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Tikkala by
– I begynnelsen var kärret, gräftan och Jussi, inleder Väinö Linna sin 
kulturhistoriska roman Högt bland Saarijärvis moar. Nu fanns där inte 
bara Jussi utan även Ritvas släkt, på en gård i en avlägsen by ute i de 
milsvida skogarna söder om Saarijärvi. Där föddes Ritva som nummer 
fem i en syskonskara av åtta. Snövit kallades hon för de andra var pojkar. 
Föräldrarna ville att Ritva skulle gå i lanthushållsskola men hon kunde 
inte föreställa sig livet som lantbrukarhustru. De stora årskullarna efter 
kriget sökte sin plats i Sverige, så även Ritva. Som 17-åring började 
hon städa på hotell Opalen i Göteborg.

Göteborg
Tre år tidigare hade en ung man flyttat till Göteborg. Han ville bli 
svetsare och varven behövde sådana. Ritva var 18, Risto 24 när de träf-
fades. De tittade varandra djupt i ögonen och två år senare förde Risto 
sin käresta till altaret. De fick fem barn, två döttrar och tre söner, de 
två yngsta bor kvar hemma.
 Risto ställer sig vid köksfläkten och tänder en cigarett.
– Detta hade inte Ritva gillat, säger han, med ett stort varmt leende.
Vi sitter i köket. Det är ett kök att umgås i: de ljusa väggarna, trasmat-
tan på golvet, blommorna vid de två stora fönstren, doften av nybryggt 
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Hösten 2000
Hösten 2000 var inte som andra höstar. Ritva dreglade och underläp-
pen hängde egendomligt. Det ryckte i ögonlocken och ryggbesvären 
ville inte släppa. Doktorn ordinerade vila och medicin men ryggen 
blev bara värre och värre. Efter ett antal månader och ett ännu större 
antal läkarbesök kom så diagnosen. Hjärntumören mätte 6 × 4 × 11 cm. 
Man vågade inte avlägsna hela tumören, den satt så illa. Risken fanns 
att rörelseförmågan och talet hade kunnat försvinna helt. 
– Tur att dina bröder inte är här, annars hade jag fått stryk. Risto gjorde 
sitt bästa för att lätta upp stämningen när han mötte den mörbultade 
och inlindade hustrun efter operationen. 
Det blev handikappanpassning, det blev vård av anhörig hemma. Risto 
gjorde allt själv, fixade badrummet, öppnade upp i hallen, breddade 
dörren till sovrummet. Och Risto tog hand om sin Ritva.
 På den finska nationaldagen, den 6 december 2001, då det dansades i 
presidentpalatset i Helsingfors, försvann benen och Ritva blev sänglig-
gande. Sovrummet blev vardagsrum. Vännerna kom och hälsade på. 
Ritva hade många vänner. Även humorn kom tillbaka; det var skratt 
och leenden och glada tillrop mitt i allvaret. 

Bella 
Den som aldrig lämnade huset var Bella, Ritvas hund. Bella är en förtju-
sande och väluppfostrad liten varelse, en blandning mellan cairnterrier 
och tax. Hon var Ritvas ögonsten och hon höll sitt vakande öga över 
matte. Så fort andningen blev det minsta oregelbunden, krafsade hon 
fjäderlätt på armen tills matte vaknade. Var det något större, något som 
Bella inte kunde ta hand om själv, hoppade hon ner från sängen, letade 
reda på vem som var hemma och hämtade hjälp. Bellas skall var som 
brandlarmet: kom, fort! 

Våren och sommaren 2003
Påsken 2003 åkte Ritva och Risto på en vårlig utflykt, de hälsade på 

kaffe. Detta är Ritvas kök, hennes arbetsplats under alla år, med undan-
tag av en kort period då hon återvände till städarbete utanför hemmet. 
Ryggen sa ifrån ganska snart. 
 Risto beklagar att tankarna irrar omkring. Han har svårt att kon-
centrera sig, kroppen är märkt av arbetsskador. Han är dock påtagligt 
närvarande och han andas ett lugn, det är som om ingenting skulle 
kunna rubba honom. Annat var det när Ritva just hade dött och han 
skulle till Finland med motorcykeln. Han körde utan mål, nej, han 
körde med bergsväggen som mål. Livet var kolsvart.
– Morfar, jag har saknat dig så, varför är du inte här? 
Den lilla rösten i telefonen nådde fram och räckte för att Risto skulle 
orka välja en annan väg, komma tillbaka till dem som fanns kvar.

