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RAOUL J. GRANQVIST 

Resan som hänförelse

Erla Hovilainen-Husgafvels berättelse "Brevet från Afrika" 
i historisk och biogra!sk kontext

"Afgudabilder" ur boken Kongo. Den nya fristaten i de svartas 

verldsdel av Henry M. Stanley (Bonnier, 1885).
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1. Brevet från Afrika

"Brevet från Afrika" bygger på en verklig händelse från mitten av 1880-talet; plat-
sen är Kolam by i Terjärv och personerna är äkta. Lill-Emma är författaren Erla 
Hovilainen-Husgafvels mor, Fulisback-Hanna och Fulisback-Ant hennes morför-
äldrar, Lisa Greta hennes moster och Pilkaback-Lovisa hennes faster. 

Berättelsen skrevs under krigsåret 1944. Den återges här i sin helhet med 
en del ordförklaringar.

Fulisback Lill-Emma befann sig i stor oro och förväntan. Dels be-
rodde spänningen på den stundande julhögtiden – och det var bara 
ett par dagar kvar till julaftonen – dels var det en annan sak, som 
gjorde, att hon gick omkring och tyckte, att hon hade silskredet [löss] 
krypande under ryggskinnet. Emellanåt var det nära, att hon skulle 
ha känt efter med handen utmed ryggraden – men hon visste ju att 
det var spänningen det hela kom av.

De två senaste veckorna hade det stökats för fullt i stugan. Först 
KDGH�OXWÀVNHQ�ODJWV� L�EO|W��Vn�KDGH�GULFNDW�EU\JJWV��RFK�L�VDPEDQG�
med det hade klädtvätten stökats undan, och så var turen kommen 
till bakningen. Det hade bakats både stora hålkakor, sötsurlimpor, 
VNUlGGEU|G� >ÀQOLPSD@��NU\GGOLPSRU�RFK�HQ�VPXOD�YHWHEU|G�²�PDQ�
hade inte kunnat få känslan av en stundande jul annars. Far själv 
hade späntat pärtor och lagt på pärtlaven, som blivit full ända upp 
till taket, och de hade minsann behövts, så mycket som måste uträt-
tas vid eldsken. Och väldiga stockklabbar hade burits in att mata 
elden med, som brann i den öppna spisen jämt och ständigt. Nu 
återstod bara själva julstädningen – det hette ju "byka, baka och 
tvätta stugan" om julsysslorna. Sedan var man beredd att taga emot 
helgen.

Men det var inte på den efterlängtade julaftonen oron berodde på 
eller på tröttheten efter julstöket, som både Emma och syskonen fått 
känna av. Det var inte bara dessa saker, som förorsakade känslan av 
att silskredet kröp under skinnet. Den märkvärdiga oron kom till 
allra största delen av annat: av tanken på Lisa Greta.

Nu hade många månader gått sedan Fulisback-Lisa Greta for till 
Afrika. Hon hette inte Lisa Greta Bexar då längre, utan Lisa Greta 
Roiha, och mannen – Georg Roiha – var missionär, men det gick 
inte att minnas henne som annat än Fulisback-Lisa Greta i alla fall. 
För Emma var hon det bästa som fanns, grannare än Storedes-mos-
ter, grannare än Pilkaback-Lovisa, förmer än Terjärv-prästfrun. Vid 
det senaste besöket i hemmet hade hon varit grann som aldrig förr: 
i brun- och vitrutig klänning med knapprad framtill och vit kra-
ge, vita linningar vid handlederna, vitt förkläde och styvstärkt vit 
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styckemössa [mössa med en hård pappersstomme och överklädd med 
siden]. Pellas-Male och Pilkaback-Lovisa hade slagit ihop händerna, 
då de sett Lisa Greta, som numera kallades diakonissa och bodde i 
storstaden. Tänk att Fulisback-Ant hade fått en sådan gudsängel till 
dotter, hade de sagt, och Emma hade tyckt om dem för de orden.

Så hade syster Lisa Greta med sin klara röst sjungit för dem alla:

Ej jorden har den ro jag söker,
Min längtan bort sig ständigt söker,
En gäst och främling är jag här,
I Salems stad min hemvist är.
O, vore jag där!

