
Att vara hemma 

För en intensiv helg vart fjärde sommar förvandlas vår lilla by från att vara en utkikspost 
till stora världen  till att bli världens mittpunkt. Det är släktmöte i  luften. Från när och 
fjärran strömmar släktingar troget  hit år efter år.  Ättlingarna från Slotte, Sandbacka och 
Tolvmansgrenen samlas i  fädernas bygd och den vältummade gamla   släktboken väcks 
till liv. För en del betyder det att komma hem, för andra att hitta sina rötter och för vissa 
att ta emot. Det är en stor glädje att idag få samlas här i fädernas kyrka i Nedervetil. En 
plats som betyder mycket för många av oss. Det är som att vara hemma.  

Så länge jag kan minnas har Slotte släktmöte varit en del av mitt  liv.    Jag kan ännu lätt 
återkalla  den  spänning  och  förväntan  jag  som  yngre  brukade  känna  när  släktmötet 
närmade  sig.  För  då  kom  ”svenska”  hit  och  ”hesaboa”.  Och  ”Amerikafrämand”.  Och  vi 
gjorde oss ett extra ärende till granngårdarna bara för att titta på dem. Släktingarna  från 
stora världen, kusiner och småkusiner, tanter och farbröder som intog vårt lilla hörn av 
världen  och fyllde den med nya röster och berättelser, om så bara för två tre dagar vart 
fjärde  sommar  så  var  det  något  alldeles  speciellt med  släktmötet  och  förberedelserna 
kring den. Och hade man riktigt  tur kanske man  fick  lite båtgodis också. Och så skulle 
hälsningsfraser utbytas med alla runda skrattande tanter som klappade en på huvudet 
eller nöp  i kinden och sa  :  ”ja men no ha du vali stor”. Det är med viss reservation  jag 
godkänner  att  jag  utan  förvarning  har  förvandlats  från  den  lilla  flickan  till  den  runda 
tanten som nu själv går omkring och klappar barnen på huvudet och  frågar...”nå vems 
pojtsi e tu” ? Då förstår jag hur snabbt åren går.   Jag ser kedjan av generationerna som 
gått  före mig  och  dem  som  kommer  efter.  Och mig  själv  som  en  länk  av  den  kedjan. 
Diktaren Erik Granvik har lyckats fånga detta i en av sina dikter.  

”I  bröstet mitt  växer  ett  hiskeligt  träd med  rötterna  djupt  i mitt  hjärta.  Och  grenarna 
uppe  i himlarnas höjd och  jämmerligt  stor är min smärta”  (ur  samlingen Vara hemma 
1974 )  

Om jag ändå förstod att förvalta min tid här på jorden. För livet är en skör tråd, som kan 
brytas när vi minst anar det. Det som vi tar för givet kan när som helst ändras eller tas 
ifrån  oss.  Vi  har  all  orsak  att  vara  tacksamma  och  glada  så  länge  vi  kan  se  varann  i 
ögonen och dunka varandra i ryggen och säga...”ja no va he läng saan sist”. Hur jag fyller 
mina  dagar  är  därför  inte  utan  betydelse.  Den  insikten  kan  vara  smärtsam.  Det  är  en 
smärta där sorg och kärlek  bor sida vid sida. Det är en aning om livets ändlighet. Men 
också glädje och ansvar. Vördnad för fäderna. En vilja att förvalta det jag fått. För att en 
dag kunna ge vidare.   

”Precis som en växt behöver jord och en plats att rota sig på behöver människoplantan 
det  också”  skriver  teologen  och  terapeuten  Tommy Hellsten  i  boken Barn  av  livet.  Vi 
behöver kunna  fästa oss någonstans. Rötter  ger oss  en grogrund, håller oss  stadigt på 
plats och formar vår karaktär. Det vi väljer att göra med våra gåvor och anlag blir vårt 
alldeles  unika  bidrag  till  vår  släkt  och  jag  tror  att  varje  öppnad  gåva  som kommit  till 
användning  genererar  ny  kraft  och  inspiration  för  kommande  släktled.  Det  finns  en 



välsignelse i att bruka sitt pund istället fär att gräva ner det i jorden. Idag lever vi i en tid 
där  vi  kanske mer  än  någonsin  förr  har  valmöjligheter  och  chans  att  påverka  i  vilken 
riktning vi vill att vårt liv ska utvecklas.  

