Hans Olav Løkken
Stjørdal
www.historiefortelleren.no

1965 Finsk sisu
En skal selvsagt være litt forsiktig med å gi karakteristikker, eller plassere noen i bås, eller for
den saks skyld si hva som er typisk. Men jeg lar meg friste til å fortelle hva jeg tenker på når
jeg hører ordet «finsk» eller Finland. Alle mennesker har sine assosiasjoner, tilkommet
gjennom skolegang, medier, selverfarte hendelser etc. Jeg må nok innrømme at jeg skjønte
lite av de mørke, tause og eviglange finske teaterstykkene som NRK viste på TV da jeg var
tenåring i TV’n sin barndom. For meg ga det Finland en slags merkelapp. Kombinert med at
Finland skiller seg litt ut i Norden, primært gjennom språket, ble Finland og finnene «litt
annerledes». Ord som sauna, konsumering av alkohol, kulde - lå latent dertil i mine
tankebaner når Finland kom på banen. Og etter hvert som jeg vokste opp, lærte og forsto,
skiftet tankesettet og jeg så for meg den eneste nasjonen i dette verdenshjørnet som virkelig
har opplevd krig i vår tidsalder. Og det med ære. Det er det ingen andre her i Norden som er i
nærheten av. Finland har lidd mye, og gjennom århundrer vært en kasteball og spilt ulike
roller på den europeiske scene. Kombinert med viten om sterke finske atleter, vokste min
forståelse frem av begrepet «finsk sisu», som for meg gir signaler om en «evne til å klare seg
selv, og ikke gi opp». Og i bakgrunnen lurer ordene: «mot alle odds». Mange sier vel at sisu
betyr: indre kraft, utholdenhet og pågangsmot.
Jeg må vel erkjenne at jeg ikke kjenner så mange finner personlig, igjen trolig som resultat av
en liten språkbarriere. Men jeg har i lang tid kjent til to som har gjort inntrykk på meg. Begge
faktiske «soldater». Begge uniformerte. Begge som del av et hierarkisk system. Begge
utsprunget fra en generals visjoner. Begge på et vis
i en kamp. Den ene kjempet med dødelig våpen for
å drepe og vinne krigen. Den andre kjempet for å
kultivere samfunnet og bevare freden. Sistnevnte
gjennom lov, løfte og humanitære tankesmier. Vi
skal her møte to helt forskjellige finske personer, to
ledertyper, innenfor to vidt forskjellige miljøer men med nettopp finsk sisu. Nemlig vår egen Säde
Rotås, selve symbolet på et 17. mai-tog i Stjørdal de
siste tiårene, hvor hun gikk fremst i kraft av
speiderleder. Men først skal vi møte en temmelig
spesiell finne, som trolig nok ikke mange synes så
godt om, men ingen kan påstå at han ikke hadde
finsk sisu, nemlig Lauri Allan Törni. Han var født
som soldat, levde som soldat og døde som soldat.
Han hadde ingen samfunnserfaring, ingen sosial
tilknytning, ikke noe hjem, ingen adresse. Da
amerikaneren Michael Cleverley skrev hans
biografi ble tittelen: Lauri Törni - Yrke: soldat. Han
sloss under tre flagg, i kamp for tre ulike land, med
Lauri Allan Törni
tre ulike ideologier.
Lauri Törni ble ekspert på å rømme, ekspert på å flykte og ekspert på å krige i den forstand at
han var en kriger av menneskelige egenskaper og kvaliteter, den fødte infanterist – som ville
stå igjen når alt avansert utstyr var benyttet og oppbrukt. Hans kamparena spredte seg fra
Finlands dype og kalde skoger, til Vietnams fuktige, varme og ugjennomtrengelige jungler.
Han løste oppgaver andre anså for umulige. Han var mannen som ikke kunne slutte å slåss.
Trolig fordi myndighetene i Finland ikke ga ham muligheten.