Nu var hon i Afrika: i det landet, där svarta människor med fårull på 
huvudet åto upp de vita – det var förskräckligt att tänka på. De hade 
guldringar i öronen och näsan, de svarta, och blårtottar [linnetyg] 
om livet i stället för kläder, och de gingo aldrig till fots som vanligt 
folk, utan hoppade framåt på krokiga ben. Det var alls inte svårt att 
föreställa sig hur negrerna i landet Afrika sågo ut. Till dem hade nu 
Lisa Greta gett sig av trots föräldrarnas och syskonens tårar, emedan 
hon "var kallad". Vad det hade att betyda, var inte gott att veta, det 
betydde väl att hon skulle lära dem det avskyvärda i att den ena män-
niskan åt upp den andra. Hur som helst: Fulisback-folket hade helst 
sett, att hon stannat kvar i hemlandet.

Men hon mådde bra i Afrika, hade hon skrivit, sedan sjösjukan 
gått över, som plågat henne under resan från Kapstaden till det ställe 
där hon nu befann sig. Vad det hette var inte gott att minnas, brevet 
YDU�V|QGHUOlVW�MXVW�Sn�GHQ�ÁlFNHQ��RFK�I|U�UHVWHQ�NXQGH�LQWH�VNULY-
bokstäver tydas lika lätt som tryckbokstäver. Nu var det på tiden, att 
ett nytt brev kom. Mor hade full av aningar gett sig iväg till kyrkan 
denna morgon och därvid sagt: "Ja känder på me att vi har ett brev 
från Lisa Greta i dag." Och att Fulisback-Hanna kände på sig det ena 
och det andra – som sedan befanns stämma – var ofta prövat. 

Därför kröp det under ryggen på Emma, därför såg hon ideligen 
på klockan fastän hon visste att den var sig lik: den rörde inte på 
visarna, såvida man inte band fast hovtången vid lodet. Snart borde 
kyrkfolket vara hemma, även om man tog med i beräkningen, att de 
skulle titta in till Bergroths i kyrkbyn för att hämta post och ta några 
kringlor med åt hemfolket.

Äntligen – där kom mor på den snöiga vägen, men hon var inte 
ensam: Pellas-Male var med och bägge sågo ivriga och förväntansful-
la ut. På gårdsplanen stod far, och mor visade honom något hon höll 
i handen – det var ett brev! Det hade alltså kommit! 
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I nästa ögonblick trädde de in.
"Ja ha riktiga känningar nu åter", sade mor, glad i rösten. "Vi 

har breiv nu."
Hon lade brevet på bordet, knöt kyrkschalen och knäppte upp yl-

lekoftan, medan Pellas-Male, röd i ansiktet av kyla och iver, slog sig 
ned på en stol. Far satte sig vid bordsändan och grep brevet, han 
synade det noga, innan han öppnade det, men så började han läsa: 

"Kära Föräldrar! Glömmen icke att alltid bedja för de arma hed-
ningarna, som i mörkret vandra ..."

Längre hann han inte, förrän Pellas-Male brast i gråt. Hon var 
lättrörd, Male, och hade aldrig långt till tårarna.

"Int ska du gråt nu", sade mor, "utan freist lyss nu, tå Ant läser."  
"Men tå he ä för mytji grant", snyftade Male, och tårarna runno 

ymnigt ned på storhalsduken, som hade långa fransar och var virad 
om överkroppen. 

"Freist lyss nu", sade mor.
"Glömmen icke att alltid bedja för de arma hedningar, som i 

mörkret vandra, och som hava intet hopp i döden."
Nu var det mors tur att brista i gråt, och Male snyftade värre än 

förr. I detsamma öppnades dörren och Astu-Tilda blev synlig. Hon 
släppte samtidigt in allt vad Fulisbacka ägde av barn: Anna, Matti, 
Manda, Emil, Selma och Axel. 

�-D�WlQNW�MD�GMLWD�NRP�VNnGD��RP�+DQQD�ÀFN�EUHLYH���VDGH�7LOGD��
"å ja sir att e kom. Va skriver Lisa Greta från Afrika?" 

"Hon skriver grovt grant", snyftade Male, och mor nickade stum, 
ur stånd att få fram ett ord. 

