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1. Förord

Varje generation måste slcriva sin historia på nytt. J. V. Snellman

I en intervju 1992 - året då Finland ansökfe om medlemskap i EU - går den finska historikern
Aira Kemiläinen till forsvar ftir nationalismen. Som internationellt erkänd forskare inom detta

område btir hennes åsikter vikf i den allmåinna opinionen. Enligt Kemiläinen bygger den

ursprungliga nationalismen Johann Gottfried Herders och Wilhelm von Humboldts
nationalromantik - på kärlek till hembygden och på tolerans av folkens mangfald. Av detta arv
kan det moderna Europa dra l2irdorr¡ hävdar hon. "Det behöver inte nödvändigtvis betyda

splittring. Jag hoppas att Europa håLlls samman av upplysningstidens andliga arv, humanismens

och de mänskliga rättigheternas grundsatser."l Den destruktiva nationalistiska hets som man

kunnat skåda i Östeuropa och på Balkan är enligt Kemilåiinen en exttem urartning. "Balkan och
folken i det ftire detta Sovjetunionen har hamnat efter Västeuropa i utvecklingen."2 Professor

Kemiläinen, "historieforskningens grand old lady''3, skall jag återkomma till, men hennes

uttalande är intressant i ljuset av sociologen Michael Billigs teser i Banal Nationalisrn. "In both
popular and academic writing, nationalism is associated with those who struggle to create new
states or with extreme right-wing politics."a Enligt Billig ëir tendensen att fokusera på

extremister och marginella rörelser ett sätt att projicera den "skadliga" nationalismen på "den
Andre". Nationalism är något som håinder i periferin. I själva verket, menar Bilüg, genomsyras

de etablerade västerlåindska demokratierna lika mycket av tåinkande i nationalistiska termer,
med den etablerade nationalstaten i centrum som nofinen ftir hur en stat bör se ut. Den
enskilda människans identitet knyts till nationaliteten.

Själv har jag oräkneliga gange.¡ blivit ftirhörd om min nationella identitet i de vardagügaste

konversationer. "Ä¡ du finsk? Är du svensk? Vad kåir¡rer du dig mest som?" Valet åir inte fritt;
jag kan inte byta medborgarskap efter behag eller samla på olika pass. Och med valet av en viss
identitet ftiljer ett paket av myter, traditioner, kultur och historia som man ftirvåintas ta
ställning till, eller åtminstone acceptera. Även i Sverige har litteratur som antologin Vad Ar
Sverige? (2001) och Svensk mentalitet av Åke Daun (1989) nått en bred publik och bekräftat
och modifierat füreställningar om "svenskhet". Exemplet Finland visar på skillnader mellan
diskurserna kring den nationella identiteten i Sverige och Finland, men är'en på likheter i
baiansgangen meüan mociernitet ooh iracülion. Ä¡ Firúand så aruroriurrcia egeiriügen?

Uppvuxen mellan två nationella identiteter blir man tidigt medveten om fiirdomar, skåimt och
stereotyper som båda sidor odlar om sina motparter. En privilegierad men utsatt position -
man låir sig tidþ att genomskåda och ifrågasätta forutfattade meningar, men ens åsikter godtas

inte nödvåindigtvis av någondera av grupperna som nran identifierff sig med. Jag har haft
ftlrmånen att växa upp i Sverige som s.k, "andta generationens invandrare", alternativt
"rrredborgale av utllindsk här'komst". Jag kallar min erfarenhet en fürmån for att den gett mig
chansæn att ñ djup inblick i och ftirståelse for flera skilda kulture¡ och idenlitefer, snaraqe än

att den skallle ha gelt uppho',r till rot!öshet och alienation. Själv.kJart beror defta delvis på a-tt
: - ô. -rll-,--- 1-r.,--r-,-----^-- -C-q,^ n:-^l^--I l^-- --,^-.^1,^ ^^L l^.^ ¡:-^l-^ 1--I¿-,-^.^^IÏllnu lorånqr¿Ir flurst¿lllulülr lrtut ruutulLt Llçrl svçrtiil(u uçrl u('rl Irilìirlil ll'urLurrJßi Ì{elll{rllòú.rllrlr.1

l*-^ ^^L ofofamac ";i-.L^^l;-- Ði.L8llo-.lo +ill "oro-rl.a mäiliccinrrla an mar nncifir¡ er€qrønl¡'otrrr.tti r rr,rr ,a¡.¡.r.ur rr.rr1 vr¡.rr¡lr\ulr¡rÉ¿ r\rr rrurrsrruv L¡rr vsrurrurs rr¡vJuÞärv¡v l/vr¡!¡'
iin vad många andra invandrare ñtt uppleva. Den finska identitet som mina ftiräldrar har
formedlat har alltid varit individualistiskt prägiad och ftirgad av både min mors
arbetarklassuppväxt och min fars tatariska håirstamning. o'Den Anclre" i cleras livserfarenhef var

r"Miten olisi EURO-nationalismi?". Saska Saarikoski. SK 1992118.48 (min övers.)
2rbid.,49
3Ylioppilaslehri 200217 (min övers.)
aBillig 5



oftare en konservativ eller rasistisk landsman än en mer traditionell motpart, som t.ex. 'þssen"
eller "svensken". Det svenska samhällets öppenhet gjorde det lätt ftir mig att även ta till mig en
svensk identitet. Det undgick mig dock inte att ftirhållandet mellan svenskf och finskt stundom
var spänt och rentav inflammerat, speciellt betraktat ur finsk synvinkel. De talrika och gåirna

hätskt nedsättande Sverigevitsarna som cirkulerar bland ungdomar men även bland vuxna
finl¿indare är bara ett symtom på ett större dilemma, nåimligen Finlands relatioh till den forna
stormakten Sverige. Derrna relation är djupt präglad av historien füre och efter det ödesdþa
året 1809. Genom att man i finliindska media, finsk litteratur och debatt om och om igen
refererar till historiska håindelser (faktiska eller imaginära!) och jämftir samtida fenomen med
dessa, inrotas och bearbetas både synen på historien och synen på samtiden.

Idén till denna uppsats ftiddes ur ett behov att formulera min egen identitet. Defta behov
utvecklades under årens lopp till en övertygelse att Finlands problematiska ftirhållande till
Sverþe åir våirt att uppmåirksamma och skåirskåda, och att kasta fus på denna mangsidiga fråga
skulle underlätta även rfüssvenskars forståelse av sitt ofta forbisedda grannland. Som vi skall se

åir skiljelinjen mellan finskt och svenskt ofta svå¡ att dra, och de båda nationerna (till sin
ideologi fortfarande rotade i ftireställningen om en homogen nationalstat) är mycket mer
inflätade i varandras kulturella och språkliga sfrirer åin vad den nationella ideologin ger vid. I
gränslandet mellan finskf och svenskf frodas en mångfald av identiteter. Samtidþ utk?impas
dåir flera konflikter mellan till synes kontrasterande identiteter. Det åir kanske nödvändigt ftir
fürfattaren att forklara detia 'till synes". Jag anser inte att en mangfald av identiteter
nödvrindigtvis behöver skapa konflikter eller att en stark identitet behöver kontrastera sig
aggressivt mot andra ftir att kunna överleva. Manga debattörer som jag stött på under mitt
forskningsarbete har dock uttryckt motsatta åsikfer. Jag vill redan nu redogöra min egen
standpunkt, eftersom jag anser att genom att göra sig medveten om sin egen position och sina
egna eventuella ftirdomar (sådana har vi alla, vare sig vi vill eller inte), ¿ir det möjligt att
betrakta sin position från en utomståendes synvinkel och till och med anvåinda den som ett
analytiskt redskap. Nåir allt kommer omkring brir jag sjåilv en utpräglad Sverþebild och en
version av den finliindska identiteten inom mig.

Slutligen åberopar jag, likf många andra finländare füre mig, det finska skriftspråkets fader
Mikael Agricolas fromma bön på l50O-talsfinska:

Ele polghe Kiria quin Sica,
waickn henes on wehe wica.s

5 [Jng. "Trampa inte på boken som ett svin, fast den har några brister"



2. trledning

2.1Frägeställning

Sommaren 2002 anartgerar Helsingfors stads konstmuseum en utställning vid namn'Myten -
En resa till det finska själslandskapet".l Myten som ett sätt att ge verkligheten irurehåll och

betydelse ¿¡¡ det centrala begreppet i utställningen, där verk av konstnåirer från

nationalromantiker som Ferdinand von Wright och Axel Gallen-Kallela till det postmoderna

samhällets symbolister Risto Suomi och Helena Junttila presenteras sida vid sida.

Konstmuséets intendent Erja Pusa definierar myt som "saker som är gemensamma ftir alla

överallt, arketypiska".2 Yttermera hävdar hon att:
Vi måste ta reda på vad den mångomtalade finskhetsmyten egentligen handlar

om. Utställningen kommer inte krossa den finska landskapsmyten eller den

kalevalaiska hjältemyten, utan presenterar dem och ger dem nya nyanser.

I utståillningsbroschyrens intervju med Pusa räknas många så kallade arketyper av "finskheten"

upp. Hon tt¿i*n". den finska själen; enligt Pusa präglas den av en dubbelhet av mytiska
----^--^a:^^ - *^l ^- +-^+^i^ ^^1^ "^*-^*i.L '{ol õ^ñ ar¡ñêr cia fill cr¡fas nrrh oelenqlran och en
P-tuIJ(,ILrUuglr IIl9\l çI¡' LIWLùrË uv! uyP¡vrDr\ uv¡

itrusam och lyrisk sida. Besökaren forväntas ta till sig utställningen som en resa genom sitt

hemland; intressant nog nåimns det att utställningen egentligen är en del av ett kulturutbyte med

Japan, vars bidrag bestod av en utställning med zen-tema. Vad forväntas en utlåindsk besökare

l4 ut av Llvlul4 ùPUwl,ßL uÞ[s rvuuu¡ö

som bidragit till utställningen har verkat under de senaste två arhundradena, fran 1800 till
2000. Utställarya har uppenbarligen inte funnit skildringar av den "arketypiska" finskhetsmyten

som är äldre ¿in sa. Än¿a gör Pusa, medvetet eller omedvetet, ansprak på att beskriva något
-,-All-:^+ ^++ ^--,x-.{^ oi- o-, ^*¡l cnm qrl¿afrm /or qrnhnc: oarnmel\ mr¡t frarlifion- siäl-ur¿LrL¡rrËL éuuuur 4Lt qlYqru4 ùré øv vru uv¡¡r "'J'> ----^-----2 -J'

Hon gör även ansprak på att talaftir ett kollektiv, att beskriva något som är allmåingiltigt for en

stor grupp av människor: ul.stüllningsbesökalen kan idka hemlandsturism och kanske känna
:^^- 6É*i-,{*o,,^^o-Lono ononoT.o arhnq cio ciäh¡t' SrrÊef rnerl lrfqfällninoen är rllfrvcklisen intgrÉþrr lr[lul w uPyv¡ruq s vóvur¡rqyv¡ ¡¡v r u¡Þ

att ifrågasätta eller dekonstruera myterna. Undersökningar har visat att finlåindama ännu i
-1 -1- -.li--L:'^--^.-- ¿:l^l'1Å^- ^+^-1.+ .i,1..*¡ifì,-"^. .i- ,..oá alr Ðiradällninft 

^rr1 
rlnn n¡finnelln

8IUU4u¡i¿ltIUIrçrD LILtSaaILIçl ùL4II\L lL|.llllvlG ùré arrvu v¡r rv¡veLs

gemcnskapcn. Enligt en studie på uppdrag a',, Finlands Komnn'.mflJrbun<1 upplcv,-lc iivcr 80

procent av finlzindama Finland som en enhet som man identiñerar sig med eller känner en stark

ellcr rnyckct stark gcmenskap med3.

Att skapa och vidareformedla myter är ett s2itt att hantera det ftirflutna och att ge historiska

skeenden en mening i samtidcn. Klas-Göran Karlsson har beskrivit olika tillfüllen då historien

(eller alternativa hiitorier) brukats i Sovjetunionen och dess eftertöljarstatera, där behovet av

myter med qffe att finna nya identiteter sorl skulle kuura återge känslan av trygghct i dct

postsovjetiska samhället framträder i all önskvåird tydlighet. Men myter - även nationella myter

- *kupas och bearbetas också i stater i västvålrlden, vars pulitiska oüh sa$hälleliga stabilitet vi
7 ' LL -- ^:^1L r-^L^-- ^++ Ê--^ .-, ,^.1--:-.!.-+ #.-

fctAg taf IOf glveff. -VlallÍìISKOT naf ett SUçlillt UçIluv ¿lLL lullL¡ ËçIlrçuödurllrr(r- uulvÀL rvr

ileirtifikation. Ofta tas dessa objctct ur ctt gemensamt fotflutet - historien erbjuder förebilcÍer

t Myytti. Matka suomalaiseen mielenmaisemaan. Red. Erja Pusa, 'l'aru 'fappola. Helsingfors stads

konstmuscums publikationer nr 74, Helsingfors 2002

'? lbid. 6
3 Sihvola, Juha: "Globalisaatio, eurooppalaiset arvot ja suomalainen identiteetti." ("Globalisering, europeiska

värderingar och dsn finländska identiteten") Historiallinen Aikakat'nkiria200014,298
a Karlsson, Klas-Göran: Hìstoriq som vapen. Historiebruk och Soujetunionens upplösning 1985-1995. Nah¡r

och Kultur, Stockholm 1999



och identifikationsmodeller i form av personligheter och berättelser, som betraktaren i nutiden
kan etablera kåinslomässiga band till. I en nationalstat kräver foreställningen om en unik nation,
att tillhörigheten i denna "ftireställda gemenskap"s etableras och återskapas genom myter om
ett gemensamt ursprung och en enande historia. Gråinsen mellan myt och historiska fakta
suddas ut; detta hindrar dock inte att alternativa berättelser som befrister andra slags
gemenskaper och identiteter fir fotftiste.

Denna uppsats är dels en studie i identitetsskapande myter, dels en studie i historieftirmedling.
Frågan om historieftirmedlingens karakt¿ir och särdrag i Finland ¿ir stor nog fiir en

doktorsavhandling. Som forskningspromemoria redogör ftireliggande arbete ftir möjligheterna
att analysera historiebruk i identitetsskapande syfte i Finland, med särskild vikt på den så

kallade 'onationella storberättelseni' (i sjåilva verket flera alternativa berättelser), på fruktbara
sätt. I pilotstudien fokuseras på frågan om Sverigebildernas ro11 i identitetsskapande processer
under de senaste tre decennierna, så som de formats och ftirmedlats via olika typer av media - i
vardagen, i underhållning, i debatt och i den djupa diskussionen om identitet, nationalitet och
mentalitet som ståindigt pågår i vårt grannland. Jag kommer att göra nedslag i källmaterialet
och genom en kvalitativ undersökning visa på vilka möjligheter detta material erbjuder for
fr amtida filrdjupande forskning.