Kampen mellom kommunismen og fascismen bygde seg opp. To brutaliteter som prøvde å
overgå hverandre. Rett nok har man gjennom tusenvis av år sett blodigere kriger, større slag,
større mannefall og lidelser sett i relasjon til folketallet. Religioner og kulturer har braket
sammen gjennom uendelige tider. Men opp mot 2. verdenskrig kom ideologiske aktører på
banen som hadde politiske partier og tilslutninger bak seg som kynisk førte hele verden ut i
konflikt. Vi har blitt opplært til å tro at nazistene var de verste. Det er muligens rett, skjønt
kan sikkert diskuteres. Kanskje har det passet visse politiske strømninger i Norge etter krigen,
for å skjule at de selv hadde vært i begge leirer, og trolig var så stripete at først var det om å
gjøre å rydde ut kommunistene, deretter å skaffe en felles ytre historisk fiende og
årsaksforklaring for å skjule det flere mener er eget svik og tafatthet. I dag er det snart ingen
som vet hvem Stalin, Mao Zedong og Pol Pot var. Hvor mange millioner Stalin utryddet blir
mest ikke nevnt. Men det sies at bare fra en «delstat», Ukraina, tok Gulag ut seks millioner.
Det er også verd å minne om at Norge var det eneste landet Sovjet trakk seg ut av etter 2.
verdenskrig. Finland har vært en del av, eller inneklemt - mellom to av verdens største
supermakter: Sverige og Russland. Finland har gjennom tidene mistet et stort antall soldater,
men lite sivile. Finland er en av få nasjoner som har klart å beskytte sivilbefolkningen. Sisu
og Mannerheim klinger godt i manges ører.

Lauri Allan Törni med foreldre og sine to søstre

Lauri Allan Törni ble født 28. mai 1919 i Viborg i Karelen. Han kom tidlig med i skytterlaget,
samt innen idrett og fysisk fostring. Det sies at han var mektig dyktig på ski og som skytter.
Han deltok ikke i noe politisk arbeid, knapt hadde noen jobb. Jobbet visstnok i en
jernvareforretning. I september 1938 begynte han i et infanteriregiment på Det karelske
neset. Da vinterkrigen brøt ut hadde han nettopp avtjent sin verneplikt høsten 1939, og blitt
korporal. Men nå ble det mobiliseringen, og han kom fort med i kampene, blant annet ved
Lemetti hvor han deltok i utslettelsen av de omringede sovjetiske styrkene. Hans heltemodige
innsats ble lagt merke til. Han ble derfor midtveis i krigen beordret til reserveoffisersskolen i

Fredrikshamn hvor han var elev fra 5. februar til 27. april, da Vinterkrigen var over. Lauri
Törni ble da utnevnt til fenrik og vendte tilbake til sitt opprinnelige infanteriregiment.
Nederlaget i Vinterkrigen, og vilkårene i fredsavtalen i Moskva, som blant annet innebar
overgivelse av hjembyen Viborg til Sovjetunionen, skal ha gjort ham til en sterk
antikommunist.
Törni meldte seg til tysk krigstjeneste 13. mai 1941 da vervingen til fronttjeneste startet, og
reiste 2. juni til Tyskland for opplæring i Waffen-SS. Samme sommer fikk han den
tilsvarende fenrikgraden i Waffen SS som han hadde i Finland, nemlig Untersturmführer.
Oppholdet i Tyskland ble imidlertid avbrutt da Den finske fortsettelseskrigen mellom
Sovjetunionen og Finland brøt ut 25. juni, og han havnet tilbake i den finske hæren. Nærmere
sannheten er nok heller at de hadde for mange offiserer tilknyttet Waffen SS.

Fra vinterkrigen i Finland

I mars 1942 ble han forfremmet til løytnant. Kort tid senere kjørte han på ski over en
landmine og innlagt på et militærsykehus. I 1943 ble det opprettet en egen infanterigruppe
under hans kommando, kalt «Osasto Törni» («avdeling Törni»). Dette var en såkalt sissienhet med rundt 150 jegere. De skulle trenge gjennom og operere bak de sovjetiske linjene.
Denne ble snart berømt på begge sider for sin effektivitet. Dette var hardføre menn og
ødemarkkrigere. Levd av å spise jord og drikke vann. En av Törnis underordnede i denne
enheten var den unge snekkeren og den senere finske presidenten Mauno Koivisto. De
tjenestegjorde blant annet sammen under slaget ved Ilomants i Nord Karelen i perioden 26.
juli til 13. august 1944. «Avdeling Törni» var så effektiv, og etter hvert så kjent, at Den røde
armé satte opp en belønning på tre millioner finske mark for den som kunne overlevere Törni
til dem. 9. juli 1944 ble han tildelt Mannerheimkorset for tapperhet. Han ble forfremmet
til kaptein 28. august 1944.
Törni var svært misfornøyd med vilkårene i våpenhvileavtalen etter Fortsettelseskrigen, som
blant annet krevde at Finland skulle gå til væpnet motstand mot sin tidligere allierte Tyskland.
De finske myndighetene besluttet at Törni hadde kjempet nok, og han ble dimittert. Han
flyttet da til Helsingfors, dit resten av familien hadde blitt evakuert etter at Viborg kom under