Far harklade sig och tog än en gång till orda från början: 
"Kära Föräldrar! Glömmen icke att alltid bedja för de arma hed-

ningar, som i mörkret vandra och som hava intet hopp i döden."
Nu gräto alla – mor, Male, Tilde, och far blev tvungen att läsa 

fortsättningen tyst för sig själv. 
"Hon skriver, att de hava hälsan, och att arbetet är till välsig-

nelse", sade han. "Hon ber hälsa åt alla. Jär är en verso i slute."
"Du djita läs upp verson", sade mor och torkade sig i ögonen. 
I samma stund blev Langjärback-nänno [Langjärback-mormor] 

och Pilkaback-Lovisa synliga i dörröppningen. Att de kommo till Fu-
lisbacka var ingenting ovanligt, men att de råkade komma just nu i 
detta ögonblick var ju märkvärdigt. Brevet blev aldrig slutläst på det 
sättet.

�-D�GMLWD�NRP�VNnGD�RP�+DQQD�ÀFN�EUHLYH��VRP�KRQ�YlQWD���VDGH�
Langjärback-nänno. "Ja sir, att e kom." 

Så såg hon på Emma och de andra barnen, som sutto tysta i rad 
vid spishällen, och sade som alltid: 
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"Ja kan int skåda på tömtee båne diin utan tårar, för di ä så grann 
och fröudu."

"Nej, nu lägger ja på kaffe", sade mor.
"Int kom ja hii för na kaffe, ja heldär", sade Pilkaback-Lovisa och 

öppnade ett knyte, i vilket hon hade ost och några kringelbitar, som 
hon delade ut bland barnen. 
    Men Astu-Tilda, som så gott som hörde till hemfolket, sade ing-
enting, och Pellas-Male satt och bara torkade sig i ögonen med kyrk-
näsduken. 

"Nu läser ja upp slutverson i alla fall", sade far.

Jag vandra här från vänner fjärran,
Men är dock trygg i tron på Herran,
Att Han mig förer med Sin hand
Till hemmet, till Sitt fröjdeland.
O, vore jag där!

Alla kvinnfolken gräto, då han hunnit till slutet - mor, Male, Tilda, 
Langjärback-nänno och Pilkaback-Lovisa - och far räckte mor brevet. 
+RQ�OlW�GHW�Jn�ODJHW�UXQW�EODQG�GH�YX[QD��PHQ�EDUQHQ�ÀQJR�LQWH�U|UD�
vid det. Så steg far upp och stack det mellan bladen i huspostillan, 
som låg i råskåpet [hörnskåpet]. 

Det blev aldrig klart för Fulisback Lill-Emma, vad som sist och slut-
ligen stod i brevet från Afrika. Det var gömt i råskåpet, och när det 
omsider började ligga framme här och där i stugan, var det suddigt 
och sönderläst. Hela julhelgen färdades det folk som sällan förr till 
Fulisbacka, och alla och envar ville se brevet från Afrika. Det spridde 
glans över Fulisbacka och dem, som bodde där, också över Emma – 
när hon var i sällskap med Langjärback- och Kaddjisback-barnen och 
ÀFN�UHGRJ|UD�I|U�LQQHKnOOHW��+RQ�E|UMDGH�VPnWW�EHWUDNWD�GHW�VRP�VLQ�
egendom, och det var hennes julklapp, som hon hade väntat på med 
den största spänning.

Minnet av brevet från Afrika utplånades inte. Emma mindes det 
särskilt tydligt vid samma tid nästa år, då hon satt vid mors sida i 
kyrkbänken och hörde tacksägelsen läsas över missionsparet Georg 
och Lisa Greta Roiha, som jämte sitt späda barn dukat under för gula 
febern långt borta från fränder och vänner.
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2. Från Österbotten till Småland 

(UOD�+RYLODLQHQ�+XVJDIYHO��I·GG�/XQG������ќ������YDU�HWQRORJ��I·UIDWWDUH��P·EHO� 
restaurerare och konstnär. Och obekväm österbottnisk trollpacka, enligt egen 
utsaga (och andras). Hon växte upp i Gamlakarleby och i Vasa, och flyttade med 
mor (berättelsens Lill-Emma) och far till Åbo där hon tog studenten 1923 vid 
Åbo Svenska Samskola. Hon påbörjade studier i folklivsforskning vid Åbo Aka-
demi för professor Gabriel Nikander och blev 1928 färdig med sin laudatur- 
XSSVDWV�RP�GHQ�N\UNOLJD�RUJDQLVDWLRQHQ�L�.DUOHE\�����ќ������'HQ�I·UEHUHGGH�KHQ-
ne för akademiskt skrivande, om inte annat.