Den finländska identiteten kan ftirankras i det ftirflutna av en historiker på detta vis:
The Swedish period with its trade, cultural and religious relationships from the
12th century and until 1809 marked the initiation of the Finns into Western
civilization.6

En anonym fürfattare till aforismer håinvisar till samma historiska årtal i en kommentar till
sanrtiden:

Svenska analytiker anser att Sonera endast vore en börda ftir Telia. En liten pik
är också en pik. Så skulle man kunna ge igen åtminstone en smula for att Sverige
endast var en börda ftir Finland ?inda till 1809.?

Två parallella och nästan diametralt motsatta sätt att se på den gemensarnna historien
utkristalliseras ur nägra slumpmässþ utvalda citat. Kan man koppla dem till en verklig
mentalitetsmässig klyfta i det finska samhåillet, två motsatta sätt att se på det västra
grannlandet? En avgörande delfråga är forstås: Vem berättar om Sverige i Finland? Varifran
härör den starkt negativa synen på Sverige, och varfrir lever den så envist kvar? Vilken roll
spelar Sverige i uppbyggandet/omformandet av en finsk/finl¿indsk identitet?

För att parafrasera Pusas resonenrang om den finska sjåilens dubbelhet: en vikfig tanke bakom
mina resonemang 2ir "dubbelheten i historieskrivarens sjåil", det "dubbla perspektiv" som Ulf
Zander talar om i sin doktorsavhandling om historiebruk i Sverige, Fornstora dagar, moderna
tider. Det åir lika viktigf att ftirstå historien med utgangsläge i nuet, som det ar att frrstå
historien med utgångspunkt i det ftirflutna. De problem som åir akfuella idag påverkar hur vi
ser på det ftirflutna8. Mitt stora intresse gäller dËirfÌir fall, då en aktör med utgångspunlf i sin
samtid tolkat en håindelse i det forflutna, och hur dessa tolkningar senare modifierats for att

s Anderson, Benedict: Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Verso,
London 1991
6 Klinge, The Finnish Tradition. Gummerus, Jyväsþlä 7993, 151

' Kansan Uutiset ("Folkets nyheter", veckoblad, V?insterftirbundets språkrör. Med anledning av planer på en
fusion mellan de båda nordiska telebolagen),2002.03.28 [Min övers.]
8 Zander,Af: Fornstora dagar, moderna tider.Notdic Academic Press, Lund 2001

6



passa in i andra aktörers samtid. Tidsperioden som jag undersöker har en avgråinsning i nutiden
av praktiska skäI, men frågestälhningen kommer att ftirbli aktuell langt in i framtiden.

Föreställningen om gråinser och gråinsland spelar en viktig roll i den nationella identiteten i ett
land som sedan urminnes tider skildrats som landet på gränsen mellan öst och väst, en gr¿ins

som den finländske historikern Matti Klinge hävdar klyver landet i'1vå Finland"e. Men Finland
innehåller fler gränser än den politiska mellan öst och västs intressesftirer, eller den språküga
mellan finskan och svenskan. Den kulturella gränss¡ mellan öst- och v¿istfinskhot, som båda

har ñtt stå modell for den ideala "finskheten", är en (åtminstone i Sverige) ftirbisedd faktor.
Likadels har de andra minoritetern4 samema, romema, judarna och tatarerna, i tur och
ordning fitt stå modell ftir "främlingen" eller "den Andre". I det finska sökandet efter en

nationell identitet har man balanserat (och snubblat) mellan öst och väst, mellan Ryssland och
Sverige, och jag vill hävda att denna identitetsskapande process pågår åin idag och påverkar
finl2indarnas ftirhållande till sina grailmr. Identitetsskapandet och -återskapandet håinger mellan
en mångfald av dikotomier:

då-nu
vi-de
urspnrng - måVframtid
tradition - modernitet

Jag vill utröna vilka roller som ftireställningar om Sverige, svenskarna och "svenskhet" spelar i
denna identitetsskapande process, och vilka typer av identitetsskapande berättelser och bruk av
historia som kommer till användning i materialet. I det füljande kapitlet gar jag igenom en rad
teoretiska redskap, som kan användas ftir att analysera samspelet mellan ovannämnda motpoler
och visa hur historien mobiliseras i identitetsskapande syfte.

2.2 Disposition

Uppsatsen är uppdelad i 6 kapitel. Efter ftirord och inledning kommer turen till själva
pilotstudien i kapitel 3, som är uppdelad i fem delar: Först en historisk bakgnurd" som sätter
undersölaringens tidsperiod i sitt rätta sammanhang och redogör ftir de viktigaste begreppen,

som ¿i.r nöclv¿inclrga Iôr en ïor$aeße av den ImsKa lyuu-taßtnstorren, men som KansKe mte
ingår i den svenske läsarens allmänbildning. Ðåirefter ftiljer tre kapitel som behandlar tre olika
Sverigerelaterade diskurser, som återkommer i materialet, och som uppvisar olika varianter av
"Sverigebilden":

1. Sverige somhot
2. Sverige och den finska identiteten
3. Svcrigc, historieskrivning och historietolkning

Fär" en ril¿eqr.'enq!. nrrhl.il¿ kn¡ åe!.-'ers länrnliof nft hifüc'n en ûlrk'larinc'fill dessa fre nrnkter- *-- "*-¡t" -'- r -'------

r T\^¿ 1,^- --^-^ r-.^-^^1-^-Å^ ^a l.^.^f,-^-+^-^^ *^l l^ *A-^^ L^+G,ll^ 4,,^-:^^L:1,{ Ã.,1.^-L. IJVL K¿1IMI.1 UVUtIiasÃ¿lJl(tç iaLL l\UltttUrrLçI(Iò lrrçLr LIL ruclrlËdl lr\rLru[¿ úvurlËvurlrvr ùvur uJÃwr

upp ur materialet. Sverige var landet som "sög ut" arbctskraft från Finland undcr 1960- och
7O-talen. Den groende ekonomiska tillvåixten sporracle finländska media att skildra Sverige som

den frömste konkurrenten och medtävlaren, ett ideal som det gällde att uppnå - något som
länge hade varit fallet i sportens våirld. Sprfüfrågan har också indirekt med denna rivalitet att
göra. Den obligatoriska svenskundervisningen i grundskolan har ifrågasatts under hela den

e Klinge, Kaksi Suomea ("Tvä Finland"). Otava, Helsinki 1982,7



finlåindska statens sjdlvstrindiga historia. Under senare år har andelen svenskspråkiga (med
svenska som modersmål) sjunkit till 6 procent fifr 11 procent vid självstÈindighetsfürklaringen
1917). Det svenska språkets ställning som andra officiellt språk har dock sâikrats av
grundlagen. De som idag kräver att'\vångssvenskan" bör avskaffas, ¿rnser vanligtvis att den
'tar plats" av "nyttigare" språk, exempelvis franska och tysk4 som stigit i status efter EU-
medlemskapet.lO I extrema fall forekommer dock även krav på att Sverige borde infiira
'1vångsfinska" für att bättra på finskans ftirfiirdelade ställning. Synen på de finlåindska
utvandrarna och deras situation i Sverige skildras också i detta kapitel.

2. Identitetsfrågor diskuteras flitigt i finlåindska media. Existensen av "nationella såirdrag"
ifrågasätts sällar¡ däremot tas många påstått finska såirdrag ftir givna och diskuteras utifrån
vilka problem eller ftirdelar de kan utgöra i "europeiseringsprocessen" eller
"mo derniseringspro cessen".

3. Historieforskning på både akademisk och populåirvetenskaplig nivå har högt renommé i
Finland, och många akademiker ser det som en merit att kunna skriva populärt hållna verk.
Berömdheter som historieprofessorerna Matti Klinge, Heikki Ylikangas och Aira Kemiläinen
har skrivit skönlitteratur och populåira skrifter om historiska åimnen. Dåirftir är det låimpligt att
med utgångspunkt fran ett urval av denna litteratur undersöka hur Sverige och den svenska
historien skildras. Några av Klinges vetenskapliga verk och Kemiläinens uttalanden har väckt
avsevËird debatt i media. Den finska historien kan utan överdrift sägas vara firll av "heta
potatisar" idag, och de existerande tolkningsmöjligheterna i debatterna ar många.

I en avslutande sammanfattning redogörs für de olika "Sverigebilder" som har utkristalliserats
under undersökningens lopp. I kapitel 4 analyseras "Sverigebilderna" och deras tillkomst
awägs mot de teorier om nationsbygge, "den Andre" och nationella identiteter som omnåimnts
i kapitel 2.1 och 2.2. Shtthgen sammanfattas resultaten i avslutningen, kapitel 5, Finland
mellan öst och väst. Källmaterialet listas i kapitel 6, som referenser, uppdelat efter dess
karaktijr som dels direkta källor och dels litteratur kring Èimnet.

Till slut en anmärkning om översättningarna: I de fall jag har lyckats uppbåda en svenskspråkig
översättning (t ex finns de flesta av Matti Klinges verk tillgänghga pä båda spraken) har jag
jämñrt översättningarna och citerar den svenskspråkiga som service ät läsaren. Om
översättningen skiljer sig anmtirkningsvärt mycket från originalet, har jag tagit upp detta i
anknytning till citatet. I de fall det rör sig om en endast finskspråkig text, är översättningen min
egen.

2.3 Material

I en identitetshistorisk studie av Finland maste man ta h¿insyn till att ftirmedlingen av historia
sker genom alla tåinkbara medier. Det räcker att slå på TV:n, radion eller bläddra igenom valfri
kultur- eller månadsbilaga trl), Helsingin Sanomaf.ll Exempelvis TV-reklam anspelar ofta på
nationell identitet genom val av bakgrundsmusik, fürgskala (vitt och blått) eller lätt
igenkåinnliga scener (den ftirlorade sonen, landsorten, bastun, Kalevala o dyl.). Urvalet av
källrnaterial har dels dikterats av en önskan att upprätthålla ett brett perspektiv, dels av ett
behov att sowa av rent praktiska skäl som tidsbrist. Av dagstidningar har jag valt Helsingin

t0 Se bl a Kanqva2lT993,66. "Svenskfientligt" klotter är mycket vanligt, men riktar sig framfth allt mot
svenskundervisningen; sett på Stockmanns (Helsingfors motsvarighet till NK) damtoalett, juni 2002: o'Svenskar

[i originalet "hurrif'- skällsord ftir svensltalande] dra åt fanders - ett strängt nej till svenskan" (min övers).
tt se källftirteckning s 47 ftr upplaga och annan information.
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Sanomat med håinsyn till dess stora upplaga och auktoritet, och i urvalet av artiklar sökt efter
2imnesmässig bredd i slumpmässigt utvalda årgångar. Syftet ar att Ë fram så många olika
skildringar av Sverige som möjligt. Hellre ¿in att fokusera på händelser som framkallade tydliga
reaktioner utomlands (till exempel Palmemordet) och undersöka den Sverigebild som
skildringen av dessa händelser fürmedlar, vill jag analysera vardagens "banala" Sverþebild,
präglad av små och stora håindelser, som medierna ftirmedlarl2. Av tidskrifter har jag valt ut
Suomen Kuvalehti (en av de mest spridda och respekterade saktidskrifterna i Finland,
motsvarande tyska Der Spiegel eller amerikanska Time Magazine), Kanava (konservativ
politisk-kulturell tidskrift) sar:ú Historiallinen Aikakauslefrrl (historisk tidskrift). Därtill har jag
analyserat några akademikers inlägg i debatter om finskt kontra svenskt. Fråimst är professor
emeritus Matti Klinge, en respekterad och omdebatterad historiker vars produkfion åir relativt
kåind även i Sverige. En motsatt position intas av Erkki Pihkala, professor vid Helsingfors
Handelshögskola, aktiv i Suomalaisuuden Liitto ("Finskhetens ftirbund") och flitig debattör i
frågor kring finsk och svensk sprakpolitik. Gråinsen mellan prnrÉ:"ra och sekundåira källor är
fl¡ande, eftersom jag kommer att undersöka även några historikers och forskares syn på
nationella identiteter och deras koppling till historien. JyväsþIähistorikem Aira Kemiláinen,
även hon professor emeritus, är ytterligare en akademiker vars forskning och personliga åsikter
väcker uppmåirksamhet och debatt. Kemiläinen är en internationellt erkåind auktoritet på
nationalism och rasfrågor, men hennes polemik frir något hon kallar "euronationalisrn" torde
vara mindre känt utanfiir Finlands grtinser.

Förutom kriterierna für litteråira kåillor, som med ftirdel studeras med hjälp av kvalitativa
metoder, tänker jag göra enstaka nedslag i populåirkulturella uttrycksmedel för att exemplifiera
vissa aspekter av Sverigebilden. Störst vikf kommer jag att læga på den historiska aspekten,
d.v.s. kommer en källa inte automatiskt att vara vëirdefull ftir att den uttryeker en tendens (vare
sig positiv eller negativ) mot Sverige. Exempelvis de talrika Sverþevitsatna som cirkulerar i
Finland är intressanta i de fâll de speglar en viss syn på svensk historia och den finska
identiteten. Infor en framtida avhandling bör även YLE:s (Allmänna Rundradions) arkiv av
audio- och videomaterial utnyttjas.

2.4Tidsram

J¡18 rurJnr çu rruspçrruu surl uurJ¡lr ut.rier U¡Ìro Kekkoüeirs presicicrr'rskap ocir avsiuias ¡ncri
Finlands inträde i den europeiska valutaunionen. Inledningsåret ix 197A, president Kekkonens
70. levnadsar, VSB-avtaletsl3 20-årsjubileur! samt året då Finland ftir ftirsta gången besegrade
Sveriges Tre Kronor i ishockey-VM. Detta är var på mënga sätt representativt ftir
efterkrigstidens Finland: begreppet "finl¿¡dissring" hade just blivit känt och väckte en upprörd
debatt i finl?indska media, och den stora utvandringsvågen till Sverige hade nått sin kulmen.
Både Finlands politiska roll som neutral stat mellan öst och väst och finlänrlarnas sociala
situation i utland och hemland uppmärksammades ur ett nationellt perspekliv. Under de därpå
ÍÌiljande decennierna sk¡rlle alla dessa ting komma att foränclras, ibland frerlligt, iblancl på
om,skaka-nele sä.tt. .,Iag gör nedsla-g u¡der ensta-ka- å:" "milstolpar" under decennierna, men jag
'Ê<l:^- ;-+^ ^++ l-^¿l^¿ *A.^^+^- I r^-+^ L*^l^-^ ^^L ^ll**.^-:la:-^-^ -^^--l+^+ *x:l:--a-^ ^^^^* ^+1-rvrJ\tr lrrLs sLL.r\<¡rLr.1ËL llrLru_ùLçI. [rsÞL\J urçualrn uurr órlluúü¡ilrLr¡{ilrç rt'ùultitt ruulllËËulù Èl(,nurü ¡rLt
sfrrrlera nvhetcfl¿irlef rrnrler chrrnnïnäcsicrt velrlq år ¡¡nder 1 OfìO-+qletc fre cicfq rTcoenniør

12I denna uppsats har jag varken nämnt legenden om Riskop Henrik och honden T.alli, ej heller Kluhhe,krigef,
varken Stora eller Lilla Ofreden, Krimkriget eller ,{landsk¡isen. Hur dessa historiska händelser har brukats
genom tide.rna i syfte att reproducera olika ftireställningar om "svenskhet" och "finskhet", är värt en hel
doktorsavhandlings utrymme att undersöka.
13 "vänskaps- samarbets- och biståndsavtalet" med Sovjetunionen.
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2.5 Forskningsläge

Historikers intresse for frågor kring identiteter och bruk av historien tog fart i 1960-talets

Västtyskland, där historieteoretiker som Reinhard Koselleck och Jörn Rüsen sökfe och fann

nya uppgifter für historievetenskapenra. Genom att studera samhåillsvetenskapliga fenomen och
tillägna sig samhällsvetenskapliga metoder akfualiserades historieforskningen och giordes

betydelsefull ur ett samh2illeligt perspekfiv. Detta var ett brott mot tidigare "historicistiska"
traditioner, då historien hade aktivt brukats ftir att legitimera nutiden, och mot SO-talets

avsmak for samhåilleligt bruk av historien och flykt till "objektiv vetenskaplighet"ls. Nu
lanserades begreppet historiemedvetande.