sovjetisk kontroll. Han lyktes ikke å få noe arbeid, noe som kan ha hatt sammenheng med
hans SS-bakgrunn.
I 1945 ble han vervet av en pro-tysk motstandsbevegelse i
Finland, og han reiste i hemmelighet til Korsnäs i
Österbotten hvor han og noen likesinnede ble hentet i
hemmelighet av en tysk ubåt og fraktet til Tyskland. Det
ble dannet en gruppe, Werwolf (varulv), som skulle settes
inn dersom Finland ble okkupert av Sovjetuniomen. I
krigens siste dager meldte han seg til fronttjeneste, og førte
et kompani marinesoldater som kjempet mot Den røde hær
ved Schwerin. Da Tyskland kapitulerte 8. mai befant Törni
og hans gruppe seg nord for Elben, men de fikk kontakt
med amerikanske soldater som fikk dem over elven, slik at
de slapp sovjetisk krigsfangenskap, som utvilsomt ville ha
ført til at Törni ville ha blitt henrettet.
Lauri Allan Törni

Han ble overført til en britisk krigsfangeleir ved Lübeck.
Han fryktet at han skulle bli utlevert til Sovjetunionen, og flyktet i juli tilbake til Finland. Så
fulgte en merkelig tid, stadig på rømmen. Han ble tatt flere ganger, men klarte hver gang å
rømme. Han ble dømt til seks års fengsel for forræderi for å slutte seg til de tyske
styrkene ved den store rettssaken i Åbo mot tysk-kollaboratørene i oktober 1946. Han rømte
igjen fra fengselet, faktisk to ganger. Og slik fortsatte det inntil han ble benådet av
president Paasikivi i desember 1948.

Lauri Allan Törni i midten

De sovjetiske myndighetene ønsket å få Törni utlevert og dømme ham for krigsforbrytelser. I
1949 flyktet derfor Törni, sammen med sin tidligere offiserskollega Holger Pitkänen til

Sverige. Törni traff så den svensk-finske Marja Kops som han ønsket å gifte seg med, og han
prøvde seg som sivilist da han reiste under dekknavn som svensk sjømann ombord på fartøyet
«SS Bolivia» mot Caracas i Venezuela. Sjølivet ble kort, passet ikke en landkrabbe som
Törni. I Mexicogolfen hoppet han overbord og svømte i land, og skjulte seg en periode som
snekker og rengjører i New York, til han i august 1953 fikk oppholdstillatelse gjennom et
egen kongressvedtak «Lex Törni» fremmet av advokatkontoret til William Joseph Donovan
(se Stjørdalens krønike, bind 17, side 141), den tidligere lederen for OSS (forløperen til CIA),
som skal ha kjent til Törnis militære dyktighet. Donovan hjalp ham med å få opphold i USA
og inn i de amerikanske væpnede styrkene. Sommeren 1950 hadde den amerikanske
Kongressen vedtatt den såkalte Lodge-Philbin Act, som åpnet for at et begrenset antall
personer med utenlandsk statsborgerskap kunne verve seg til de amerikanske væpnede
styrker, og disse kunne etter fem års tjeneste få amerikansk statsborgerskap. Törni lot seg
verve 35 år gammel til US Army i 1954 og anglifiserte samtidig navnet sitt til Larry Alan
Thorne.
Larry Thorne kom raskt sammen med andre finner i lignende situasjon og havnet etter hvert i
U.S. Army Special Forces, hvor han underviste i skiløping, overlevelsesteknikker,
fjellklatring og geriljakrigføring. Med sin trening og erfaring ble han sendt på en
fallskjermjegerskole, og avanserte raskt i gradene. Han fikk flere opprykk, og ble kaptein i
1960, tilsvarende den grad han hadde hatt i den finske hæren og Waffen SS tidligere. Fra
1958 til 1962 tjenestegjorde han ved 10th Special Forces Group i Vest-Tyskland.
I juni 1962 var han nest-kommanderende for en letepatrulje i Zagrosfjellene i Iran, et rent
redningsoppdrag «behind enemies lines». Under denne leteaksjonen fikk Törni vist sine evner
under ekstreme forhold og bidro til å gi ham et godt renommé. I november 1963 sluttet
Thorne seg til spesialstyrkenes enhet A-734 i Vietnam og kjempet i Mekongdeltaet, hvor han
ble dekorert to ganger. Han skal blant annet ved sin listighet ha lyktes i å få to fiendtlige
enheter, en kambodsjansk separatistgruppe og en avdeling fra FNL, til å bekjempe hverandre i
et blodig oppgjør ved Tịnh Biên.