Jag som suttit hårt fastrotad i den österbottniska mullen i hela mitt liv sträckte ut mina 
grenar  för  första  gången  denna  höst  för  att  under  sex  veckor  pröva  på  att  leva 
storstadsliv, när jag gjorde min diakonpraktik i St:a Clara kyrka i Stockholm. Under mina 
sex veckor  i  Stockholm kom  jag att märka vilken betydelse en  stor  släkt har.  Jag hade 
nämligen glädjen att få besöka åtta olika hem som alla tog emot mig. Det kändes väldigt 
tryggt. Att detta inte alls var någon självklarhet klarnade för mig av  de många förvånade 
kommentarerna jag fick av människorna jag mötte. St:a Clara kyrka är känt för att man 
aktivt  arbetar  för  att  möta  hemlösa  och  utslagna människor.  Jag  fick  lära mig  att  för 
många  människor  börjar  hemlösheten  långt  tidigare  innan  man  blir  bostadslös  och 
hamnar ut på gatan. Marginalisering är ofta ett resultat av att man  inte varit  i kontakt 
med  sitt  innersta  och  att man  länge  levt  i  ansträngda  relationer. Då upplever man  sig 
splittrad och det kan leda till en känsla av hemlöshet. Från den inre hemlösheten är det 
inte ett    långt steg till yttre hemlöshet. Bär man inget hem inom sig kan det vara svårt  
att knyta an till ett yttre. Vi  fäster oss vid platser där det  finns människor som ger oss 
omvårdnad, kärlek och gemenskap. För många hemlösa i Stockholm har St.a Clara kyrka 
blivit som det hem de saknar, som de kan ankyta till och återvända till. När kyrkan, som 
är  en  gemenskap  av människor,  fungerar  som bäst  upplevs det  som ett  hem. Uttryckt 
med den    amerikanske poeten Robert  Frosts  ord:    ”Hemmet  är  den plats  där man  tar 
emot dig alltid när du kommer”. För att kunna bli emottagen måste det finnas någon som 
tar  emot. Någon  som ser  att  du kommer. Ett  jag  som  tar  emot  ett  du.  Personerna bör 
finnas närvarande för varandra.  En människa kan faktist sitta hemma varje dag utan att 
för  den  skull  vara  hemma. Omvänt  kan  en människa  befinna  sig  i  ständig  rörelse  och 
vara hemma var hon än rör sig.   Hemma är där du har ditt hjärta.Home is where your 
heart is. Du bär ditt hem inom dig. Som ett heligt rum.  

Inom  vårdvetenskapen  talar  man  om  begreppet  ethos  som  en  beskrivning  på 
människans  innersta  rum.  Nedervetilfödda  Yvonne  Hilli  har  i  sin  doktorsavhandling 
Hemmet  som  ethos  En  idéhistorisk  studie  av  hur  hemmet  som  ethos  blev  evident  i 
hälsosysterns  vårdande under 1900talets  första hälft,  lyft  fram hur hemmet  som ethos 
återspeglas  i  vårdrelationen  och  i  alla  övriga  mänskliga  relationer.  Begreppet  ethos 
härstammar från grekiskan och betyder sed,karaktär eller moralisk grundåskaådning. I 
sin  avhandling  refererar Hilli  till  professor  Katie  Eriksson  som har  skrivit mycket  om 
ethoset. Hon säger bla att:  ”När ethoset tagit sin boning i människan och blir en del av 
hennes varande har det skett ett tillägnande, gärningarna kommer då av sig själva och 
inte  av  yttre  påbud”.  När man  bejakar  ethoset  är man  lyhörd  för  sitt  hjärtas  röst  och 
vågar vara den människa man  innerst  inne är. Det är när vi upplever oss vara hemma 
som  vi  kan  ge  utlopp  för  vår  innersta  längtan,  vara  avskalade  och  vara  just  såna 
människor vi känner att vi  innerst  inne är. Då vågar vi blomstra. En människa som är 
hemma  i  sig  själv  är  tillgänglig  för  sina  medmänniskor  på  ett  helt  annat  sätt  än  en 
människa som inte är det.  Och detta att vara tillgänglig, är ett sätt att vara som hjälper 



oss att komma i kontakt med vårt    inre. Med vår egen  inre kallelse.   Att vara hemma i 
positiv bemärkelse är en upplevelse av  inre  trygghet och vila   där hjärtat, hjärnan och 
själen upplever att själva jaget är skyddat från omvärlden.  

Djupast  sett    handlar hela  vårt  liv om ett  återvändande.  Ihmisen elämä on kulkemista 
takaisin kotiin‐ Människans liv är en vandring som för henne hem tillbaka. Det är som en 
omvänd resa. Vi föds till att glömma och lever för att minnas vårt ursprung. Alla gör vi 
den vandringen. På vårt eget sätt. Vandringen hem till oss själva, till vårt ursprung, våra 
rötter och vår sannaste identitet. Till barnet inom oss.  Att vara hemma är att samtidigt 
ha hittat hem till sig själv och till Gud. Och när vi har slutfört vår vandring här på jorden 
får vi komma hem till det eviga hemmet  i himlen. Hem till Gud och dem som gått  före 
oss.  

Kära släktingar. Låt oss ta den här dagen till vara. Liksom de dagar som kommer. Låt oss  
hålla barnet inom oss vid    liv eller återfinna det om vi tappat kontakten med vårt inre. 
Låt oss ge tid till att hitta våra inre heliga rum så att kärlekens eld stadigt kan brinna. 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