Lundensiska forskare har länge sysselsatt sig med frågor kring historiens och kollekfiva
identiteters växelverkan. Av och med Klas-Göran Karlsson har bland annat utkommit Historia
som vapen, Collective ldentities in an Era of Transformation, Ostersjö och Vcisterhav (red., i
samarbete med Bo Petersson, Barbara Törnquist-Plewa m. fl.) Historiedidaktik (red., i
samarbete med Christer Karlegåird). UIf Zander tillhör de av Karlssons efterfriljare som vidgat
forskningsområdet till att även omfatta det "egnd', inte bara det "Andra". Zanders verk
behandlar Sveriges historia och den svenska historieskrivninger¡ två åimnen som flätas in i
varandra och återspeglar varandra i debatt och forskning. En üknande studie om Finland och
en speciell aspekt av finsk historieftirmedling har gjorts av Matti Virtanen: Fennomanian
perillìset ("Fennomanins arvingar"), on socialpsykologisk generationsmodell ftirfattad av en

samhåillsvetare, som anvåinder sig av Karl Mannheims generationsbegrepp.l6 Den sistnåimnda

skiljer samhällets generationer fran en sl?ikts generationer. Hans huvudfråga þder: Hur har

krigen 1809, 1918, 1939-40, l94I-44 format olika generationer och ftirhållandena dem

emellan? "För olika mtinniskor åir samma tid en annan tid, eftersom den upplevs under jagets

olika utvecklingsskeden." Virtanens arbete banar väg für en ny riktning inom finlåindsk
historieforskning, dÈir den egna idé- och mentalitetshistorien granskas på ett nytt sätt. Andra
exempel på denna nya trend är den tidigare nåimnda arrtologin Entd jos tulee se yhdestoista?,

med huvudtemat "finlandiserit g".

Inom antropologin och etnologin har cn dcl undersökningar gjorts om "finskhet", "svenskhet"
och allt vad dessa begrepp kan tåinkas innebåira i människors füreställningsvåirldar. Som
exempel på en mer populåirvetenskapligt inriktad studie kan n?imnas etnologen Kati Laine-
Svebys Suomalaisuus strategiana ("Firskútet som strategi"). Laine-Sveby undersöker finsk och
svensk ftiretagskultur och j?imftir ömsesidiga ftirdomar och stereotyper. Hon ger även råd om
hur finl¿indaren kan våinda sina nationella såirdrag till sin fordel i ftiretagsvärlden, och har även
skrivit en pendang ur svensk synvinkellT. Den svenskspråkiga etnologiska forskning som gjorts
om åimnet koncentrerar sig mer på invandrares möten med svensk kultur och svenskars egna

uppfattning om densamma åin utlänningars uppfattningar om svenskar och Sverige. Exempel

som fitt stor uppmärksamhet i Fintand ¿ir ^Åke Dauns Svensk mentalitet,1989, och Billy Ehru

Jonas Frykman och Orvar Löþens Försvenshtingen av Sverige,1993. Ett intressant arbete är
den danske etnologen Anders Linde-Laursens doktorsavhandling Det nationales natur, där han
jämñr nationalstaterna Sverige och Darunarks ftirest2illningar om varandra och visar hur
konstruktionen av nationella identiteter stöds på jämftirelser mellan "oss" och "dem". Han
kallar detta ftir skismogenetiskt identitetsskapande. Berättelserna om grannlandet och dess folk
som fiirmedlades till exempel via skolornas geografiböcker präglade synen på grannen och

ra Ahonen, Sirkka: "Historiakulttuuri yhteisön muistin rakentajana" Historiallinen Aikakauskirj a, 200014, 306
r5 Ahonen 2000, 305
16 Virtanen, MaIti: Fennomanian perilllsel. Karisto, Tavastehus 2001
t7 Laine-Sveiby, Svenskhet som strategi, Stockholm 1987
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befriste den egna identiteten. Men dessa beråittelser väckte också graillens intresse, ty i
nationalstatens värid var (och åir) andras bild av "oss" derì yttersta prövostenen ftir den

nationella identiteten. Aira Kemiläiner¡ professor emeritus i historia på Jyväsþläs universitet,

har specialiserat sig på rasism och rasstereotyper, i synnerhet antropologisk och rasbiologisk

forskning om finnarna som etnisk grupp. I Finns in the Shadow of the 'Aryans' redogör
professor Kemiläinen även ftir rasteoriernas inflytande på bilden av finnarna och det

finsknationella självfortroendet.rs Kemiläinens forskning visar att sökandet efter en nationell

identitet i Finland inte atltid kunde fillja samma raka spår som hos de skandinaviska grannarna i
väst.

Forskning som utgar specifih fran finska frirhållanden och har som åimne finländares syn på

andra nationaliteter har hittills mest fokuserat sig på den finska bilden av Ryssland eller

forhållandet mellan finsk- och svensktalande finländare. Kari Immonens -Ryssristti saa puhua .,.

åir en undersökning av "fräga nunrmer ett" i mellanlrigstidens Finland.le Källmaterialet utgörs

av finländsk litteratur från 20- och 3O-talen som berör Ryssland, Sovjetunionen och ryssar på

olika sätt. Hur behandlades Sovjetunionen i den finska offentligheten, vem talade om frågan,

vem sade vad och med vilka syften - dessa frågor ställer Immonen till materialet, och vid
bokens utgivningstid 1987 var detta något nytt. Efter Sovjetunionens sammanbrott kunde

finlåindska fbrskare ta itu mecÍ poütiska och identitetsiristoriska frågor meci friare tygiar och ett

nytt och sp?innande källmaterial till sitt forfogande. 1998 utkom en antologi om Rysslands roll i
Finland under 1800- och 1900-talen, ... vaikka voissa paístais?. Tiden var inne for ett

översiktsverk om detta ämne, och bland skribenterna märks Matti Klinge, Max Engman och

Heikki Ylikangas. Några typiska'þssiandsbilder" som titein tycks iova presenteras dook inte

direkf, forutom i historikern Timo Vihavainens artikel om 1920-1930-talens ftiränderliga bild
av de soeialistiska fortrupper¡a Politisk historia ?ir fiirhärskande, medan idéer och mentaliteter

hamnar i bakgrunden.2o

Uppfattningarna och frireställningaÍna om Sverige sorn cirkulerar i Finland har inte kartlagts

och analyserats i samma utsträckning som bilderna av Ryssland eller ens föreställningar om

finnar och finsi<het i Sverige och andra iäncier. Det pågår ciock i si<rivande slunci eii
tvärvetenskapligt projekt med detta syfte som en av delfrågorna. Forskare från universitetet i
Âbo och Stockholms universitet (lnstitutet för Sociai Forsi<ning och Historiska institutionen)
och tian socioiogiska institutionen vid i-imeâ univrrsitet har tagir initiatir¡ tiii projektei Svenskí

i Finland - Finskt i Sverige. Dess syfte ?ir att jåimftira och analysera politiska kulturer i Finland

och Sverige. Politiska kulturer definieras som de explicita och implicita politiska och kulturella
koder som anvåinds som motivering für den ftirda politiken i olika låinder. Enligt
projektbeskrivningen ¿ir forskarnas utgangsläge atl "Finland och Sverige, trots rnånga

uppenbara likheter, i hög grad awiker från varanclra på tlen politiska kultulens område".2r I
projektbeskrivningen lyfts just Sveriges inflytande över Finland fram: "Under en lang tid

's Kcmilgi4en, Aira:. Finns in the Shadow of the Aryons. Race. Theories and Racism. Suomen historiallinen
seura, Helsinki 1998
le Trnr¡rlrrsrr- Kari: Àys.sristci saa puhua... Newostoliitto suonrulaisessa julkisuudessq-ia hi[at-iulkisuudcn
muotona 1918-1939 (Om ryssen fllr man tala... Sovjetunionen i tlen filska offentligheten och böcker som en

fbrm av oftbntligheten 1918-1939). Otava, Helsfurki 1987. Titcin syttar pâ en ryssficntiig pamflcti irön i922:
Rysscistr) saa puhua valn hammasta purren ("Om ryssen får utatr tala endast med sanmanbitna tänder") enligt
Matti Klinge, Från lojalism till rysihat, Ordfront ftirlag, Ekenäs 1988 237
20 ... vaikka voissa paistais? Vencijrin rooli Suomessa. Osmo Jussilqn Ìuhlakiria. ("... stektes han än i smör?

Rysslands roll i Finland. Osmo Jussilas jubileumsbok.") Red. Jorma Selovuori. V/SOY, Borgå 1998. Den något

egenclomliga titeln syftar på det finska talesättet: Ryssä on ryssri, vaikka voissa paistais ('Ryssen är ryss,

stektes han än i smör.").
21 http ://www.abo.fi/instuVfi sve-svefi/svenska"/kangas.html 2002-07- 1 8
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utgiorde Sverige en modell frir Finland, inte minst i frågor som gällde socialsþddet. Håir har
det dock skett en radikal ftirändring, och framfrir allt i det tidiga 1990-talet anfordes Sverige
som ett dåligt exempel..."22 Projektets initiativtagare åir alltså också en Sverigebild på spåren,
men betraktar den snarare ur ett snävare komparativt och samhåillsvetenskapligl perspekfiv ¿in

ett historiskt.

2.6 Metod och upplägg

2.6.I Diskursanalys

I den füreliggande undersökningen har jag, som framgått, ftir avsikl att analysera diskurser om
identitet, nation och historia i Finland och påvisa kontinuiteter och ftiråindringar inom dem.
Diskursbegreppet brukar håirledas till Michel Foucaults maktteorier.23 En diskurs åir en kedja av
påståenden och utsagor som tillhör en viss idés fült. Inom detta fült beståims vilka utsagor om
ämnet som är meningsfulla och vilka påståenden som överhuvudtaget går att formulera. Så
producerar till exempel psykiatrins diskurs under 1900-talet utsagor om kunskap om det
måinskliga beteendet. Den uppstittning regler som håller sarnûrrrn en diskurs kallas dislarsiv
formaîion och utgör fokus ftir Foucaults uppmåirksamhet. Eftersom diskurserna gör anspråk på
att frirfoga över kunskap, påverkar de sättet som vi talar om respektive fült som de verkar i, till
och med hur vi tåinker om åimnet. Foucaults ursprungliga diskursteori ltimnar ftiga utrymme ftir
individen att ställa sig utanfrir diskursens rarmat.24 Charlotte Tornbjer visar i sin avhandling om
modern som nationell symbol nägra användbara sätt att analysera diskurser.2s En diskursanalys
kan anvåindas nåir materialet består av disparata framståillningar, som till exempel
tidningsartiklar, kvantitativa vetenskapliga studier och skönlitteratur. Syftet är dä att finna
makt- och tankestrukturer i själva texterna och inte fokusera på ftirfattamas bakomliggande
medvetna motiv. Tornbjer visar hur en nationell diskurs och en hem- och familjediskrns vävdes
s¿unmÍul i Sverþe under 1900-talets ftirsta häIft. Nfu diskurser går in i varandra och anvåinds

som metaforer och symboler i varandra, luckras den strikta formationen upp. Foucaults strikfa
diskursbegrepp som omfattar allt och håller aktörerna ftngna under sitt oundvikliga infl¡ande
frr vika ftir en flexiblare syn på diskursen och de individer som bidrar till att skapa den och
upprätthålla den. Den nationella diskursen i Finland kommer i foreliggande uppsats att skyrnta
fram i anaþen av skildringaÍna av Sverige och finskheten i relation till "svenskhet" och svensk
historia. Tornbjer inleder sin avhandling med ett citat ur Flinrik Ståls sägner, dåir kvinnan,
modern, jämftirs med fosterlandet. Syftar Runeberg på Sverige eller Finland? På den punkten
tar en annan diskurs vid, nämligen identitetsdiskursen.

2.6.2 Teorier om identitet och historia

Ordet "identitet" härleds etymologiskt fran latinets "idem" ("densamma", "en och samma").
Samtidigt är det beslåiL1at med orden "identifiera" (kåinna igen, likställa, bestämma). På så vis
n identitet samtidigt något unikt och något som åir kontinuerligl26. I en identifikatiorìsprocess
mobiliseras identitetens inneboende särdrag, skapas, bearbetas eller omvandlas. Identifikation
innebåir enligt denna tolkning att identiteter åir flexibla och kan till och med ftirloras eller bytas

22 http ://www.abo.fi/instuVfi sve-svefi./svenska/kangas.htrnl 2002-07 - 18
23Bertens, Hans: Literary Theory - The Basics. Routledge, London 2001,154
2aBertens 156
2sTornbjer, Charlotte. Den nationella modern. Moderskap i konstruktioner av svensk nationell gemenskap
under 1900-talets ftirsta hälft. Studia Historica Lundensia, Lwñ2002,22-23
26Ulf Zander: "Historia och identitetsbildning". HistoriedidaktiÆ, Lund 1997,83
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ut mot en annarr^r1. Relationen mellan identitet och identifikation kan jtimfriras med relationen

mellan faktisk historia och bruket av historienzt. "Vad som faktiskt har hänt" skapar vissa

gråinser for bruket av historier¡ till exempel i legitimerande syfte. På samma vis åir en

identifikation endast möjlig, om identiteten som erbjuds är "identifierbar", om man på något vis

kan kÊinna igen sig i den.

