 
urbana världen och i den popkultur som omgav mig: jag blev fritänkare och 
libertin, och min släkt förstod sig inte alltid på mig. 
 
Både min farmor och min mormor blev ju småningom väldigt gamla. Jag höll 
en respektfull distans, tyckte att inte behöver de ju veta hur jag lever, och 
ibland hoppades jag också att deras ögon inte skulle falla på det jag skrev i 
tidningarna: jag visste ju att somt skulle såra dem. Men småningom, sedan 
när jag inte längre var helt ung och de hade blivit riktigt riktigt gamla och 
kanske också lite vimsiga, så blev relationen okomplicerad och fin igen. Det 
spelade inte längre så stor roll vad jag tänkte och stod för där ute i 
yrkesvärlden, när vi sågs var jag igen en gång bara ”pojken” Kjell, det äldsta 
barnbarnet, som nu hade fått egna barn. 
 
Men visst var jag medveten om att jag ofta stod för sådant som mina 
släktingar inte hade velat att jag stått för. De lite mer avlägsna släktingarna sa 
aldrig något till mig personligen, men på omvägar fick jag veta att några av 
dem hade muttrat att jag ”inte hörde till släkten längre eftersom jag skrev i 
vänstertidningar”. Och fast jag var bara i tjugofemårsåldern när jag hörde 
detta, alltså i en ålder då man försöker låtsas att man är ny och osårbar och 
kan strunta i de äldre generationerna, så kände jag mig nog ganska tilltufsad 
ändå. 
 
Min strategi var just att hålla respektfull distans, och under årens lopp hade 
jag utvecklat en maxim som möjliggjorde detta. Jag uppfattade mig själv som 
fritänkare och libertin och kanske till och med litet amoralisk i många frågor, 
medan jag uppfattade mitt österbottniska släktarv – också det på fädernet, 
men kanske ännu mer mödernearvet härifrån trakten – som väldigt strängt. 
Och, resonerade jag, när strängheten och libertinismen möts är det alltid 
libertinismen som måste ge vika. För strängheten kan inte ge vika, och 
libertinismen i sin tur är per definition inte sträng. Och om libertinismen inte 
ger vika så förklarar strängheten krig, man behöver bara läsa 
dagstidningarnas insändarspalter när det uppstår livsstilsdiskussioner för att 
förstå att det är så. 
 
Jag drog mig alltså undan. Det var min enda möjlighet, för den bistra 
sanningen är att jag inte är bra på att ge vika jag heller, jag är väldigt envis 
egentligen, på ett till synes mjukt sätt kanske, men ändå. Jag är ju faktiskt 
österbottning jag med, sturskheten sitter nog i fast jag är född i Helsingfors 
och huvudstadsbo ut i fingerspetsarna. Att dra sig undan är mitt enda sätt att 
ge vika, jag vill inte leva andras liv och följa deras regler om jag inte upplever 
att reglerna är mina, och på samma sätt vill jag inte begära att andra skall 
följa mina livsregler ifall deras inre gör uppror mot dem. 
 
Det är bland annat av dessa skäl som det tagit mig så lång tid att komma hit. 
Det handlar inte om några dramatiska saker, jag hör visserligen inte till den 
lutherska kyrkan men i övrigt är jag sedan länge en hårt arbetande 



tvåbarnsfar, ett slags småföretagare med sträng arbetsmoral som nog i 
praktiken, om än inte i princip, hyllar en hel mängd levnadsregler som många 
skulle kalla konservativa. Det handlar snarare om någotslags rädsla för att 
möta det man vet att man härstammar från. 
 
Jag har alltså aldrig varit här i Nedervetil förut. För ett och ett halvt år sedan 
körde jag från Uleåborg ner till Nykarleby med bil, det var i mörkaste 
november, det var nästan december faktiskt, och i det svarta kvällsmörkret 
körde jag förbi en liten vägskylt med namnet Sandbacka strax utanför 
Karleby. Jag bromsade in först, jag hade inte bråttom, mina vänner i 
Nykarleby väntade mig inte förrän flera timmar senare. Men så tryckte jag på 
gaspedalen igen, jag tänkte ”om jag skall se Nedervetil och Sandbacka så vill 
jag se dem i vår- eller sommarljus, inte i dystert höstmörker”, och så körde jag 
vidare söderut. 
 