Mera inspirerande och helt avgörande för Erla Hovilainen-Husgafvels karriär 
blev ett tiotal fältexpeditioner till byar i Österbotten som hon gjorde för Svenska lit-
WHUDWXUV¥OOVNDSHW�����ќ������+RQ�VDPODGH�LQ�SURY�S¦�IRONWUR��IRONVHG��IRONPHGLFLQ��
trolleri, gåtor, ramsor, rim och visor. Dessa samlingar skulle så småningom uppgå 
till 5615 handskrivna sidor. Samtidigt, under dessa år och krigsåren, bearbetade 
och överförde hon sina iakttagelser från vandringarna till kåserier, essäer, dramer, 
radiopjäser och två dokumenterande böcker, Österbottnisk bilderbok (1943) och Ro, 

UR�WLOO�ƛLVNHVN¥U (1945)¹.  Hon ville för en vidare åhörar- och läsekrets berätta om vad 
hon inhämtat, och varför det var viktigt. 

Genom sin intensiva sprudlande närvaro i text och röst och sin humoris-
tiska distans till folkloristiskt allvar tillät hon inte "hembygdskärleken" att för-
vandlas till chauvinistisk självgodhet. "Pinnharven har gjort sitt, men den bör 
bevaras. För den bär på kunskap och ingen har rätt att avstå från den."²  

Någon längre resa in i forskning blev aldrig av. Erla Hovilainen-Husgafvel 
var helt enkelt för resolut, egensinnig och mångfasetterad för att anpassa sig 
till den tidens akademiska normer och förväntningar. I den mansstyrda värld 
som omslöt henne vid Åbo Akademi, fick hon inte det utrymme och den för-
ståelse hon behövde. Hon var en forskarbegåvning som aldrig fick en rättmä-
tig chans. "Jag är en ganska splittrad person, jag har dragits hit och dit av en 
mängd intressen och aldrig blivit något ordentligt ... trollkäring är jag", skrev 
KRQ� O¦QJW� VHQDUH� L� HWW� EUHY� WLOO� Y¥QLQQDQ� 6LJULG�1LNXOD� L��ER� ќ� VRP� HJHW� I·UV·N�
till förklaring.³  

Strax efter krigen, nu gift med Ekka Hovilainen, som var invandrad från S:t 
Petersburg (och som i förfinskningens tecken "fråntagits" sitt svenska släktnamn), 
emigrerade Erla med sin make till Köpenhamn. Efter ett år, 1948, flyttade de till Sve-
rige och slog ny fast rot i Mariannelund, Småland, där de skulle stanna livet ut. De 
återtog Ekkas tidigare familjenamn, Husgafvel, och Erlas "Österbotten" fylldes med 
ett karnevaliskt innehåll. Hon tog sitt nedärvda trollkäringsuppdrag på största all-
var och iscensatte finländska kulturevenemang med hemmet (kallat Fulisbacka,  ef-
ter släkttorpet i Kolam i Terjärv) som patriotisk marknads- och kultplats. I närapå 
fyra decennier firades "Det Nya Finland" i Mariannelund enligt den österbottniska 
bondealmanackans rituella traditionssystem. Gästerna blev, oftast ovetande, aktörer 
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Erla Hovilainen-Husgafvel vid Fulisbacka utanför Mariannelund, april 1982. 
Foto: Åke Nilsson, 6P¦ODQGV�7LGQLQJHQ�

i ett bygdespel med mat och musik kring Runebergsdagen, fastlagstisdagen, mid-
sommaren och den oförglömliga Tomasdagen, som många som jag talat med ännu 
minns, med det fyra meter höga korset och den hedniska halm- och enriskransen 
uppresta vid ingången till Fulisbacka-huset. Intäkterna från auktionerna tillföll 
oavkortade föreningen Hjärninvaliderna vid Kauniala krigsinvalidsjukhus i Gran-
kulla.