Identitet och historia ?ir oskiljaktiga begrepp av två skäl. Dels uppstar identiteter i historiska
processer. Enligt detta syrsätt tir identiteter reflekfioner av den historiska verklighet som de

bildas i. .4. andra sidan åir historia ett redskap ftir att skapa identiteter, inte bara den mylla som

identiteter gror och frodas i. Akförema i historien reflekterar också över sitt ftirflutna och

brukar den aktivt i identitetsskapandets process. Identifikationsprocessen är såirskilt kopplat till
vissa kategorier av historiebruk. Klas-Göran Karlssons fem former ay historiebruk,
vetenskapligt, eústentiellt, moraliskt, ideologiskt och icke-bruk, har refererats till flitþ efter

hans presentation av dem i sin forskning kring historiens roll i ftire detta Sovjetunionen och
Östeuropa.ze Att tillåimpa denna modell på Finland skulle vara en intressant utmaning, då

likheterna och skillnaderna mellan historiebruken i en totalit¿ir stat och en demokrati med starkt

nationalistiskt arv vore intressanta att analyser4 speciellt med håinsyn till Finlands frirflutna i ett
näira beroendeforhållande till Sovjetunionen. Jag ser dock dessa kategorier som riktlinjer, hellre

åin ett fäst mönster, som tbrsi<ningsobjektet måste anpassas tüi. i korthet skaü jag nu re<iogöra

ftir Karlssons olika kategorier av historiebruk.

-EGITIMERING
ìATIONALISERING

NTELLEKTUELLA OCH
)OLITISKA ELITGRUPPER

CKE-BRUK3LÖMMA

aA r rurtALrùEnIt9
-EGITIMERING

I\ I ELLEAI UELH UUN
)OLITISKA ELIÏGRUPPER

DËOLOGiS'KTUPPFiNNA KONSTRUER,q

IESTAURERING
IEFIABITITERING

]REDA BEFOTKNINGS-
ìRUPPER

VIORALISKTATERUPPTACKA

:ORANKRING

)RIENTERING
ALtA

=XISTENTIELLT
VIINNAS

/ERIFIERING/
.ALSIFIERING TOLKNING

IISTORIKER/ETENSKAPLIGTJPPTACKA
REKONSTRUERA

FUNKTIONBRUKAREBRUKBEHOV

Vetensknpligt historiebrukhar som mål att sa:nla empirisk kunskap om det forflutna och tolka
<ien utifrån en etabieraii vetenskapüg traciition, ñr att ñri<iara eÌier ftirstå ciei Ítirflutäa. Ðci

,, 77 7 7 ,1 9t tt .1 -.- - 
^-.---,-1--":--- - -l- -,-:^--t^-.1-^-: ^a ^+X*^ ^^*-^-L^--extslennella DruKg[ naI som ma,l ?ttt sKapä. r.()¡auK¡-rng ()ulr ultEurçrurg I trLL sLurlE s.aüxranru.urB

och bür syìligt framftir allt i samhällen som genomgår dramatiska ftirändringar. Som ett
exempel pà morallskt historiebrukkannänrus clebattel om steriliseringarna av måinniskor med

icke önskvåirda arvsanlag, som blossade upp under senare hälften av 1990-talet i Sverige i
samband med ett allmåint ökat ifrågasättande av "folkhemmet" som ideal. I det fallet kan man

se lústorien brukas rned det rnoraliska syftet att ifrågasätta clen maktfullkornliga statsrnakten

och att lyfta fram "dolda" historiska fakta i dagsljuset. Nåir dessa fakta sätts in i ett samtida

sammanhang (1940-talets styrande jåimförs eller till och med likställs med 1990-talets med

syfle att k¡itisera och "avslci¡ja" samtidens komrpta regim), övergar det moraliska brukct till ett
ideologistct bruk.Dct frllt utveckladeideologiska bruket av historia ägnas åt att konstruera ett

ett historiskt sammanhang och rlännecÍ iegitimera en f<irci poütik. Sammaniranget kan ciock rrte
fitt fabulcras frarr¡ utan trovärdighctcn kröver att icleologins byggstornr lÉrntas fi'ån det
gemensamrna arv som Karlsson kallar für "kulturell mylla".3o Den form av bruk som Karlsson

kallar "icke-bruk" är öppen ftr vida-re omtolkningar. Även glömska (medveten eller

'1 Zander 1997,84
28 Zandet 1997,97
2eKarlsson, Klas-Göran: Historia som vapen. Natur och Kultur, Stockholm 1999, 57
3oKarlsson 1999,60
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omedveten) åir ett bruk av historien, for ofta tj?inar frirtraingandet av skeenden och hela
beråittelser som inte passar in i myten om en enhetlig identitet ett tydligt identitetsskapande
syfte. Den tyske historikern Peter Schulz-Hageleit har lyft fram betydelsen av kollektiv
medveten fortreingning av historiska händelser som ett avgörande led i denna process av
berättande.3l Förträngning sker enligt honom på tre sätt:

l)konkret materiellt-politiskt, till exempel genom eröwingar av landområden som på så

vis låinkas till en annan nation åin tidigare
2)bildligt-metaforiskt; en andlig, kulturhistorisk process

3)en psykohistorisk process; vad som ftirtråings åir besvikelser, skamliga brott, nederlag,

motståndarens framgångar, visioner om en båittre värld (till exempel i totalit¿ira stater är
det nödvåindigt att framståilla nuet som det ideala och ftirtrycka alternativa visioner),
solidaritets- och fredsbehov fiämftir med fortrËingandet av Vichy-regimen och
kollaborationen med Tredje riket i efterkrigstidens Frankrike32)

Schulz-Hageleit klargör skillnaden och likheten mellan "att glömma" och "att ftirtränga"
historia. Glömskan inträder oavsiktligt men möjliggör berättande; den "röda tråden" i
berättelsen franrträder nåir vad som kan tolkas som ovidkommande detaljer hamnar i
skymundan. N¿ir en grupp ftirsöker att skapa en enhetlig identitet, sker det som oftast med

hjälp av berättelser. Förtr2ingning sker medvetet och tj¿inar också berättelsen genom att
forespegla ett orsakssammanhang och subümera de processer som i efterhand skildras som
nödvåindiga och råitta. Schulz-Hageleit beskriver frirträngning till och med som en möjlighet till
konstruktiva kulturgåirningat'3 och dtirmed objektivt betraktat inte nödvändigtvis något
negativt. Genom att hÈinvisa till erfarenheter i det frirflutna (eller genom att medvetet ignorera
dem), tar människor ställning till aktuella samhällsfrågor och finner rimliga handlingsmönster
att ftilja.'o Denna växelverkan melTan då, nu och sedan som existerar i människors
medvetanden har av historiedidaktiker som Bernard Eric Jensen och Karl-Ernst Jeismann

sammanfattats med begreppet "historiemedvetande"35. Detta begrepp är mycket omfattande
och omdiskuterat. Jensen presenterar inte mindre ¿in fna olika definitioner av Jeismanns

"Geschichtsbewusstsein" i sin artikel i Historiedidaktilê6. Jensen anser att definitionen måste

snävas in for att kunna bli användbar, till exempel genom att bara galla dä "medvetandet om
fürhållandet mellan dåtid, nutid och frarrìtid innefattar socio-kulturella processer, det vill säga

som fürverkligats genom och tack vare mÊinniskors handlingar".31 De former av historiebruk
som mobiliseras ftir att skapa och vidareformedla en viss identitet kan sägas vara ett uttryck für
ett sådant historiemedvetande. Uff Zander skiljer på två typer av historiemedvetande, som
låinkar samrrum nutid och dåtid med måinniskors ftirväntningar på framtiden. Den ena varianten
av medvetande anlägger ett ftirändringsperspektiv på historien, den andra fokuserar på

kontinuiteter.3s Både ftiråindringen och kontinuiteten skapas genom en tolkande och sållande
process.3e Båda dessa former av historiemedvetande ser jag som identitetsskapande, och kan
kopplas till de former av historiebruk som nämnts tidigare. Enligt Jensen vilar

3t Schulz-Hageleit, Peter: 'Verdrängungen in der Geschichte - kein Thema für die Geschichtswissenschaft?"
Zeitschrift für Geschichtswissenschafi 1999-03, utg. Wolfgang Benz et al.237-253
32 Roussou, Henry: Vichy; un passé qui ne passe pas,Lib. A. Fayard, Paris 1994

" "Chance konstmktiver Kulturleistung", ibid.
3aZander, IJrf: Fornstora dagar, moderna tider.Lwd, 2001, 43
35 Karl-Ernst Jeismann, "Geschichtsbewusstsein", Handbuch der Geschichtsdidaktik, band 1. red. Klaus
Bergmann, Anette Kuhn, Jörn Rüsen & Gerd Schneider. Disseldorf 1979, 42-45
36 Bernard Eric Jensen, "Historiemedvetande - begreppsanaþ, samhällsteori, didaktik", Historiedidaktik.Red.
Christer Karlegärd & Klas-Göran Karlsson, Studentlitteratur, Lund 1997, 51-52
37 Jensen 54
3sZander 2001,43
3eZander 2001,40
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historiemedvetande "på en gemensam ftirståelse som baseras på emotionella upplevelser. Den

gemensamma ftirståelsen åir en nödvändig beståndsdel i bildandet och uppråittandet av

måinskliga samhällen."oo Jag vill ta fasta på vissa nyckelord i denna definition. För att

"emotionella upplevelser" skall kunna skapa "gemensam ftirståelse", måste de ftirmedlas via

något mediurn, till exempel berättelser i ord och bild. Dessa "emotionella upplevelser"

framkallas med hiälp av en dramatiserad handling och med aktörer som utgör

identifikationsobjekf eller motsatsen - "den Andre". Identiteter skapas alltså genom

historiebruk, som genom berättelser genererar historiemedvetande, varav identiteten är en

viktig del.

Jag lägger nu begreppet historiemedvetande åt sidan och fokuserar på de berättelser som

ftirmedlar allt det som omfattas av historiemedvetande: identiteter, kontinuiteter, fortindringar,

ftirklaringar.IJlf Zander med flera har pekat på hur det runt fu 2000 finns ett oändligt antal

möjligheler att ftirmedla olika representationer av det ftirflutna via olika media eller foraal.

ffayaãn White har hävdat att historieskrivning fti$er samma mallar som skönlittenturaz.

Historiska narrationer ftlljer ett Ëtal formella mönster, såL som Whites kategorisering av

berättelsens "troper" uppvisar. Dessa troper är olika strukturer für en berättelse som beråittaren

väljer mellan, till exempel tragedi, komedi, drama eller ironi. Valet av trop avgör valet av

representativa h¿indelser och personer i berättelsen. I en iústorisk text utgör fai.la och den

formella tolkningen av dem diskursens manifesterade yta, medan det figurativa språket och de

metaforer som anvåinds även i de mest "vetenskapliga" texter pekar på en underliggande

berättelsestruktur.43 Zander fokuserar i sin avhandling om historiebruk i Sverige på dessa

metaforer och symboler som framträder i Whites teori och kaliar dem "nyckelsymboler" eller

"nyckelhåindelser".4 I frireliggande arbete vill jag studera vilka berättelser som skapar en viss

Sverigebild i Finland och om jag kommer att finna tragedier, hjälteberättelser, satirer eller

komedier. Formen for beråittandet spelar en viktig roll i budskapet som berättelsen formedlar'
'W.hites 

trop-begrepp och Karlssons iústoriebruk kommer h¿ir tüi nytta som flexibia redskap

snarare ¿in benhårda mallar som skall tvingas på materialet. Eftersom jag söker berättelserna,

fokuserar jag inte enbart på olika former av historieskrivning. Nanationer som på något såitt

relaterar till historien och som därigenom bidrar tüi att ñrmedla en ñrestäüning om ciensamma

kan sökas och finnas överallt, i vetenskapliga texter, i sensationsjournalistik, i reklarn, i
skönlitteratur och i offentliga och privata diskurser. Historiebruk kan såiecies sägas genonsyra

hela samhällst.a5

2.6.3 Teorier om nationalism och identitet

Nationalismen är inte nationernas uppvaløtande till sjdlvmedvetande: den

uppfinner nationer drir ingafinns.
Ernest Gellnera6

Antropologen Benediot z\nderson definierar nationen som e4 ftireställd gemenskap. I likhet

mc.C histcriker:r Gelher betraktar han nationen s.orn en ideologisk konstn:ktion. "F.nligt
1 t .,1 - -r.- -l ! - ^f- ---^l ^LL -l^^ ¡):-^+-*l^-

Jl¿ll.l[tnäili:ifllçll ft(rl- LlËll lrt)lltfsl(a UfË¡ilffÞa1tlullgu.ud, 9lI çLfuùll Pr4évr I vvrt urwu 4Lr uvrr rvrvr^øuvr

ao Jensen 54
at Zander, lllf: "Katastrofernas hi stori ekultur" 2042, 8
42 White, Hayrlen: MetahisÍory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, Baltimore 1973
a3White, Hayden: Tropics of Discourse. The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London 1978, i l0
ooZander 2001,45-47
as Aïonsson, Peter: "Historiekultur, politik och historievetenskap i Norden." Historisk Tidslrrift,200Zl2
a6 Citerat i Eriksen, Thomas H; Etnicitet och nationahsm. Nya Doxa, Falun 2000
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en s¿irskild etnisk grupps intressen."aT Frågan om nationsbegreppet friregick nationell identitet
eller tvtirtom kan tyckas omöjlig att besvara. Nationalstater som uppstod under 1800-talet
byggde sin nationsbild ofta på gamla regionala identiteter. Begreppet "tysk" existerade långt
innan nationalstaten Tyskland uppstod, men i fbrm av "l)eutsche Nationen" i plural - de tyska
folken. Singularis uppstod ftirst efter en intensiv identitetsskapande plocess, anftird av filosofer
och intellekfuella som Herder och Hegel. I Sverige blev gråinsdragningen 1809, då Finland
ftirlorades till Ryssland, rationaliserat med hjåilp av nationalismens foreställningar om den
homogena nationalstaten. För Finlands del sammanftill avsöndringen från den svenska staten
med importen av nationalromantiska ftireståillningar om "folksjtil" och "nationellt
själrrmedvetande". Runt 1809 kunde det ledande borgerskapet i Åbo ännu välkomna den ryske
tsaren som vilken annan europeisk furste som helst; knappt ett århundrade senare framstod det

ryska styret som fÌirhatligt och onatrnligt ftir den borgerliga intelligentian. Inspirerad av
Benedict Andersons definition av nationen som en "imagined community'' skriver
antropologen Jorma Anttila: "Det relativt snabba uppbyggandet av nationen Finland visar, att
finskheten åir såirskilt imagin¿ir och kanske därftir även så starkt verklig."as Detta paradoxala
påstående visar hur medveten man åir i Finland om den nationella identitetens karaktär som
konstruktion - och hur detta inte bildar något hinder für att tala om finskheten som något
konkret som finlåindaren kan äga, utöva och mistaae.