Vi är tre i min släktgren som har skrivandet som yrke, min bror Mårten Westö, 
vår mammas kusin Carola Sandbacka och jag. Delar av fallenheten för att 
uttrycka sig i skrift måste komma just härifrån. När jag var mellan tjugofem 
och trettio gav min mormor mig en skrift som hennes bror Lasse hade författat 
om deras far, fabrikören Hugo Sandbacka, och hans läderfabrik i Tammerfors, 
Epilän Nahkatehdas. Den var mycket välskriven. Kort därefter kom Carola 
Sandbackas – hon och jag har för övrigt aldrig träffats – episka roman ”Ellen 
Llewellyn”, ut. Den var elegant skriven, texten gjorde ett mödolöst intryck. Och 
inte var jag ju överraskad, jag som var uppvuxen med en mormor, född 
Sandbacka, som var helt suverän på långa och rytmiskt felfria julklappsverser 
medan jag själv inte kunde åstadkomma ens en haltande fyrrading. 
 
Min bror Mårten är, tror jag, ännu bara i början av sin bana vad 
historieberättandet beträffar, han har hittills skördat sina flesta lagrar som 
lyriker. I mina egna romaner och noveller skymtar både familje- och 
släkthistorien och därmed också det österbottniska arvet. Men ju mer åren 
går, desto mindre, för jag förklär saker, jag hittar på, jag vill nog få fram 
smärtan i att tappa kontakten med det som varit, men jag vill, åtminstone just 
nu, använda mina egna känslor för att skildra främlingars levnadsöden, inte 
mitt eget eller mina släktingars. Carola Sandbacka har ju dessutom redan 
skildrat vissa saker som berör släkten och familjen, så jag tycker inte att jag 
vill gå in där. 
 
Men vetskapen om att det finns ett förflutenhetens landskap, ett förlorat 
sådant, den finns där. Jag har alltid varit medveten om det, också när jag var 
ung. Och numera är jag mer medveten om det än någonsin, för varje gång jag 
uppträder som författare här i mellersta Österbotten så kommer det fram 
småkusiner och sysslingar och andra anförvanter och hälsar, och jag kan 
bara beklaga att jag känner min egen släkthistoria så dåligt. 
 
Allmänt taget så är ju inte medvetenheten om andra landsändor alltid så högt 
utvecklad där nere i södern. Jag har en barndomsvän, en tvättäkta 
helsingforsare och nylänning, som ringde upp mig efter att jag hade börjat ge 
ut böcker och därmed också ge intervjuer i vilka det ibland stod om mitt 
ursprung, d.v.s. vilken landsända mina föräldrar kommer ifrån. Nu hade då 



vännen läst en sådan intervju, varpå han ringde mig och sa, med oförställd 
häpnad i rösten: ”Fan Kjell, jag har aldrig fattat det, men du är ju hundra 
procent pami.” 
 
Inbjudan att tala här i Nedervetil kom i en intensiv och turbulent period i mitt 
liv, och också i ett ögonblick som känns som en vändpunkt. Jag fyller 
fyrtiofem om en månad, och förstår nu att många tidiga val – och att välja bort 
är också ett val – blev mycket mer djupgående, mycket slutligare än jag hade 
tänkt mig. Det handlar om val som jag gjorde i min ungdom och som då var 
helt intuitiva och inte så allvarligt menade, de var provisorium som jag 
förlitade mig på för att jag behövde tid att fundera på vem jag egentligen var 
och hur jag egentligen såg på livet. Och så plötsligt har tjugo eller tjugofem år 
gått och man förstår att ”jaha, de kom att bli ganska avgörande ändå, de där 
tillfälliga valen”. 
 
Turbulent period, sa jag, och vändpunkt talade jag också om. För ett par år 
sedan hyrde min bror och jag en paketbil och åkte till vår barndoms 
sommarställe i norra Tavastland, vi skulle hämta våra och vår mammas saker 
när det som fanns kvar av sommarstället i största samförstånd togs över av 
vår morbror och hans familj. Där, bland en massa annat krafs, hittade jag en 
stor bunt med tidningsklipp; det var recensioner, intervjuer och fotografier från 
åren 1986 och 1987. Under mina första författarår hade min milda och 
noggranna mormor klippt ut allt som skrevs om eller av mig, och hon hade 
gjort det fast många av mina åsikter och ståndpunkter var sådana som hon 
inte kunde omfatta. Hon var medlem i Svenska Litterarursällskapet, mormor, 
och jag vet att hon var stolt över alla släktingar som skrev. Det är också 
hennes förtjänst att jag vid behov kan imitera äldre varianter av svenska, för 
hon brukade låna mig gamla finlandssvenska romaner och inbundna 
Allersårgångar från tjugotalet och allt möjligt konstigt när Ruovesisomrarna 
blev långa och jag, bokmalen, hade läst slut allt jag hade. 
 
Ett drygt halvår efter besöket på det forna sommarstället, faktiskt mindre än 
en vecka efter att jag hade åkt förbi Sandbacka-vägskylten i nattmörkret på 
min väg mot Nykarleby, somnade mormor in på ett ålderdomshem utanför 
Tammerfors, hon var nästan nittio år gammal. 
 