I 1965 ble Thorne overført til Military Assistance Command, Vietnam – Studies and
Observations Group, en opptreningsenhet i Vietnam som militær rådgiver. 18. oktober 1965
var han på et hemmelig oppdrag rettet mot Ho Chi Minh-stien under vanskelige værforhold
hvor helikopteret styrtet i et fjellområde i Vietnam, 40 kilometer fra Da Nang. Da
redningsmannskapene kom fram til ulykkesstedet, lyktes de ikke i å finne restene. Rett før han

dro på dette oppdraget hadde han blitt innstilt på opprykk til major etter 12 års tjeneste, og
dette opprykket ble bekreftet posthumt i desember samme år. Levningene etter Larry Thorne
ble funnet først i 1999, og formelt identifisert i 2003. Et av identifiseringsobjektene var en
svensk K-SMG maskinpistol han alltid bar. Han ble gravlagt 26. juni 2003 på Æresgravlunden
i Arlington, seksjon 60, gravsted 8136.
Thorne er blitt beskrevet som en noe stille og tilbaketrukket person som ikke brydde seg så
mye med den formelle militære disiplinen, men kunne opptre ganske brutalt overfor
fienden. Hans øverstkommanderende fra Zagrosfjellene, kaptein Herb Schandler omtalte ham
som en likefram mann, som enten likte eller mislikte andre, men han var aldri ubehagelig mot
noen.
I USA er Thorne minnet gjennom Larry Thorne Headquarters Building, 10th SFG(A) i Fort
Carson i Colorado. I boken The Green Berets av Robin Moore er hovedpersonen «Sven
Kornie» i det første kapittelet basert på Thorne.
Det er skrevet utrolig mye dramatikk tilknyttet Larry Alan Thorne. Han var «the soldier under
three flags», tjenestegjorde under tre kommandoer, tre land – avanserte, men ble nullstilt hver
gang. Han var ingen West Point offiser. Hans utdanning var aktiv krigføring. Noen har sett på
ham som en varulv. Men fra de store skoger hadde han fått med seg finsk sisu. Han var som
skapt til å vinne slag.

Så skal vi bevege oss over til en annen person med finsk sisu. En person som på et vis
befinner seg i andre enden av det ideologiske spekter. En form for motvekt, eller kanskje skal
jeg driste meg til å si likevekt, for vi trenger nok i gitte situasjoner begge. Men virkemidlene
så totalt forskjellige, selv om strukturen har formmessig likheter. Vi skal til
speiderbevegelsen, Säde Rotås og selve godheten. Vi skal til det frivillige, evnen til å gi.

Fra avdukingen av Grunnlovsvarden på Hjerkinn i 1964
Et initiativ fra speiderbevegelsen. Vakter: Ingeborg Flesvik og Hans Olav Løkken

Mitt forhold til speiderbevegelsen direkte er ganske beskjeden, rett nok var det speidere i min
oppvekstkommune, men jeg kom aldri inn under deres faner. Jeg vet selvsagt hvorfor, men
skal la det ligge nå. Men indirekte er mitt forhold ikke ubetydelig. I 1964 ble jeg den første
vokter av Grunnlovsvarden på Hjerkinn på Dovrefjell, en funksjon jeg hadde sammen med
Ingeborg Flesvik fra Dombås, frem til 2014 da vi den 17. mai ga stafettpinnen videre til
ungdommer fra Dovre, Oppdal og Folldal - som skal ivareta stedet frem til 2064.
Grunnlovsvarden ble avduket den 16. mai i 1964, reist av norsk ungdom i takknemlighet ved
150-års jubileet for Norges Grunnlov (1814-1964). Husk igjen at ingen undertegnet
Grunnloven på Eidsvoll den 17. mai, men den 16. og den 18. mai. Initiativet til
Grunnlovsvarden ble tatt av speiderbevegelsen og ble støttet av 53 ungdomsorganisasjoner
med 650 000 medlemmer. Rundt riksvåpenet (på toppen) er det lagt steiner fra Norges seks
ytterpunkter (Nordkapp, Vardø, Stad, Lindesnes, Idd og Svalbard), samt fra Eidsvoll.
Budskapet skulle symbolisere ungdommens løfte om å verne om Grunnlovsvarden, og
derigjennom Grunnloven og en manifestasjon av eidsvollsmennenes appell Enig og tro til
Dovre faller. Varden ble tegnet av Kåre Bratsberg og bygget av Folldal verk. Vedlikeholdet
av varden er tillagt Dovre kommune.
Så var det Säde Rotås, en av våre virkelige ekte ildsjeler, mest før ordet var oppfunnet. Hun er
født i Finland, med sterke og solide røtter til Estland og Russland. Den som kan sin historie,