Från den allmåinna nivan av begreppsdefinitioner över till det specifika - "Sverþebilden' i
Finland. Vilken form av nationell identitet behöver "Sverigebilden" och de berättelser som
utgör dess ramverk - som i egenskap av beråittelse måste ha både upphovsmän, formedlare och
publik - och vilka Éir det som skapar dessa berättelser? Ett nyttigt redskap i analysen av det
identitetsbygge som bildema av Sverþe ingår i är Michael Billigs begrepp "banal
nationalisrn"'0. Enligt Billig omfattar detta alla former av symboler och ritualer som bekrÈiftar
och återskapar en identifikation med nationen, msn som inte uppfattas som "nationalism" av
dem som lever mitt bland dessa symboler och ritualer. Först ntir en marginaliserad etnisk eller
politisk gruppering skapar egna korresponderande ritualer och kräver rätt att utöva derr¡
uppfattas deras handlingar som "(ultra-)nationalistiska" eller "separatistiska". Enligt Billig åir

att äga en nationell identitet "to possess ways of talking about nationhood."sl Det vill säga, en
person som tillhör en viss nation känner till cle s¡'mboler och berätielser som bildar myten om
den nationella gemenskapen. Den nationella identitetens fortlevnad hänger på ett dialektiskt
ftirhållande mellan minne och glömska, farúasioch monoton repetition.s2 Absolut konsensus ëir

dock inte nödvåindig for att nationen skall överleva som idé. Billigs exempel Storbritannien
skildras med olika nationella historier, beroende på om det åir en konservativ eller liberal som
berättar. Den nationella historien - storberättelsen , berättar om ett folk som vandrar genom
historien, "vfut)) folk med oovâÍt' traditioner och'1år" kultur.53 Eftersom våirlden enligt den
nationalistiska ideologin anses bestå av liknande nationalstater som'\fu", ffir nationalismen en
universalistisk anstrykning. "Dsras" stat liknar '\lår" precis lagom mycket ftir att accepteras
som gf¿rnne.

'We' can recognise 'ourselves' in them; and, there again, 'we' can fail to
recognise 'ourselves'. o'We' can become allies, othey' becoming oyou'; and 'we'
can become enemies. And 'we' can debate amongst 'ourselves' about the value

a7 Eriksen 2000 127
a8 Anttila, Jorma: "Käsitykset suomalaisuudesta - traditionaalisuus ja modernisuus." Mitd on suomalaisuus.
Red. Teppo Korhonen, SAS, Helsingfors 1993, 112 (min övers.)
ae se s 32, kapitel 3.3 Finskhetens mysterier
50 Billig, Michael: Banal Nationalism. Sage Publications, London 1995,37-51,93-127
5'Billig 8
5'zBillig 10
53 Billig 71
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of oour' allies. ''We' can accuse 'them' of threatening 'our' particularity or of
failittg to act like proper, responsible nations like 'we' do. And 'we' can claim

that 'they', in tlueatening 'us', threaten the idea of nationhood. In damning

'thsm', 'we' can claim to speak for 'all of us'.54

Den tyske historikern Michael Jeissmann skriver om det nationella "fiendebegteppet" och

fiendens betydelse i skapandet av en nationalstat.55 Fienden, "den Andre", åir inte entydigt

fiende och dåirmed negativ. I Jeissmanns exempel, konflikterna mellan Tyskland och Frankrike

under 1800-talet, fiids bilden av Frankrike som Tysklands arvfiende ur behovet att definiera

Tyskland och tyskhet som nation och identitet. "Det franska" kommer till anvåindning som

motpol och spegelbild. Bland annat associerades tyskhet med positiva,"manhgd' egenskaper,

medan franskhet var likrydigt med negativ4 "feminina" egenskaper som feghet, list och

högmod.56 Samtidigt var det omöjligt att ignorera Frankrikes betydelse som kulturnation, och

den tyska bilden av Frankrike ftirblev lÈinge kluver¡ trots att propagandaattackema mot
grannlandet fortsatte till 1945. En liknande polarisering kan ses i de mycket populåira

"sverigevitsarna" i Finland - svenskens överdrivna "omanliga" drag bildar en motpol till ett

underftirstått finskt ideal. Den ståindiga polariseringen mellan "vi" och "dem" kan jämforas rned

Jacques Lacans psykoanalytiskt inspirerade modell ftir identitetsskapande, dåir individens

icientitet byggs upp i interaktion med aruira - "den Ändra", så aii. säga.57 irieniiteteü fuilias på

grundval av den respons som individen Ër av sin omgivning, de spegelbilder som reflekteras

tillbaka på betraktaren. Eftersom omgirmingen frråindras, och individen med den, åindras

spegelbilderna ståindigt, och d?irfor befinner sig identiteten alltid under uppbyggnad.

Som vi kommer att se, spelar Sverigebilderna en viktig roll i skapandet av en modern

finsknationell identitet. ldentiteter formedlas och byggs upp av beråittelser. Finländsl<a

historiker och etnologer talar om "den nationella storberättelsen". Den danske etnologen

AncÍers Lincie-Laursen skriver om danska uch svcnska iiaiio¡iella sjäiv'bilJer: "En nations

selvbillede vil være aftrængigt af, i hvilken anden nations billede af sig selv, den vælger at

genkende sig; Sverige tager sig fbrskelligt ud sammenlignet med Danmark og Finland..."s8
r I r . .r 

^ 
1.-. -- -.-l- ^ --- ll-------1-1-^¿ll ^ ^L ^-^1-,^^-^+ ^-t/tnologgn l\Kg uaun, som sKnvlt uera popurara vgl'If. olrl svËusrurçt uuu arrari/sçr.rl fJrr

specifikt "svensk" mentalitet, kritiseras av Linde-Laursen ftir att han anvåinder sig av en

kontrastiv anaiys ñr att ursi<üja en svensk mentaütet. iienna ursicüjs aüiså genom jåirnfi)rciscr

med andra nationers personiighetsiyper. Dar-ur uigår Íiåri ait ¡tietitaliteteü ä-¡ Íöi'ankrad i
individer och kan mätas med hjälp av psykologiska frågelistor. Linde-Laursen invåinder att den

s-varande kan mer eller mindre medvetet vülja clc svarsaltenutiv sotu passal in i den redan

existerande nationella berätteisen, och på det sättet blir den svenska mentaliteten en

självuppfyllande profetia. "svenskere kan i teksten blive forført til at være dem, de hele tiden

hal va¿ret."se Jug ser safirna problem prägla den finländska identitetsforskningcn. Mycket av

den finländska litteraturen kring ämnet betonar värdet av identitetens bevarande och ser dess

existens som ett våirde i sig. Mer¡ som Linde-Laursen tillägger, en annan metod ger inte

nödvåindigtvis andra resultat. "Undersøgelser af den nationale personlighet følger hclt
fortællingens optrampede stior."60 För Finlard har det firmrits Ë alternativ till jåimförelse blancl

sa Billig 87
55 Michaei Jeissmann: Das Taterianri der FeìnrÌe. SiucÌien zum naiictnuien Feindbegriffund Seibsiversidndnis

in Deulscltland und Frankt'eich 1792-1918. Kleft-Cotta, Stuttgart 1992
56 Jeissmann 66
sTBertens 160
53 Linde-Laursen, Anders: Det nationales natur. Studier i dansk-svenske relaiioner. Historiska Media, Lund

1995, 104
5e Linde-Laursen 158-160
60 Linde-Laursen 160
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dess nåirmaste grannar. Manga ¿innu aktivt verksamma historiker i Finland betonar med nästan
þiärne'esk emfas betydelsen av att bevara den nationella identiteten (eller att skapa en ny sådan)
med hjälp av historien.6t Finländska antropologer har funnit drag av religiositet i vardandet av
"finskheten" sedan nationalromantikens genombrott.62 Nationalismens rötter i religionen, med
allt vad det innebär av liturgi, riter, myter och symboler, har påtalats av den framstående
nationalismforskaren George L. Mosse. 63 I fallet Finland åir ftireställningarna om Sverige och
svenskarna i sin mangfald nyckelsymboler i olika beråittelser om den egna nationen och
identiteten. På samma vis utgör historiska händelser som Sverige har deltagit i, som nation, stat
eller representerad av enskilda individer, historiska nyckelscenarier.

61 Aira Kemiläinen i intervju med Saska Saarikoski. "Miten olisi EURO-nationalismi?" ("Hur vore det med
ewo-nationalism?"), SK 1992ll 8, 48-5 I
u2veikko Anttonen: "þsy Suomessa þhåinä - Onko Suomi uskonto?" ('Törbli Heligt i Finland - Är Finland en
religion?") Mitd on suomalaisuus, red. Teppo Korhonen, SAS, Helsinki 1993,33-68
63Enligt Zander 2001, 44

18



3. Den allrakäraste fienden - Sverigebilder i Finland

3.l Inledning

3.1 .1 Centrala begrepp

Nationalitetsbegreppen kräver fortydligande. Som tumregel har jag ftirsölef ftilja den allmåinna

praktiken och bifogar de korresponderande finska begreppen:

finlAndare - finsk medborgare oavsett modersmål (suomalainen. Under senare år även

"suomenmaalainen", då "suomalainen" har reserverats ftir finsktalande "etniska" finnar.)

finne - finskfalande finlåindare (suomalainen)

finlands svensk - svenskfalande finlåindar e (suomenruotsalainen)

sverigefinsk - medlem av den finsktalande minoriteten i Sverige av varierande h?irkomst; till
största delen 60-talets arbetskraftsinvandrare och deras ättlingar, men även tornedalsfinnarna

kan räknas till denna grupp (ruotsinsuomalainen)

r ilcs sv e n sk - svensk medborgar e (r ükinr uo t s al aine n)

svensk - svensktalande oavsett medborgar skap (ruots alainen)

Dessa begrepp är omdiskuterade och jag hävdar inte att jag presenterar slutgiltiga definitioner.

För en läslig uppsats skull åir det dock nödvändrgt att reda ut begreppen pä ett såitt som så

många som möjligt kan enas om. "Finlåindare" och "finne" åir ett komplicerat begreppspar,
I I r 1 , ' L- -',-:- 1- ^L^-- ))^--^-^^1^:^^^)) ^:^-:ç^-^- LA,{^ ç--1. ^^1" f,-lä-'loL

emgqan ocn llnsKa IllutsvalrBrrE:tE:rl suull&al¿alrlçrr JiËIrxlula ucluv u¡ùA vvr¡ lxuursù¡\.

"suomenmaalainen", en bokstavlig översättning av "finländare", används numera om

integrerade invandrare. Den lämptigaste svenskspråkiga översättningen framgår i såcl¿rna fall
r t' r :t ----,- -tr -----91-L---1, L^- ^-l^+ ttG--^tt :Ll^-,{ L^{} ^- -å^^+ nainrofìr¡

av Kontext, r v¿troagllg[ I'll(ssvçusKt sIJrall.Urulr ll(u uruçL IUur! rurilu Iqrr wta¡r4óvL IrvJUrsrrt

H*g, vilket man inte åir omedveten om i Finland. Vad gäller de öwiga begreppen finns det

i<ieoiogiska nyanssicüinader i använ<iningen. En dei finia¡xissverrskar iiæisierar på at
r rr I - ,.^.-- 1,-- -----l*-L ,t!:----^77 ^:- ^:ä1.'^ ^^L ^ Ã-^ A1+henamnas 'tlnlanoare . allcll-a a_uva.il(rcl ¡iLrLp,lusl. tlllllu urrr ilB ù.l.uvcl \-rwr¡ 4rlurø. I rLL

rikssvenskarna kategoriskt ftirv?ixlar begreppen och till och- med missuppfattar de

finlandssvenska dialekterna som o'fursk bryttiug" och tvåirtonl är ofta orsakcn till att

finlandssvenskarnas "sverigebild" inte nödvtindigtvis är positivare tin finnarnas.

Till sist cn lista över begrepp soltl inte nödvåincligtvis ingår i den rilcssvenska

historiestuderandes allmåinbildning, men som ar viktiga ftir en full frirståelse av den

finl2indska historiska bakgrunden.

fennomani - finskhetsiver. Rikfning inom derl fimka politfüen och kulturlivet kring frirra
sekelskiÍÌet. De mest aggrcssiva foresnrôt<r¡rna lcrävde avskaffandet av allt svenskt inflytande

ingrn språk uuh kultur'; cle rnildaste önskade att frär4ia finsknationcll lcultur ooh dot firska

språkets ställning med fredliga och pedagogiska medei. Motpolen kallades füt svekomani,

men nådde aldrig större popularitet bland finlandssvenskarna.
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VSB-avtalel - Vzinskaps-, samarbets- och biståndsavtalet som slöts med Sovjetunionen fiir att
säkra freden mellan staterna efter andra världskriget. (YYA : Ystcivyys, yhteisrya ja avunanto: Vänskap, samarbete och bistand)

Finnlandisierung, finlandization, finlandisering, suomettuminen - Ett begrepp myntat av den
tyske professorn V/alther Hallstein och spritt av den dåvarande tyske oppositionspolitikern
Ftatrz Josef Strauss vid arsskiftet 1969-1970, syftande på Västtysklands och Mellaneuropas
öde ifall USA skulle genomfüra sina planer pä att banta ner sina trupper i Europa. Begreppet
väckte naturligtvis uppmåirksamhet i Fintand och debatterades livligt under 7}-talet. Den har
upplevt en ny renässans under 9O-talet, då man ftir ftirsta gangen fick chansen att fran andra
åin de politiskt korrekta synvinklarna debattera och ifrågasätta Kekkonen-erans politik.

3. 1.2 Historisk bakgrund

De frågor som reflekterar de finlÈindska Sverþebilderna uppkom mot bakgrund av viktiga
historiska skeenden. Det ftirsta aret i undersökningens tidsram,lg70, präglades av ett antal
stora frågor som påverkat "sverigebilden" i Finland sedan dess. Utvandringsvågen fran
glesbygdskommunerna i norr, som orsakats av 60-talets lågkonjunktur och urbanisering, var
större åin någonsin, och utvandrarnas mål lag i ftirsta hand i Sverige, som avskaffat
visumtvånget ftir nordiska medborgare 1949 och fem år senare deltagit i skapandet av en fri
arbetsmarknad i Norden. Media ftiljde utvandrarnas öden och beklagade ftirlusten av
arbetskraft till den rike grannen. Nettoftirlusten av arbetskraft blev under perioden 1964-1970
större ¿in Finlands fürluster i människoliv under andra våirldskriget. fu 1970 giorde
statsminister Olof Palme ett offentligt franrträdande vari han betonade vilken viktig roll
sverþefinnarna spelade i Sveriges industri, men han påminde också om faran att isolera sig
alltftir mycket fran det omgivande samhället. De talrika "Finska Föreningarna" i Sverigé
verkade nåimligen snarare konservera kultwella traditioner än uppmuntia till ett aktivt
engagemang i samhälle och politik. 60-talets skriverier om "knivfinnar" i svensk press
tillhörde dock det ftirgångna, likaså de mer stridbara talesmännen für sverigefinnama (nämnas
bör fil.dr Artturi Similä, metereolog och ordftirande frir Riksftirbundet ftir finska ftireningar i
Sverige ttll I97I, som håivdade att finlåindarna i Sverige utsattes ftir samma slags behanãting
som de svarta i USA). Hemspråksundervisning i grundskolan inftirdes 1970.1

Även på andra sätt var 1970 ett anmåirkningsvåirt år. Republikens president, Urho Kaleva
Kekkonen, fyllde 70 â1, men hans pensionsålder var inte nådd ¿in på länge. VSB-avtalet med
Sovjetunionen fyllde 20 âr och slöts på nytt ftir ytterligare 20 år. Ett avtal som gick om intet
var Nordek, den nordiska tullunionen. Efter två kovändningar gav den finlåindska regeringen
med statsminister Mauno Koivisto i spetsen slutgiltigt upp, till de andra nordiska låindernas
besvikelse.2 President Kekkonens tal om Nordek Jo- en ;fara ftir Finlands neutralitetspolitik,,
övertygade inte alla utlåindska betral<tare.3 En utlåinning som inte nöjde sig med betraktarens
roll var den svenske statsministern och Nordek-entusiasten Olof Palme, vars resor füljdes
även av finlåindska tidningar. Han uttryckfe stark irritation över Finlands beslut, även om han
senare ftirsökte frirklara Finlands resonem¿mg ftir våirldspressen.4 Palmes engagemang fick
inte genklang i Finland:

I Finlqnds historia 4 3Bg-3gO
2 H525.03.70,7
3 HS oz.o+.20,6-7; HS 09.04.70, lB
a Finlands historia 4 380-38l

20



I utlandet hade som sagt begreppet "Finnlandisierung" m¡mtats av den tyske kristdemokraten
och oppositionspolitikern Franz Josef Strauss i protest mot den tyska socialdemokratiska
regeringens enligt honom alltftir ryssvänliga politik sarnt USA:s beslut att banta ner sina
trupper i Centraleuropa. Detta "slcymford"6 framkallade ft)rstås ftiga ftirtjusta reaktioner i
Finland.