Erla Hovilainen-Husgafvel försökte förmå förlaget Bro i Åbo att ge ut två 
texter i bokform under 1960-talet; den ena handlade om mormodern Fulisback- 
Hannas visor. Hon fick nej. Men ingen kunde frånta henne kontrollen av sitt na-
tionella utanförskap. Och sin konstruerade kulturella hemvist. 

I allt detta finns en sorg. 
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3. Livet på Fulisbacka

Vid tiden för Afrikabrevet, på 1880-talet, var Fulisbacka samlingsplats för två torp. 
I det ena bodde Abbas-Bigg med döttrarna Fia och Tilda och i det andra Hanna och 
Ant med sina barn. Torpbacken på Bexarhemmanet, numera övergiven, ligger i 
utkanten av byn Kolam i Terjärv vid gränsen till Kronoby. Hanna var, som sagt, 
mor till Lill-Emma i berättelsen, och hon, Emma Andersdotter Bexar (född 1876), 
var alltså i sin tur mor till författarinnan Erla. Lill-Emmas far Ant, Anders Hansson 
Timmerbacka Kolam, var byns mjölnare. Lill-Emma hade sex syskon, som Hanna 
var mor till. Huset var fullt och fattigdomen grinade. "Att mätta många munnar är 
LQWH�O¥WW�Q¥U�K¥OVDQ�DOGULJ�YDULW�HIWHUK¥QJVHQ���VNUHY�(UOD�+RYLODLQHQ�+XVJDIYHO�֍��
Systern Lisa Greta (född 1850), diakonissan, var Ants äldsta dotter från ett tidiga-
re äktenskap. Hon bodde, som vi också har hört, i den stora staden (Helsingfors) 
innan hon föll för både Gud och man och gifte sig med missionären Georg Roiha. 

Kvinnorna, som infann sig på Fulisbacka denna eftermiddag av nyfikenhet in-
för Afrikabrevets ankomst, tillhörde alla ett sångarlag kring Hanna, sned efter ett 
slaganfall, stel i handen, kvick i käften och gladlynt. De sjöng visor av alla de slag 
om kärlek, bortgång och slit, samtidigt som de kardade ull, spann, lappade byxor, 
gjorde allsköns kvinnoarbete, i bästa talkoanda. Ett hundratal av dem var visor 
som Hovilainen-Husgafvel skulle uppteckna och hon sjöng många av dem. 

Ant var gudfruktig, men trots det spelman; han drogs åt det allvarliga, sades 
det. Lämpligast var det då, enligt frisinnade Hanna, att kvinnorna sammanträffade 
när maken var i kvarnen och luften ren. Och där trivdes han så väl att byhistori-
kern M.E. Kulenius fann anledning att utse honom officiellt till oduglig familje-
försörjare: bymjölnaren "har sin familj att slita och svälta, medan han själv dag och 
QDWW�OLJJHU�EODQG�U¦WWRUQD�L�NYDUQHQ��֎�+RYLODLQHQ�+XVJDIYHO�V¦J�U·WW�RFK�U·W�WLOO�L�
Vasabladet: "[Se där] avkomlingen av rikemän och byhövdingar ... [som] trampar 
PHG�VWRUERQGHI·WWHU�REHN\PUDG�·YHU�WRUSDU¥WWOLQJDU��֏��,�DOOD�K¥QGHOVHU�I·UVW¦U�YL�
nu varför bakningen till jul var så exklusiv. 

Det är denna miljö och denna österbottniska landsbygd, "outforskad och lock-
DQGH�VRP�HQ�M¥WWHGUDNJ·PPD�PHG�HQ�VNDWW�DY�V¦QJHU��V¥JQHU��J¦WRU��YLGVNHSHOVH���
som formade Erla Hovilainen-Husgafvel till den utanförvarande, insiktsfulla indi-
vid hon var. Majoriteten av hennes informanter, som de uppträdde och återupp-
trädde i hennes rapporter och essäer, är äldre kvinnor och män valda inte nödvän-
digtvis för sin höga ålder, och därmed unika minnesbärande potential, utan för sin 
specifika kunskap, läggning eller för att de rätt och slätt var vardagliga "rackar-
gubbar och satkäringar". Spåkvinnan, "gnidaren" (massören), den versmumlande 
blodstämmaren ("Stå, blod, i Herrans namn, Sa en nämndeman"), fiolspelaren, vis-
sångerskan tillhörde detta skrå. Hovilainen-Husgafvel hade tillgång till trollpack-
ans formler, ramsor och gåtor. 