Och nu, den här sommaren, står jag alltså här och pratar, bara några veckor 
efter att jag misslyckats med att placera en pinnsoffa, en släktklenod, vilket 
måhända gör mig till en av de där förtappade mänskorna som trampar på 
svartmyror där de går. 
 
Fast inte gör det ju det. Folk som drar tvärsäkra slutsatser utgående från 
andras handlingar bortser från att det faktiskt kan finnas om inte förmildrande, 
så i varje fall oundvikliga omständigheter, till exempel det som kallas 
nödvändighetens tvång. Det handlar om förändringar, om att vi måste 
acceptera att livet alltid fortgår och ändrar skepnad och ställer nya krav. Om 
till exempel en familj eller en släktgren gradvis blir lite fattigare, och 
därigenom gradvis, generation för generation, bor i allt mindre lägenheter och 
har allt blygsammare sommarvisten, då kan det faktiskt gå så att man måste 



avstå från släktklenoder fast man inte vill förneka någonting och absolut inte, 
inte för sitt liv, vill trampa på svartmyror när man går längs stigar i naturen. 
 
När jag står här är det bara två dagar sedan min senaste bok gick till 
tryckeriet. Det är en roman som inte alls handlar om min egen släkt, men nog 
om det här landet och dess historia och dess människoöden. Det är en bok 
som det tagit mig många år att skriva, och det är en bok som krävt stor 
själsmöda, för den försöker gå på djupet med saker. Jag är ju inte den som 
ska säga vilken av mina böcker som är bättre eller sämre än de andra, men 
för mig är detta den hittills viktigaste boken jag skrivit. Samtidigt, det anar jag, 
är det en bok som också innehåller människoöden och tolkningar och 
tendenser som inte kommer att falla er alla på läppen. Men när ni i sinom tid 
läser den, eller kanske inte läser den men eventuellt läser om den och dess 
innehåll i någon tidning, försök då komma ihåg att jag inte skrivit boken med 
ont uppsåt, utan för att det är min skyldighet som tänkande och kännande och 
skrivande människa att tolka världen så som jag ser och upplever den, och 
sedan stå för den tolkningen, stå där rakryggad och säga: så här ser jag på 
saker och ting. Det är för övrigt ett drag som jag uppfattar som mycket 
österbottniskt. Fast häftigheten och intensiteten i ståndpunkterna hos somliga 
av mina österbottniska vänner ibland kan skrämma mig, är både intensiteten 
och rättframheten karaktärsdrag jag gärna skulle besitta själv. 
 
Romanen jag talade om har ett namn som implicerar både det förflutna och 
att detta förflutna lever kvar, den heter ”Där vi en gång gått”. Det här är saker 
jag själv varit dålig på, att känna efter var mina förfäder och anmödrar gått, 
just här uppe, och att våga vara nyfiken på detta.Men det har funnits flera 
nyckelögonblick de senaste sex-sju åren, enskilda händelser som haft ett stort 
symbolvärde för mig personligen. Det första som hände var att en 
krigsveteranförening i Larsmo bad mig skriva ett bidrag till en minnesbok, en 
skrift om 32 män som dog i en hoprasad korsu i Summa i februari 1940. 
Nästan alla männen i korsun var från Larsmo eller Öja, utom min farfar, som 
var från Kronoby och hade kommit från grannkorsun för att meddela om 
reträtt, radiotrafiken var bruten och det sovjetiska angreppet intensivt. 
 
Jag var stolt över att få vara med i den boken, lika stolt som när jag snart 
därefter fick uppträda i Jakobstads bibliotek och besöka skolan där mina 
föräldrar tagit sin studentexamen, och lika stolt som när jag ett år senare 
inbjöds till Nykarleby för att hålla talet på Topeliusfesten i januari. Dessa 
gester har varit viktiga för mig, gester från en värld som jag känner att skulle 
ha kunnat vara min, men som inte är det. Mina vänner i Nykarleby brukar 
säga att jag och min fru, som har rötter i Vasa Bergö och i Munsala, borde 
repatrieras, men jag brukar svara att det nog är för sent för det. 
 
Men jag uppskattar storligen att jag får komma och tala i Österbotten. Och nu 
har jag alltså varit här i Nedervetil för första gången i mitt vuxna liv, och 
genast efter festen skall jag få se Sandbacka. Och jag har, på min mors 
begäran, lagt blommor på min mormorsfar läderfabrikörens grav. 
 
Ett varmt tack till den eller de av er som kom på idén att inbjuda mig, och må 
alla grenar av släkten blomstra. 
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