Aven om statsminister Palme ñrtjrinar endast tack ftir sin insats som Finlands talman,
tir det i vart fall inte oss till gagn om det finska moltigandet ger upphov till en
uppfattning ute i världen att den svenske statsministern sköter Finlands utrikes- och
handelspolitik som bisyssla. 

s

Politisk radikalism på vänsterkanten och en ideell mobilisering av studenter och unga
intellektuella påverkade också det finländska samhället. Finltindska historiker har dock
framhävt, hur president Kekkonen uppmuntrade dessa gruppers samhällskritik och effFektivt

integrerade de reformistiska elementen i partipolitiken, och hur de radikalaste samtidigt drogs
in i kommunistpartiets Moskvatrogna falang7. D¿irmed fick deras samhällsomdanande idéer
mindre genomsiagskraft , och radikalismen urvattnades.

'l'idnrngarna töljde noggrant vad som törsiggick i Sverige, och det hände att nyheter med
Sverigeanknytning hamnade på "Inrikes"-sidan.8 Både kulturellt och ekonomiskt utbyte
skedde ömsesidigt, och en utomstående neutral betraktare skulle knappast ha Ëtt intrycket att
det rådde obalans i Sveriges och Finlands relation, bortsett från utvandringsvågen.
Sverigefinnarnas situation under 80-talet var inte l?ingre ftiremål för lika intensiv bevakning
som under början av 7}-talet I mitten av 1980-talet uppgav knappt hälften av ftirsta
generationens sverþefinnar finska som hemsprfü, Av andra generationens invandrare uppgav
var tionde finskan som modersmål. Assimileringen hade skett snabbt. Trots strävanden att
upprätthålla en slags etnisk syn på finskheten, uppbackat av debattörer i Finland, började
många finskättlingar uppleva sin bakgrund som ett regionalt suirdrag likt skånskhet eller
norrländskhet. Finlands högkonjunktur under 80-talet medfürde också till att 275 000 av
sverigefinnarna valde att återvända fram till lgg3.e

Tack vare hanclelsfrirbindelserna med Sovjetunionen klarade Finland oliekrisen 1973, vilket
f.i.{*^^ +;ll ;-.1,,.+-;-. +;ll-,¿i-r ^^1, ; .1,,+^+ a,, 1A1n. +^1^+ l-^-+-,,1 ,'A^l;^,.- -,.,1^l ^,, Ä-+;".. ^.+-.--urgrvó !-u u¡uBùlrlrù !u v4 lt vw¡r I ùrutwt gv I t I w-LqLwL uwùlvu r4wforD qruvr 4Y vJLuuyvl LvttÞ

värcle av över 70 procent.lo Den ekonomiska uppgangen under 8O-talet åtftiddes av en tidig
vag av "glasnost", när efterkrigspresidenten Paasikivis dagböcker utgavs i komplett skick
1985. Att Paasikivis östpolitik och sovjetkritik ftir ftirsta gången diskuterades offentligt, var
ett tecken pä att VSB-flosklerna hade spelat ut sin roll. Faktamässigt erbjöd dagböckerna inte
mycket nytt, men utgivningen fyllde en symbolisk funktion och debatten öppnade upp en
vidare diskussion om Finlands roll i efterkrigstidens Europa. Skörden av denna process kunde
härgas under 90-talet, clå historiker som Timo Vihavainen kurncle biclraga till uppgörelsen med
de;t ftirfltrtna med verk som Kansakunta rähmcillcicin ("Den krypande nationen", 1991).11 En
altiv vastorientering var ?intli-een m<iifg, och under Koivisa; iãg-s fléra betydande stàg i aen

5 HS 17.04.70, I
6 President Kekkonen enligt HS 21.02.70,5
7 Sihvola 301
8 t ex HS 08.03.70, 23-27 "1.{arkomanerna känner polisbilen väl i Göteborg"; 'Yolvo fir fabrik i Sovjetunionen"
(i ingetdera av fallen nämns finländare eller Finland i texten)
e Finlands historia 4 388-391
10 Finlands historia 4 385
ltFinlands historia 4 488-499
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riktningen. Finland blev medlem i EFTA 1985, och tmder 1989 pågick sonderingar om
samarbete och eventuell fusion mellan EFTA och EG. EFTA-ländema avancerade dock inte i
jämn takt i fürhandlingarna, och till den finländska politiska ledningens bestörtning ansökte
Sverige om medlemskap i EG hösten 1990, utan att informera de öwiga EFTA-länderna i
fürväg. Finlåindarnas starka reaktion på svenskamas agerande berodde inte enbart pä
prestigeskäI, utan Finland riskerade att hamna på efterkåilken rent ekonomiskt på grund av
Sovjetunionens instabilitet och ett eventuellt EG-medlemskap ftir Sverige. I en sådan situation
skulle Finlands två vikfigaste marknader gå ftirlorade. Innan Finland hann underteckna ett
gynnsammare VSB-avtal, omformulerat ftir att underlätta ett smidigare närmande till EG,
upphörde Sovjetunionen att existera. Det nya Ryssland godkrinde dock avtalet utan omsvep.
1992 kunde EG-kommissionen mottaga Finlands ansökan om medlemskap. Processen kring
Finlands EG-debatt har senare kritiserats ftir att ha präglats av självcensur, eftersom de
stikerhetspolitiska aspekferna nästan totalt ignorerades av både politiker och media. Denna
lågmdldhet har dels ftirklarats som ett utslag av traditionell brist på medborgardiskussion i
Finland, dels som ett strategiskf klokt drag med håinsyn till Rysslands osåikra utveckling. Den
finltindske historikern Henrik Meinander jämftir EU-debatten i Finland med den i Sverige och
Norge, och hävdar att den finska "EUfori" som överglänste de skandinaviska staternas svala
skepticism berodde på ett brett och underftirstått erkåinnande av EU-medlemskapets
säkerhetspoütiska betydelse.l' E t tydlig finl?indsk markering var Homet-köpen Igg2. Valet
att köpa attackplan av arnerikanskt fabrikat framftir franska Mirage eller svenska JAS Grþen
tolkades av många som ett tecken av definitiv väst- och NATO-vänlig orientering. Att
'Wallenberg-gruppen hotade dra bort sina investeringar fran Finland, om inte valet ftill på JAS
Gripen, sågs forstås inte med blida ögon i Finland, varken av besiutsfattare eller intresserad
allmänhet.

Under frirsta halvan av 9O-talet drabbades Finland av en tung ekonomisk depression. Bilder
av frälsningsarméns soppköer på gatorna spreds till grannftindema. De finl¿indska bankernas
kreditfürluster låir ha uppgått till över 70 miliarder mark under åren 7991-95 - en tredjedel av
statsbudgetens årliga slutsumma. Bankkraschen ledde till en stor omorganisering av de
fi¡l¿indska bankema, och namn som traditionellt hade ftirknippats med arbetarklassens
respektive borgerlighetens kapital ftirsvann och ersattes av neutrala nann efter fi.rsionema
som räddade det som räddas kunde. Råikningen betalades av staten och skattebetalarna. Under
vintern 1993-94 räknade man med en halv miljon arbetslösa, vilket ledde till en enoün forlust
av arliga skatteintäkter. Statsskulden sköt i höjden och dess andel av BNP steg till europeisk
medelnivå, 65 procent. Denna onda cirkel bröts genom stränga besparingsåtgärder, som gick
ut över vanliga löntagare. Andra halvan av 1990-talet präglades i gengäld av ekonomisk
tillvåixt, men även av seglivad arbetslöshet. Uppgangen skedde så snabbt att redan i mitten av
1990-talet hade Finland de flesta internet-abonnemangen i våirlden; detta kan dock ftirklaras
med att finlåindska elekfronikftiretag, nätverksbyggande högskolor och intresserade
privatpersoner hade banat väg frir tekniken redan under 1980-talet. Mot slutet av 1990-talet
var den finländska ekonomin i så gott skick, att eft EMU-medlemskap fiirefiill praktiskt
möjligt. 1998 godkzinde en klar majoritet i riksdagen regeringens proposition om ett
medlemskap. Ärsskiftet 2001-2002 ftirverkligades valutaunionen konkret i och med att euro
och cent sattes i cirkulation. Finlands raska och smidiga integration i EU jämftirdes av kritiker
med "finlandiseringen" under det kalla kriget. En del har till och med talat om "den finska
parentesen"t3 - ;ämñr med "den sovjetiska parentesen"l4 - som om Finland i och med EU-

12Finlands historiq 4 504-535
13Finlands historia 4, 548
toskott, Staflan: Stutet på den soujetiska parentesen; Stockholm, Tiden, 1995
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medlemskapet skulle ha gett upp sin självständighet och saff punkf for 80 års historia som

nationalstat.

Finland utvecklades under mycket kort tid från en sent industrialiserad och urbaniserad stat

med arbetskraftsutvandring under efterkrigstidens återhämtningsperiod till en av världens
rikaste stater och ledande inom it- och elektronikindustrin under 80- och 9O-talen. Hur
relaterade man till Sverige under dessa tider? I foljande tre kapitel redogörs for denna fråga
från tre perspekfiv: Sverige och svenskan som hot mot det finska sprfüet och Finlands folk
och kultur, forestäillningen om "fïnskhet" och hur denna nationella identitet har profilerats
gentemot andra identiteter, samt synen på historien och loreställningar om Finlands och
Sveriges forflutna.

*,tta L-)1üY

_>
J

-t

a

Vll¡.Lfl.ffid I tt t

tilen itnenriinen nair¡en ja aion sellaisena pysväkin, vaikka kyiiä
minulla ottajia olisi ollut!

Fig. 1;"Jagärensjälvståindigkvinna,ochdetskalljagfÌirbli,fastnoghadedetfirnnitsdesomvelattamig!"
Skämtteckning av Kari Suomalainen med anledning av Finlands femtionde sj?ilvständighetsdag196T.
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3.2 Den Andre - Sverige som hot

Det är svårt att skildra relationerna mellan Sverige och Finland idag som arurat ?in hjärtliga
och 'obrodevliga", åtminstone i den politiska retoriken. Desto intressantare är det dâ att skildra
meda[ens frånsida. För den fin]åindska nationella identiteten tir Sverige den stora rivalen i
mycket högre grad åin Sovjetunionen/Ryssland. Då den finländska och den svenska nationella
kulturen, det politiska väsendet och samhåillet åir slaende lika, beroende på de gemensamma
historiska rötterna, framträder de små skillnaderna åin tydligare. Detta låter som en paradox,
men det finns starka argument ftir att just likheten och det gemensaûüna ursprunget kräver en
starkare distansering ftir att kunna skapa och bibehålla en egen nationell identitet. Som
exempel kan nåimnas Jeissmanns tidigare nåimnda analys av forhållandet mellan Tyskland
(Preussen) och Frankrike. Fransk kultur och politik utövade ett starkf inflytande över de tyska
staterna på 1800-talet. Sjåilva idén om de tyska staternas enande hade sitt ursprung i den
franska revolutionens ftireställningar om folkets och medborgarens betydelse i staten. Ur ett
nationalistiskt perspektiv var det nödvändigt att utmåla Frankrike som 'det Andra' i skarpa
ftirger, fiir att enskilda tyska stater lättare skulle kunna anpassas i det tysknationella projektet.

En av de fydligaste skillnaderna mellan finskt och svenskf - och dåirmed en av de viktigaste
byggstenarna i det nationella projektet i Finland i^r sprfüet. I den tidigare
nationalromantiska litteraturen (J. L. Runeberg, Zacharias Topelius), som ftirfattades på
svenska, nåimns finskan som en kuriositet, men kommunikationssvårigheter eller rivalitet
mellan språken framställs ytterst sällan (man kan ju spekulera om Sven Dufuas tröghet i
exercisen berodde pä att han inte kunde svenska). Niir finskan slog igenom som litteråirt språk,
inte bara i folkskolan och i kyrkan utan även tack vare det stora språkb¡e som en stor del av
den bildade medelklassen frivilligt genomgick (ett tecken på det nationella projekfets
genomslagskraft i Finland), togs även språlcfrågan upp som ett problem. Sprakstriden som
begrepp betecknar denna konflikt mellan olika intressegrupper i det sena 1800-talets och det
tidiga 1900-talets Finland, då anlr.ingarna av den hegelsk-snellmanska nationalstaten krävde
en mer central ro11 ät finskan som kulturellt och administrativt språk. Enligt den
konventionella historiska kronologin fick striden ett slut, n?ir det självståindiga Finland
lagfüste republikens tvåspråkighet i konstitutionen. Men språkstridens sista bataljer utkåimpas
än idag, om åin i mindre skala. Motståndet mot "tvångssvenskan" i skolorna åir starlct.
Åltinningarna insisterar på sina språkliga rättigheter, och ön åir i teorin enspråkigt svensk.
Frågan om de finskattade invandrarnas ställning i Sverige kan (om åin med visst våld)
inordnas under denna rubrik; personer som professor Erkki Pihkala har nämligen då och då
engagerat sig ftir sverigefinnarnas språkliga rättigheter och en del har till och med krävt att
finskan ska ñ en motsvarande ställning i Sverige som svenskan har i Finland.