Här en upptecknad brukbar barnramsa för stressad far:
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Maja Lisa ä så djävlåan tjärng
Men Sander ä pappas påitji.
Om måron ska vi bitin ti vägs
Ti Kaikar å sök ett pylle [tjurkalv].ʁ

Bekräftelsen för sin komplexa egenart, sin ilska, sin kluvenhet, brist på gudstro, 
hittade hon (eller ville hon hitta) i sin brokiga och "galna" släkthistoria. Att trots 
alla vädjanden viga sitt liv åt en "kallelse" med ond bråd död som given följd, som 
Lisa Greta, var tecken på sådan galenskap. Erlas mormor och morfar sjöng och 
musicerade, som vi såg; ett fyrtiotal i hennes släkt trakterade fiol ("det var lika 
VM¥OYNODUW�>I·U�GHP@�DWW�I·UD�VWU¦NHQ�VRP�DWW�I·UD�OLHQ�Ѽ����GH�EHJ¦YDGH�PXVLNDQWHUQD�
Pensarpojkarna var befryndade med henne. 

Inte så konstigt att 6P¦ODQGV�7LGQLQJHQ i Mariannelund tog för vana att kontak-
ta henne när något "onaturligt" uppträdde i stadens omgivning. 

4. ... där svarta människor med fårull på huvudet äto upp de vita ...

Just den här tiden, när Lisa Gretas brev från Omandongo i norra Namibia nådde 
familjen i Terjärv, pågick över hela den kristna världen en intensiv kampanj rik-
tad inte bara mot Afrika utan även vårt närområde, Lappland. Hedningarna skulle 
omvändas var de än var, för Kristi ankomst var nära. Det var ingen metafor, det 
var verkligt, och upplevdes så. Så här kunde ett upprop i Svenska Missionsförbun-
dets skrift låta: 

Afrika och Lappland ... Å ena sidan, det hetaste, torraste land på 
jorden ... Å andra sidan, en trakt, der vår, sommar och höst tillsam-
mans upptaga blott omkring en tredjedel af året, medan hela den 
övriga tiden utgöres av winter. ... I ett äro de dock lika ... att de 
begge sluta inom sig menniskor, som sitta i mörker och dödens skug-
ga, främmande för sitt livs Gud. Hela skaror af det afrikanska folket 
tillbedja ännu i dag stenar eller djur eller träd eller till och med sin 
egen skugga, offra menniskor på nationalgudarnas altaren och ligga 
försänkta i trolldom.ɺɹ  

Och så här en vers i Finska Missionssällskapets sångbok: 

I Afrika, omslutet Av solens gyllne brand, I Japan, havsomslutet, I 
Kinas vida land, Längs Indiens heta stränder, På palmbevuxen jord 
Man ber med lyfta händer, Men saknar livets ord. Fast vinden ljuv- 
lig susar, Kring skog och land och skär. Och bergens utsikt tjusar, 
Dock människan fallen är. Förgäves Herren räcker Sin nåd till evigt 
väl, Där vantrons natt förskräcker En rolös hednings själ.ɺɺ 
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Minkisi. Kulturföremål, även kallat fetisch.  
Ur boken 0HG�Y¥UOGHQ�L�NDSSV¥FNHQ��6DPOLQJDUQDV�Y¥J�WLOO�(WQRJUDƛLVND�PXVHHW (2002). 