skjønner denne familiære bakgrunnen. Språklig tilhører Finland og Estland samme gruppe, og
deres historie har klare paralleller der de har ligget som både kasteball og buffersone mellom
øst og vest for å si det noe forenklet. Finland har lidd mye. Finland har tatt støyten og blitt
brukt som soldater for vekslende stormakter. Et land i nød, et land med vandrende folk både
fysisk og kulturelt, under ulike regimer. Slik utviklet de en egen kraft, en nødvendighet skulle
de overleve. Sammen med naturens ufravikelige påkjenninger, krav og behov, utviklet det seg
til det vi i dag kjenner som «finsk sisu». I overført betydning spiller reklameverden litt på det
samme her til lands, hvor et populæruttrykk heter: «….tok du for mye tran….». Finnene
trengte ikke som nordmennene ekstra tilskudd. De fikk det inn naturlig.

23. april 1994 fikk Säde Rotås snakke med selveste
speidersjefen Garth Morrison under Queens parade
ved Windsor Castle

Det har blitt noen ganger på
talerstolen for Sãde Rotås

Når du møter Säde Rotås, merker du straks at her er det vilje, en som brenner for sin sak, men
samtidig på en ydmyk måte. Hun har som oss andre sine klare meninger og prinsipper,
selvsagt, men hun fremstår som utrolig givende, løsningsorientert, hvor saken settes i høysete
og sin egen oppofrelse i bakgrunn. Det er så lite kommersielt over Säde, det oser av dugnad
og frivillighet – hvor gleden er å gi og få til noe. Det er lønn god nok. Kanskje verdens beste
lønn…?
På et vis er Säde en kvinne av sin tid, den
som vi på min alder alle hadde rundt seg i
oppveksten. Den med noen småjobber, så
ble de gift og ble husmødre, var
hjemmeværende hele livet, eller i det
minste mens ungene var små – så
muligens ut i en ikke altfor godt betalt
jobb. Og i tillegg drev de samfunnet
gjennom frivillighet i form av ulike lag og
foreninger som ble selve limet i
samfunnet. Tenk hva disse kvinnene har
samlet inn og bidratt med. Det er helt
ufattelig for de som vokser opp i dag, hvor
alt ledes av folk med såkalt utdanning,
tittel og institusjonelt preg. Alt måles i
dag i tid og penger.
«Ulveflokken» ble ledet av Säde Rotås i 17. mai toget 1974

Som 21-åring kom Säde til England. Via det finske utenriksdepartementet fikk hun seg jobb
hos Butlin’s Holiday Camp i Skegness, i Lincolnshire nordøst av London. Butlin’s var i sin
tid en av verdens største kjeder innen såkalte «badebyer» (seaside resorts for family fun
activities and entertainments), tiltenkt avslapping og ferie for mindre velsituerte, som altså for
en billig penge kunne få nyte noe for dem mest uoppnåelig. Dette ferieforetaket ble etablert av
William Heygate Edmund Colborne Butlin, f. 1899 - d. 1980. Han ble senere adlet: Sir
William. Han ble født i Sør-Afrika, men grunnet foreldrenes skilsmisse og stadig flyttinger til
England og Canada, fikk han en vanskelig oppvekst, som nok preget hans tanker om et
feriested for slike som ham og lignende familier. I 1927 åpnet han i Skegness sitt første tivoli,
som også utviklet seg til et feriested. Mellom 1936 og 1966 ble ti slike campinger anlagt,
inklusivt en i Irland og en på Bahamas. I tillegg etablerte Butlin flere større hoteller i England,
Spania og Frankrike. Etter hvert som turismen innen pakketurer overtok mer og mer av
markedet, klarte ikke Butlin konkurransen og i dag er det knapt noe igjen, med unntak av de
tre originale stedene: Bognor Regis, Minehead og Skegness.
I England traff hun Knut Rotås fra Trondheim, som hentet henne fra Finland, hvor de forlovet
seg høsten 1966. Grunnet Knut sin adjunktutdanning, havnet de i Narvik i 1967 hvor Knut
fikk stilling i skoleverket. Der giftet de seg i august 1967. Sommeren 1968 kom de til
Stjørdal, og har vært her siden. Knut begynte som adjunkt, og Säde fikk jobb i
Forretningsbanken i 1969, senere havnet hun i Stjørdal sparebank. Men lengst tid jobbet hun i
Hegra sparebank (25 år). De fikk to gutter, i 75 og 77. Hun ble da hjemmeværende, som
tradisjonell husmor, fra jula 1975 til våren 1987. Kort tid etter ankomst Stjørdal ble hun
engasjert i speiderbevegelsen, først via Speiderguttene, men fra 1978 ble det et felles forbund
for gutter og jenter. Hennes engasjement i speiderbevegelsen ble etter hvert det vi kaller en
livsstil.