Trots att finskans roll som det dominerande språket i Finland idag är obestridligt, lever en
central füreställning som tillhör det nationella projektet kvar: Finskheten (och det finska
språket) är något som måste vårdas och besþddas. Föreningar ftir finskúretens fromma Èir inte
sällsynta, och den finlåindske mediekonsumenten uppmanas dagligen i tv-reklam,
tidningsartiklar och radio att "främja inhemskt" och köpa finsktillverkade produkter, resa i
Finland, stödja finsk kultur och dylikt. En av de fråimsta organisationema vars syfte ar atl
varda det som kallas "finskhet" ar Suomalaisuuden liitto (Finskhetens frirbund), som ofta
tillkallas som auktoritet i frågor om rätt tider for flaggning, krrinkning av den finska fanan och
dylikt. Suomalaisuuden liitto grundades redan 12.5.1906 (l00-årsdagen ftir J. V. Snellmans
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fodelsels) på initiativ av ftirfattaren Johannes Linnankoski (även känd i Sverige fi)r romanen
Sången om den eldróda blomman, filmatiserad av Mauritz Stiller 1918). Matti Klinge skriver
om ftirbundets tillkomst: '\låir det finska sprfüet väl uppnått sina lagliga rättigheter och det
finskspråkiga kulturlivet och statslivet väl var etablerat och klart på väg uppåt, kunde man tro
att alla'finskhets'-strävanden skulle mista sin udd, men den ideologiska ftirtindringen ftirde in
på nya spåt." Efter att ha vunnit rättigheter på det praktiska planet, krävde Suomalaisuuden
Liitto och likasinnade nu en "sinnets" finskhet. Med motsvarande s¡fte ftir ögonen grundades

Ig0S Rit$föreningenför svenskhetens bevarande i utlander i Göteborg.'u Till skillnad fran sin
ideologiska systerftirening i Sverige, lever och verkar Suomalaisuuden Liitto än idag.
Föreningen har en aktiv ftirlagsverksamhet, och bland medlemmarna finns akademiker och
låirare. Mindre k¿int ¿fu kanske att deras hemsida samtidigt ftir en aggressiv kampanj mot
"två,ngssvenskan". Förutom att ftira en språkpolitisk agenda verkar Suomalaisuuden Lütto
bygga vidare på fennomanernas långa antisvenska tradition och markerar distans till det
svenska språket i alhnåinhet - men även till "svenskhet" i synnerhet. En engelskspråkig sida

har ägnats åt "fallet Sverige" ("Case Sweden"). Det rör sig om en samling av korta artiklar
med titlar som 'T.{azi Connection", "Swedish Racisrn", "Finnish Minority Met Violence",
samt "First Anthrax Case" - alla på något vis relaterade till Sverige och svensk historia.
Håindelser i svensk-finsk historia framställs som led i en konstant process av frirtryck. Aira
Kemiläinens Finns in the Shadow of the 'Aryans'beskrivs som "one of the best books about
Swedish racism". Även Skånes öde skildras som ett led i denna "tradition": "The Danish
inhabitants of Scania met very intolerant Swedish regime, which denied their nationality and

even killed some of them. All the minority people (Finns, Saamis [sic!] and Danes) were
punished from [sic!] speaking their mother tongue by the Swedish government in 1600-1960.
Today's situation is little better."l7 Ett exempel på en lösryckf håindelse som fir illustrera
ftirtiljelsen av finnar 2ir fallet Osmo Vallo. I maj 1995 a:resterades 4l-årige Vallo, alkohol-
och drogpåverkad, av två poliser i Karlstad under våldsamma omständigheter. Bland annat
biev han biten av polishunden och allvarligt misshandlad av poliserna, enligt uppgift ftjr att ñ
hans våldsamma befeende under kontroll, varefter Vallo avled. Polisernas och andra
ögonvittnens versioner av händelserftirloppet kontrasterade starkf, likaså rättsläkarnas
slutsatser.ls Rättsprocesser och officiella utredningar har ännu våren 2002 nte funnit någon
ansvarig für Vallos död. Fallet har till och med väckf Amnesty Inte.rnational,s
uppnnirksamhet.te Osmo Vallos död saknas givetvis inte i Suomalaistruden Líittos lista, vars
rubrik skuüe icunna vara "Sveriges bron mot mäinsi<ügheten':

According to Amnesty Internatiorral two Swedish policemen tortured and killed Mr
Osmo Vallo on May 30, 1995. The late Osmo Vallo was a Finn. .... The post-
mortem report concluded that the main cause of death was the violence of the
arresting police officers .... By 2002no one has beenpunished from [sic!] the death
of Osmo Vallo.2o

t5 }Jationalfilcsofen J. \,/. Snell¡nan uf¡ecklade'.-:nder hfl;"'tande a.,'Ilege! tanke¡ cm den enspråkiga,
- ^¿l ^- ^ l^+^+^- ll:-l^-.¡rldtlullülbLúLEll I llltóllu.
ttKlinge, Matti: Fràn lolalnm till rysshat. Ordfronts ftirlag. Ekenas 1988,223
t7 http://www.suomalaisuudenliitto.fi/case.htm 2002-07-18 (sidorna har i skrivande stund uppdaterats och
utökats)
t* http://www.amnesty.org/ailib/aipub/1997/SIIM/44200197.htm "Osmo Vallo - Action Nccdcd to Prcvcnt More
Dcaths in Custody" Sommanfsttning av cn l4-sidig ropport utfürdad av Âmnesty International i 1995 10.200?
I 0-07
re lrttp://web.urncsty.orglai.ns9prinUtrIJR420022002?OpenDocunent "Seven ycars olÌ: no accountability for
Osmo Vallo's death in police custody" 2002-10-07
2o http ://www. suomalaisuudenliiuo. fi /case.htm 2002-07 - 1 8 (min kurs. )
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Inte ens enligt Amnesty Internationals rapport ûån våren 2002 var det entydþ vad som hade
orsakat Vallos död. Rapporten fokuserade istället på polisens brutala handlande och det slarv
som präglade undersökningen av fallet. Före Suomalaisuuden Liitto har dock ingen lagt
måirke till den uppenbart pyrande etniska konflikt som ledde till Vallos död! Läsaren ftirvåintas
dra slutsatsen att Osmo Vallo dog für sin etnicitets skull. Valet av att anv¿¡nda ordet 'torture"
väcker bilden av en polisstat eller annat organiserat våld - inkvisition, Ku Klux Klan, Rodney
King. Dessa associationer står ingenstans i klartext, men enbart valet att placera denna notis
bland artiklar som "Swedish Racisrn" och en påstådd etnisk rensning i en tavastländsk by
under inbördeskriget2l tyder på att den anonyma webmaster som redþerat sidan ftiresprfüar
ett klart moraliskf bruk av historien.

Suomalaisuuden liitto far statligt stöd ftir sin verksamhet ftir främjandet av den finska
flaggkulturen, och ftirbundet säljer fanor som tillverkas i finska fabriker. Man kan anta att de
anonyma artiklar som publiceras på dess hemsida inte nödvändþvis stammar från pennan av
någon av de låirare och akademiker som listas som foreningens ordftirande och sekreterare.
N?imnda exempel frÊn Suomalaisuuden Liittos hemsida är skrivna av en anonym medlem och
skulle kunna avfrirdas som ovetenskaplig extremistisk polemik. Frågan þder då, vilka det åir

som anser att en sådan aggressiv antisvensk propaganda tir nödv?indig, och ftir vilket syfte.
Faktum ar atl Suomalaísuuden Liitto har alctiva medlemmar som åir högt utbildade lËirare och
akademiker, och som inte tvekar att ftira fram liknande åsikfer som ovan i ftirvisso sakligare
ordalag. De engelsksprakiga citaten ovan kan avftirdas som ointressanta, eftersom det åir svårt
att påvisa vilket inflytande dessa påståenden har på en presumtiv publik, men det går inte att
ignorera en framstående medlem i Suomølaisuuden Liitto, professor Erkki Pihkala, och hans
manifest på hemsidan, med h¿insyn till hans flitiga engagemang i debatt även i tryckfa forum.
"Finlands och Sveriges språklagar bör harmoniseras", kräver Pihkala.22 Det svenska språkets
ställning som officiellt sprak i Finland ger svenskarna ett orättvist fürsprång i tävlan om den
finlåindska marknaden, hävdar Pihkala. Eftersom rikssvenskar kan åtnjuta sanìma (teoretiska)
möjligheter till tj?inster på sitt modersmål som finlandssvenskarna, befinner sig finnarna i en
ftirftirdelad situation. Det åir intressant att Erkki Pihkala å ena sidan beklagar den positiva
särbehandling som rikssvenskar Ër åt4iuta i Finland, medan representanter ftir
sverigefirurarna â andra sidan beklagar bristen pä positiv särbehandling i Sverige.
"'fnvandrarna buntas ihop i s¿rmÍüi hög, fast nordiska överenskommelser borde ftirutsätta ett
annat ftirhållningssätt av svenskarna gentemot finnar åin exempeMs jugoslaver"', hävdade en
ornbudsman ftir RSKL, sverigefinnarnas riksftirening, så sent som 1992.23 Förutom att
svenskarna rent passivt kan dra ftirdel av en orätfvis språkpolitik, tillhör bevarandet av denna
som status quo den svenska statens politiska agenda, hävdar Pihkala i en debatt i Kanava
1990-199I. Pihkala kräver språklagamas harmoniserande också med håinsyn till
sverigefinnarna. "De finskspråkiga kommer inte låingre 'från de östra landskapen med mössan
i handen' ftir att tigga om arbete, utan de ftirutsätter av svenskltindarna på en gemensam
marknad mer respekt ftir sin kultur, språket medr?iknat.n2411*, drar sig inte ftir att utmåla en
framtida skräckvision, om finskans krav på jämbördig behandling inte hörsammas med
ti[börlig respekt:

" http://www.suomalaisuudenliitto.fi/case.htm 2002-07-18,4 "Bloody Year of 1918" Enligt artikeln skall en
svensk bataljon ha awättat rtmt 200 finska civilister i västra Nyland, Motivet skall ha varit offiens etnicitet.
"Most victims were leftist, but more important factor [sic!] was their Finnishness; practically all of the victims
were Finnish."
zzlJttp 

: I lwww.suomalaisuudenliiuo. fi/pihkala.htm 2002-07 - 18, I
tt sK tggzlzq-2s, 2l (min övers.)
2aErkki Pihkala: "Ruotsin kieli-intressit Suomessa" ("sveriges språkintressen i Finland"). Kanqva 1gg}l8,553
(min övers.)
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Finskans och svenskans ojåimlikhet i det finsk-svenska samarbetet åir i detta nya läge

agnat att väcka en våixande negativ inställning och politiskt missnöje hos de

finskspråkiga. Missnöjet skulle i dagens situation ha ett klart mål - till och med en

fiende - i svenskheten. Det har redan uppkommit i Finland for tvångssvenskans del

och kan komma att omfatta de finsk-svenska relationerna i allmänhet och hota

Sveriges övriga intressen i Finland.25

Pihkala efterlyser ett nytt perspektiv på sprfüpolitiken också med hänsyn till den europeiska

integrationen. .År 1990-91 hade EFTA-länderna kommit överens om gemensamrna normer i
behandlingen av språkliga minoriteter. Pihkala påpekar att diskrepansen mellan Sverige och

Finland vad gäller behandligen av språkminoriteter (oavsett om de officiellt betecknas som

"invandrare" eller "ursprungsbefolkning") ¿ir omöjlig att upprätthålla. Den europeiska

integrationen ftirutsätter reciprocitet, inte bara vad gäller tulla¡ eller miljölagar. Han hävdar att

Sverige ftirsöker kringgå beståimmelserna bland annat genom att kalla Tornedalsfinskan ett

eget språk26. Detta ser Pihkala som "söndra och h?irska"-politik, som han inte tvekar att
jåimftira med Sovjetunionens sprfüpolitik gentemot finsk-ugriska minoritetssprfü.

[...] Man strävar efter att skapa separata språkgrupper av Sveriges ursprungliga

finsktalande och invandrarna, och inte en enad minoritet, som det tillbör saûìma

slags språkliga ställning som finlandssvenskar och invandrare har haft och har i
Finland. [...] Historisk erfarenhet talat enligt min åsikt mer for Sveriges onda

avsikter än ftir goda.21

I Kanava bemöttes Pihkalas polemik av bland andra Jaakko Anhava, som foreträddo en mer

moderat håtlning. Han framhöll, att påståenden om den svenska statens eventuella "söndra-
och-håirska'!-polifrk, füfutom att vara rent paranoida; dessutom uttryckte ftirakt mot

sverigefinnarna. Det var ju tornedalsfinnarna själva som tagit initiativ till sin dialekts

fräqjande.

Sverigebilderna i dags- och veckopressen åir mindre uppenbart präglade av en målmedveten

agenda. (fig. 2) Det är dock intressant att notera vilka drastiskt negativa vinklingar en artikel
om Sverige kan ta. Ä¡ 1970 var ämnet den stora emiggationen till Sverige. Helsingin

Sanomats artiklar präglades av en bred ncgativa rapporter om emigranternas sittlation i

Sverþe och cie metocier me<i vüka de iocka<ies att fiyila. "Ìviodenr siavirai-lioi", "Den fula

u"rkligh"t-o". "Finlands befolkning minskaf", var några aY rubrikema.28 "Den fula
verkligheten" avslöjades av en uppsättning av den samhällsk¡itiska pjäsen NJA av en grupp

unga och radikala Dramaten-elever på Lilla Teatern i Helsingfors. Det tyckte åtminstone

ÍÌirfattaren till insändaren med sanilna narnn! som uppfattade pjäsen som ett reportage om

industriarbetarnas situation i Sverige. "Ktrnoen[ratitxulåigcr åir ett hårt ord. Jag skrrlle urdvika
att använda det, om det inte hade dykt upp även i diskussionen som foljde füreställningen. ...

Ti[åt mig alltså att fråga, hur alla vcrkliga fasor som skildrats av Dramaters NJA-grupp ät'

nxt¡jliga i-en industriallãggning som ägs àv svcnsk¿ statcni, skrqv dçn upprördale Inte bera

i¡såindare utan ävcn artlLJar på lederylats berörde missfrrhållandena i d-e s¡.¡ensk-finska
.t : ,t ,+,- -,-- l- --a n:--:^---J -^9 ^..L^+^1--^A 7^^++^ Å^+ r-''--^---.-. 