Foto: Tony Sandin, Etnografiska museet, Stockholm.
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Denna hänförelse sammanföll med det stora västerländska civilisationsprojektet. 
Ett antal europeiska länder påbörjade en hänsynslös kolonisation av Afrika (liksom 
av de samiska områdena). Det innebar att de finländska missionärerna infann sig i 
Ovamboland (nuvarande norra Namibia och södra Angola) i hälarna på tyskar, och 
de svenska från Svenska Missionsförbundet stationerades i Kongodeltat och gjorde 
sig beroende av kung Leopolds administratörer och legosoldater, bland dem många 
nordbor.¹²  

Kolonisation och mission har alltid samverkat.¹³ Det som Lill-Emma visste 
om Afrika var liktydigt med vad gemene man och kvinna i Norden föreställde sig: 
grumliga rasistiska stereotyper av afrikaner som icke-människor i våta djungler 
och på torra öknar. Den här synen spreds av missionsförbund och kyrkor, bland 
många andra aktörer, genom missionsrapporter, vykort, och, så fort kameran blev 
tillgänglig för missionärerna, fotografier. Jag tror att Lill-Emma hade sett ett sådant 
vykort; hennes språkbruk med dess attribut tyder på det. Snart började även konfis-
kerade kulturella artefakter, så kallade fetischer eller "djävulens händer", förevisas 
som troféer i missionshus eller vid ambulerande utställningar (andra brändes på bål 
utanför missionsstationerna på plats). Detta skedde i Finland, liksom överallt i väst. 

Det rumsliga Afrika ses som ett bristfält, nedbränt av sol, torrt och sterilt; så 
även människorna som saknar livets nödtorft och endast förmår be "med lyfta hän-
der". En förtvivlans tysta gest, så välbekant i medierapportering från Afrika än idag! 
Natur och kultur samspelar i den finska andliga sången som vore även de förenade 
i en tröstlös konspiration. Tiden i Afrika hade stannat, frusit till en karikatyr. Den 
ännu ociviliserade svenska motsidan, Lappland, var likaså ofullständig och ofull-
bordad, precis som Afrika med sitt disharmoniska klimat och sin vantro. Där ropa-
GH�DOOD�S¦�VLQD�XSSO\VWD�WLOOVN\QGDUH��2FK�GH�NRP�RFK�ќ�P¦QJD��P¦QJD�GRJ��

 Lisa Greta och hennes baby gjorde det. Så också Maria Matilda Sandberg, som 
samme Georg Roiha, vid missionsstationen i Omandongo, gifte sig med 1892, och 
inom de två närmsta åren dog också hennes två spädbarn. Vad som mera konkret 
hände Georg har jag inte lyckats utreda. 

5. Varför gråter kvinnorna?

När Afrikabrevet lästes upp snyftade Pellas-Male och förklarade att det var för att 
Lisa Greta "skriver grovt grant". Men vad hon skrev var en uppmanande retorisk 
kliché, som går igen i citatet ur Svenska Missionsförbundets skrift, och som Male 
hade hört tusen gånger. Att be för de stackars hedningarna, som "hava intet hopp i 
döden", var knappast "grant" i någon bemärkelse. 

Det var inte därför Male och de andra jordnära Fulisback-kvinnorna grät.
Ant hanterade sin roll som vore han officiant vid en sorgestund snarare än en 

far, märker vi. Han valde att inte läsa upp brevet, orkade kanske inte, behandlade 
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det som ett sakrament, vek ihop det, lät det ceremoniellt cirkulera, och stoppade det 
till slut in mellan bladen i den heliga skriften i hörnskåpet. Lisa Gretas dödsläng-
tande sång i sockenkyrkan var en början, slutversen i brevet spädde på med samma 
innehåll, och Ants tvångsmässiga och förtvivlade recitation av livet-efter-detta- 
temat slutförde beskedet. 

Det var ett avskedsbrev från dottern i Afrika. Det var därför kvinnorna grät. 
Vad Lill-Emma upplevde var en liturgi. 

Erla Hovilainen-Husgafvels julberättelse "Brevet från Afrika", med det frigö-
rande naiva barnperspektivet som berättarstruktur, tillkom under slutfasen av de 
finländska krigen. Hon publicerade den 1944 i pamfletten -XOK¥OVQLQJ� WLOO� 6YHQVND�
Österbottens frihetskämpar och frontkamrater�z֍�/LOO�(PPDV�XSSOHYHOVH�DY�K¥QGHOVHQ�
under en decemberdag för länge sedan slipades med tiden till "Stor-Emmas" insik-
ter, som dottern Erla förvaltade. Skriv brev, berätta din historia, din sanning, var 
inte tyst, uppmanade hon, och till oss lägger hon till: läs brev, lyssna, och lär! Livet 
K¥U�RFK�QX�ќ�¥U�GHW�HQGD�
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