Det karelska arvet
Ritva var en stillsam kvinna fast livfull under ytan.
– Hon hade karelskt temperament efter sin mor, ögonen kunde blixtra 
av både den ena och den andra anledningen, minns Risto.
Den minsta oförsiktiga kommentar kunde få henne att brista i gråt, 
och hon var känslig för kritik.
Men ”Jag orkar inte”, sa hon aldrig. Ritva orkade alltid.
 Risto är förtvivlad över att det är så stökigt hemma. Ritva höll allting 
så rent. Golvlisterna glänste. Och lakanen låg ihoprullade i jämna högar 
i linneskåpet. Nu får samma lakan inte plats där längre, hur bar hon sig 
åt, Ritva, och hur hann hon med allt, egentligen?
Ritva var familjens bankir. Hon fick lönekuvertet varje vecka, Risto 
nöjde sig med fickpengar. Det fanns ju sju munnar att mata. Ritva måste 
ha trollat med pengarna.
 Ritva oroade sig ofta för sin man. Svetsare på de väldiga varven un-
der den stora varvsepoken levde farligt. Det var alltid bråttom och det 
kunde finnas gas där man minst anade; en liten gnista kunde förändra 
livet på ett ögonblick. 
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att stanna upp och ställa den där korta men viktiga frågan: hur mår du? 
De hade också tid att höra svaret.
– Jag vet hur Ritva mår. Hur mår du? Magnus, läkaren från Sahlgren-
ska, ringde ibland och bara småpratade en stund. 

Torsdagen den 5 februari 2004
En solig men kall februaridag, vid åttatiden på kvällen, somnade Ritva 
in. Sköterskan Eva från hemsjukvården stannade till midnatt, trots att 
hennes arbetspass upphört långt dessförinnan. Du har haft en tung 
arbetsdag, sa Risto. Inte värre än din, sa Eva.
 Ritva kommer tillbaka på nätterna; i drömmen är allting som förut, 
Ritva är frisk och pigg och rör sig lätt och kör fingrarna genom sitt 
tjocka lockiga hår. På morgonen känns allting bra, minnena är fina.

Glädje och sorg har samma källa 
En liten tredimensionell installation på den öppna spisen är omringad 
av ljusstakar och har en ängel på var sida. Det är som ett altarskåp, ett 
collage av Ritvas liv: ringarna, armbandsuret, miniatyrföremål i trä 
– bastustäva med skopa, brödkavle, degbunke, bärsikt, bägare. Även 
Ristos vigselring finns där bland alla små sidenrosor som dekorerar 
minneslunden bakom den lilla fönsterrutan. 
– Tre gånger har jag lagt dit ringen, lika många gånger har jag tagit 
tillbaka den, men nu är den där. 
Bland Ritvas saker. 
 På ett underligt sätt blir Ritva levande, även för den som aldrig träffat 
henne; hon liksom kliver ut ur fotoramen och sprider värme omkring 
sig. Man bara väntar på att Ritva skall infinna sig vid dörren med en 
kaffebricka och nygräddade kanelbullar och bärmuffins.
35 år fick de tillsammans, Ritva och Risto.
– Jag skulle välja Ritva en gång till om jag fick.

Ristos syster i Sundsvall. Ritva ville det. Tågresan upp var besvärlig; 
det var svårt att ta sig fram med rullstol, upp och ner och perronger 
och trappor och trånga passager. Hemresan blev betydligt smidigare. 
Då hade Risto beställt assistans och de fick hjälp hela vägen ända fram 
till Centralstationen i Göteborg.
 Till sommaren åkte de över till Finland, till Ritvas mor. De stannade 
över en dag hos Ritvas bror i Åbo och bilade sedan upp till Korpilahti. 
Släktgården står tom om vintrarna, på sommaren samlas syskonen där 
tillsammans med sin åldriga mor som blivit stadsbo på gamla dagar. 
Återseendet var efterlängtat och kärt, men tungt. Skrattet fanns där, 
nu som alltid, men det var dämpat. Så som de flesta där hemma hade 
även Ritva spelat brännboll som ung. En gång hade hon fått bollträet 
i huvudet. Tänk om det var den smällen som satt igång hjärntumören? 
Lika bra att inte veta, det finns inget att göra åt det ändå, varken då 
eller nu. Nåväl, båtresan till Finland hade varit minst lika besvärlig som 
tåget till Sundsvall. De borde ha beställt en handikappanpassad hytt 
före resan, fick de höra. Båten hade varit full och de hade fått klara sig 
uppför en trappa som var smalare än rullstolen, det hade varit trångt 
och tungt överallt. På hemvägen gick det mycket bättre, de hade ordnat 
allt som skulle ordnas på förhand.

Den utmätta tiden 
Finlands sommar är vacker. Men kort. Så avslutar Väinö Linna sin roman. 
Även Ritvas liv var vackert och det skulle bli kort men än pågick det, 
ett halvår till. Tumören fortsatte att växa. En ny operation ersattes av 
bromsmedicin och strålning. Tumören gnagde på synnerven. De två 
sista månaderna låg Ritva med slutna ögon. Även talcentrum blev at-
tackerat och orden försvann så småningom.
Luktsinnet var dock brilliant och hörseln intakt.
– Du har väl inte rökt och det luktar ju öl, kunde Ritva ropa till sonen 
som på småtimmarna smög in genom hallen och uppför trappan till 
sitt rum på andra våningen.
 Sköterskorna var underbara, kuratorerna likaså. De hade alltid tid 
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