Säde Rotås fremst i 17. mai toget i mange, mange år - bl. a som gruppeleder

Det synliggjøres aller best gjennom 17.mai-toget. Det er noe synonymt der. Säde Rotås har
gjennom mange tiår vært 17.mai-toget i Stjørdal, enkelt og greit, en fellesnevner. Bare ved å
gå der først i toget år etter år, har hun skrevet seg inn i vår historie. Lite ante nok tilflyttere
som sto langs fortauet og beskuet, at 17-mai-toget i Stjørdal var ledet av en finne. Det er noe
samstemt mellom speiderbevegelsen og Sädes øvrige liv, nemlig samhold og vennskap basert
på det vi kan kalle sunne verdier. Dette har hun tatt med inn i en rekke andre funksjoner og
verv. Hun ble en kraftig ildsjel. Ved siden av speiderbevegelsen kom hun raskt med innen
foreningen Norden, hvor samarbeidet med såkalte vennskapskommuner var givende og viktig.
Hun har vært engasjert innen Redd Barna, og i Norsk filatelistforbund, hvor hun er leder i
Stjørdal frimerkeklubb. I 2003 ledet hun årets landsmøtearrangement for frimerkesamlere på
Rica Hell. Gjennom alle år har hun vært tolk i mange sammenhenger, blant annet på kadetttreff på Krigsskolen. Og i «skumringstimen» (2. mandag i november) har hun på et vis stått
for det finske innslaget. Utallige er de møter og sammenkomster hun har ledet og vært en
drivende kraft bak. Alt dette ga henne Kulturprisen i 2005.

«Uten min mann, Knut - hadde det aldri gått……», sier Säde

Det finske navnet på Finland er vel ‘Suomi’, som muligens har en usikker betydning, men kan
ha sammenheng med suomaa, ‘myrlendt’. En annen, nyere forklaring er at navnet er avledet
av protobaltisk źemē, «land». Så heter vel også den finske nasjonalsangen: «Vårt land, vårt
land, vårt fosterland» (finsk: «Oi maamme Suomi, synnyinmaa»). Dette igjen fører oss over til
en sammenligning mellom disse to omtalte personer i dette kapitlet. Lauri Allan Törni og
Säde Rotås, er så totalt forskjellige hva gjelder ideologi, verdiskapning og virkemidler. Men

kraften er hos begge sterkt målrettet. Finland er ikke det landet med mest motbakker, skjønt
en aksjonsgruppe i Norge forsøkte å flytte den norske riksgrensen til et punkt som ville gjøre
Halti til Finlands høyeste fjell/punkt. Dette skulle være en gave fra Norge til Finlands 100 års
fødselsdag i 2017, men ble visstnok senere oppgitt. Men motbakkene har vært store nok for
finnene gjennom generasjoner, og
innsjøene mange å gå rundt, ref. «de
tusen sjøers land» (187 000 stk). Det
er naturen og levevilkårene som
skaper menneskene. Gjennom det
oppstår en egen kultur, sterke og
svake sider, få og mange muligheter.
Når disse stadig blir utsatt for press,
gjennom okkupasjon, krig og
folkevandringer, blir evnen til å
beskytte seg proporsjonal. Lauri
Allan Törni tok det ut i form av
«krig», Säde Rotås i form av «fred».
Når jeg sto der og ventet på 17. maitoget, og Säde dukket opp i front,
visste jeg at de barn som kom med
sine flagg og hurra-rop like bak
henne, ville fortsatt ha en mulighet til
å vokse opp på et sted med de sunne
verdier. Foran gikk nemlig en
ledestjerne. «Vær beredt».
23. juni 2020: Säde Rotås