---t!:,-,.-.*.-,-l^ 1O?2
Ielalloneû]-?l, Dvsflge ol'¿1.il€f auE ut I-tllt¡lllu Pa aruçtÞÄtal.lL, ll\rLLs LtçL. t\..tttLtvL4 lJlrLrxvlrow Lr tJ
-,- -,¿:l-^t ^,-^ Ð^--:- ¿:^- ^^- ^+ -^-i^^^l-^l:+:^1,+ --^l-l^*tt Ë-li.'+ Lôr;il/ñiñnat' ô^ñ o-fìLol-9Il ¿lfutlçl uIlI çIluBr4[rurl Sullr çLt ruËrurrur]rurrlrönr Pruurslrr . LruËr L,L,r(rNUrË(rr 'rvrrr ¡¡¡rrñv,,r

redogjorde fÌir hade Finland under perioden 1946-1970 ftirlorat arbctskraft till ett våirde av

"rbid.,554
'u Kanava 199118,559-560 ("Euronormerna ftirändrar det fi¡ska och det svenska språkets relationer")
27 Kutava 1992114,219
28HS 

1 970-03 -07, 6: HS I 970-03- I 1, 19 ; HS I 970-03- 12, 7 (min övers.)
tnHS lgTo-03-11, 19 (min övers.)
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totalt 27 mfiarder mark, som hade "kommit det rika Sverige till godo".3o "Mot denna
bakgund åir det intresse som Sverige har visat och fortfarande visar gentemot den arbetskraft
som finns till erbjudande i Finland mycket ftirståeligt." Kanava uppmåirksammade även "de
tysta sverigefinnarnas" situation, deras motiv till utflyttningen och huruvida deras ställning
hade frirbättrats på avsett vis.3l Emigranterna upplevde sin situation som annorlunda åin

majoritetsbefolkningens. Bland åsikter som uttrycktes av de intervjuade fanns stolthet
(finnarna hade gott rykte som arbetare) men även mindervärdeskåinslor (på grund av
språksvårigheter, ftirdomar, kulturella skillnader). En del finnar uttryckte en kåinsla av att bli
"uttittade" eller en rädsla ftir att bli till åtkije om de skulle ta initiativ till kontakt med
svenskar. De yttre symbolerna for högre levnadsstandard hade infürskaffats, men även detta
tolkades som en ñljd av sverigefinnarnas mindervärdeskomplex gentemot svenskarna.
Rubrikens "tysta sverigefinnar" var de som undvek att tala finska i offentliga sammanhang,
till exempel till sitt barn på bussen eller på kafebesök. Artikelftirfattaren tolkade detta som
'tvångsmässig tystnad" av rädsla für att ñ sin etniska identitet avslQjad, och som ytterligare
ett uttryck ftir mindervåirdeskänsla.3' -Vad är blotta 19% skillnad i lönenivån mot de problem
som skapas i Sverige på icke-materiella områden i livet? Detta måste begrundas, ftir
löneskillnaden mellan ländema 1är knappast vÈindas till sin motsats i en snar framtid."33 Denna
pessimistiska slutsummering kan jåimftiras med den oro som Helsingin Sanomat uttryckfe ftir
sverigefinnarnas "andliga vakuum", deras språkkunskaper, Palrnes löften om bättre
ftirhållanden für invandrare, samt svenskarnas bild av sverigefinnarna.3a Blott tio år senare
kunde dåvarande statsminister Mauno Koivisto på besök hos sin kollega Torbjörn Fälldin
tryggt konstatera, att trots ftirlusten av en k rapp halvmiljon finlåindare, var Finlands
fürhållande till Sverige allra hjåirtligast. Finlands ekonomiska situation hade ftiråindrats: "Vi
har blivit vana vid att vi alltid har problem och att det alltid gar bra für Sverige. Just nu k¿inns
det dock som om det på många sätt går bättre ftir oss åin ftir Sverige."3s

Rapporteringen om sverigefinnarnas situation ebbar ut samtidþ som arbetslösheten i Finland
sjunker. 1990 noterar Helsingin Sanomal att Finland har blivit ett land som tar emot
flyktingar, även om "de asylsökande har fürst nu börjat hitta till Finland". Artikeln pekar på
det hårdnande klimatet i Europa gentemot flyktingar, som tvingar asylsökande att i ökat antal
även söka sig till dittills okåinda trakter. En liknande massflytt som sverigefinnarnas
emigration nq- 60-talet vore omöjlig pä 9O-talet på grund av "koskenkorva och
knivslagsmå1".'o 1992 har sverigefinnarna ftirvandlats fran emiganter till "grannlandets
största etniska minoritet"37. Suomen Ktnatehtí publicerade ett fyrsidigt reportage om
sverigefinnarnas situation, där det en gang ftir alla läggs fast: "Ingenting pekar på att Heli
eller Emppu skulle vara på väg att återvåinda till sina finska rötter." Än¿¿ åir allt inte som det
borde, enligt RSKL:s (Sverigefinnarnas centralftirbund) ombudsman: "'Just nu kan man
jåimftira sverigefinnarnas situation med samernas situation i Finland. Vårt mål är dock att
uppnå finlandssvenskarnas ställning."' Sverigefinnamas situation tycks som en balansgang
mellan integrerad materiell lycka och ett unikt kulturarv som måste besþddas fran yttre hot.
RSKL:s ombudsman kräver kulturautonomi, egna finskspråkiga skolor, Finland-hus, teater

'ouuno Varjo: "siirtolaisuus aluepoliittisena ongelmana". Kanav a 1 97 3, 461
3 I Magdalena Jaakkola : "Hiljaiset ruotsinsuom alaiset. " Kanav a I 97 3, 5 42

'2rbid., 545

"rbid.,54g34HS t970-05-31, 8; HS 1970-03-05, 5; HS 1970-07-05,6; HS 1970-03-74,11 ("Finlands bild i Sverige: Ökad
information avskaffar knivmän", min övers.)
35Mauno Koivisto i HS 1980-02-13, 9 (Min övers.)

'uHS 1990-02-21, A8 (Koskenkorva: finskt vodkamärke)
t'SK lg92l2q-25 Reijo Rutanen, "Låfütemätön paluu" (",4.tervändo utan awesa") 19 (min övers.)
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och ytterligare samhällsservice på finska. Statens sparprogram bromsade dock de
hö gtflygande planema. 3 8

Ett återkomrnande tema i den negativa Sverigebilden i media är ett Sverige som kanske inte
bildar ett aktivt hot mot sina grannar, men som utsatts ftir hot och katastrofer fran ekonomiska
kriser till naturkatastrofer. Redan 1970 skildrades Sverige som hotat av devalvering av
kronan, uppluckrande av den allmåinna moralen3e, en narkotikavàg4o, nynazismal och dylikt.
1980 hamnar Sverige i en lågkonjunktura2, Tjörnbron rasaro3, sverigefinnama kräver
fortfarande service på sitt modersmåIa4, medan allt fler av dem dör på grund av alkoholismas.
Stefan Jarls Ett anstrindigt ilv (uppfti$aren till De køllar oss mods) har premiär detta år och
Helsingín Sanomats recensent låter sig präglas av denna negativa stämning: "Jarls film
träffade en öm punlct; hans mindre lyckligt lottade var ju inte språkokunniga invandrare utan
hederliga svenskar med mormor på landet."46 Tio år senare hamnade Sverige åter i finansiell
kris, och den svenska modellens död annonserades i Helsingin Sanomat.aT Nåir krisen senare

också drabbade Finland, kunde en kåsör bara konstatera aft svenskarna inte led tillräckligt
mycket ftir att skåinka tröst mitt i eländet.a8 Vad man inte fann i ekonomin, fann man inom
andra områden. En ledare i Suomen Kuvalehti 2000141 hävdade att Finland hittills hade

besparats fran stark fråimlingsfientlighet, och hade en möjlighet att undvika detta även i
framtiden, om ûuur bara lät bli att göra samma misstag som de "dåliga exemplen" Sverige och
Tyskland. "Finlåindama har en sensibel rättsktinsla, som blir sårad, om det egna landets
medborgare inbillar sig ha blivit stimre behandlade än invandrarna"4e. Skribenten ftirsåikrar,
att det snarare är fråga om en ftireställning än om verklighet, frir något annat än râttvis
behandling är inte möjligt i en rättstat. En trygg diskussion på gräsrotsnivå på plats där
problemen uppstår, "alltså inte i media", är den bästa lösningen, enligt skribenten. Information
väcker solidaritet. "Man bör inte heller sopa de känslor under mattan, som uppstår bland
ursprungsbefolkningen med anledning av fråimlingarnas inflyttning. Man skall kunna tala om
allt - och vid dess rätta namn."

Vad som exakt gått snett i Sverige, lämnas osagt i Suomen Kuvalehti. Några år senare
publiceras dock en oroväckande framst2illning om det svenska samhällets tillstand í Helsingin
Sanomats söndagsbilagat0. Rrbriken lyder "Det sjuka folkhemmet". Ämnet är det ökande
våldet i Sverige, anledningen fotbollshuliganers brutala uppforande under soÍüum/eckorna.
Âriikein inieds meci en dokumentåirükn¿mcie berälteise om några aiK-iruügzurers kväü på

tt sK t992lz4-25,21-zz
'n HS 1970-03-18, 9 "'Modern synd' från Sverige och annorlunda pojkar" (min övers.); HS 1970-05-16, l8
"Gatusex legaliseras i Sverige" (min övers.); Suomalainen Suomi (Kanøva) 1969,294,359 "Svensk erotik I &
2"; i Jaakkola 547 anges "svensk moral" som en orsak till ökade skilsmässor bland sverigefinnar
40 HS 1970-03-25,19 "Sverige började kamp mot LSD"; HS 1970-04-12 'LSD oroar i Sverige"; HS 1970-04-29,
1l "Okat hot av opium och LSD i Sverige" (min övers.)
41 HS 1970-04-01, ló "'Nationalsocialism'importeras från Sverige" (min övers.)
o? IIS 1980=01-10,24J'Konjuntrturutveckling vändcr ncdåt i Sverigci; L980-01.12,2l'Svcrigc skuklsättcr sig
ännu lner" (min övers.)
o3 IIS ttr80=0!:!9, _ì; l98r_!=r-!l-2,"r, _!Z "'!.iömbrons ofÊ¡" r.mrn ðvers-)
oo HS 1980-01-02,11 "sverigefimarna: Samhälletmåstegarantera arbete åt ungdomar"; 1980-02-03,32
"Haparanda: Sprakstrid - fträldrar kräver finsk skola"; 1980-02-09, 7 "Invandringsminister: Finsksprakig service
måste inftiras i Sverige" (min övers.)
ot trS I gs0-01-31, l¡ "Allt fler finnar dör av sprit i Svèrigé" (nrin civeri.)
tu HS t98o-o2-16,14
47 HS t990-02-23, Cl "Den svenska modellens dödsannons" (min övers.)
at IIS Kuulçausiliite ---
ot sK 2ooo/41, 5
50 HS 2oo2-o7.zB,Dl
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Södermalm. Tjugoårige Joakim sniffar amfetamin, och några av hans kamrater muckar grä1

med ett finslt-fyllo ¡sicf1. Kvällen kulminerar i en attack mot Hammarby-fansens stamkrog.

Det framgår inte oro d"ttttu berättelse baserar sig på verkliga händelser, på intervjuer,

undercover-reportage eller kvalificerade gissningar. Artikeln illustreras av ett stort fotografi

på en 1¿iktare fuU med Djurgardenfans. (Fig 3) Alla är ifárd med att göra "vågen" eller

spontant vifta med armarna. Bilden ger intrycket av massorganisering; de blårandiga tröjorna

pu-ir"r.r om uniformer, och de utsträckta armarna leder tanken till fascisthälsningar. Inte nog

*"d d.t, rubriken har dekorerats med en liten svensk flagga - svartnad i kanten. Artikeln

berättar även att det uppskattningsvis finns 3 000 nynazister i Sverige, och a!1nâryra av dem är

beredda att begå potitiska *orã - "det åir något fr¿immande ftir andra nordiska låinder".

Artikeln nåimner nynazisters mord på syndikalisten och fackñreningsaktivisten Björn

Söderberg hösten 1999.
Varnan har sådana onnar krälat in i folkhemmets lyckoland? Ur klyftan mellan

festtalens välstands-Sverige och det verkliga Sverige, lyder en forklaring' Enligt denna

har poütiskt korrekt tal gett upphov till "mjukis-Sverige", dåir man inte ffir någonting

giori. t...] "Mjukis-Sveriges" fransida ?ir "hårding-Sverige", dåir extrema rörelser

ieag.rat brutalt.sr

Svenska samhällskritiker fir komma till tals, även de som inte håller med ovannåimnda teori.

Sociologie professor Peter Hedström vid Stockholms universitet forklarar att tudelning finns i
aila valstanãssamhällen, det åir inget unikt fijr Sverige. Brottslighetsforskaren Tove Pettersson

påminner om att rasism och ojämlikhet firekommer i alla västländer. Artikeln fortsätter dock

ãbehindrat att uppdaga folkhemmets unika sjukdomssymtom. Faltet Osmo Vallo och

Göteborgsdemonsiiationerna på våren 2001 tjåinar som exempel på att även polisvåldet ¿ir

utom kontroll. Av I,2 miljonèr anm?ilda brott ar 2001 har den svenska polisen inte þkats
lösa 85 procent. Den fidãndska polisen har dåiremot löst nåirmare en tredjedel av 747 774

anmälda brott samma ar. På g *¿ av polisens resursbrist sägs svenskarna alltmer vända sig

till privata vaktbolag. Till och med kommuner har hyrt in privata vaktbolag ftir att trygga

gatóma nattetid. "I Stockholm ser man vakter fürutom i de rikas bostadsområden även i
ãmråden vars ordningsbevakning man i Norden Zir van vid att anlirtro åt polisen." Slutligen

skildrar artikeln någrã vakters vardag i Stockhotmsftirorten Bredäng. "Tunnelbanefürden till
Bredäng i södra Stockholm avslöjar snart, till vilken sorts trakt rälsen leder."

Nåira centrum sitter det ännu manga ungdomar på tåget, på vars sunda hy och lite

rundliga former man kan se de gynnsamma effekterna av folkhemmets bröd. Men ju
längre bort från centrum man kommer, desto fler passagerare har invandrarbakgfund.

Det samtalas på flera språk i vagnen, och någon Hser en kcirskolebok på turkiska.52

I Bredåing har det skett flera inbrott, och även ett mord i samband med ett ertappat

inbrottsftiisök. Detta är skälet till att invånarna bestämde sig für att anlita ett valfbolag. Vad

Bredängbornas invandrarbakgrund har med detta att göra, ftirblir oklart. Alla intervjuade

Bredtingbor har svensku na*n, men ingen av dem hävdar att ftirorten skulle vara os?iker på

grund ãv den blandade befolkningen. Episodens koppling till temat "det ökade våldet i
Éverige" verkar svag. Trots att de våldsrelaterade incidenter som räknas upp i artikeln är en

broki! samling utan klara inbördes band, ftirsöker anikelfürfattaren att skapa ett sammanhang,

en narration, som de enskilda h?indelserna kan ta plats i och formedla ett meningsfullt

budskap. Vad som framträder starkast i artikeln åir dock de påstådda fundamentala skillnader

melanàet finska och det svenska samhallet som artikelfirfattaren vill lyfta fram:

51HS 2oo2-07-28,D 2 (min övers.)
t2 HS 2oo2-07-zB,D2
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Folkhemmets våld är annorlunda ?in i Finland, d¿ir man slar ihjäl suparkompisen som

avslutning på kvällen. I Sverige gör sig fotbollshuliganer, nynazister och
yrkeskriminella sþldiga till våld - oõtt till och med polisen.s3

Denna artikel kan anvåindas som paradexempel ftir ett antal effekfer som artikelftirfattaren
anvåinder ftlr att framställa Sverige och svenskarna som "de Andra". Bilderna spelar en icke

obetydtig roll i detta framställningssätt. Genom atl" placera den svenska flaggan

(nationssymbolen) och en stor bild på Djurgårdens publik þotentiella
fotbollshuliganerlnynazister) ramas texten in av fürgstarka bilder som ftngar betraharens
uppmärksamhet och signalerar att det ar fräga om en nations väl och ve. Kopplingen mellan

sport, nation och krig aktiveras också. Det enkla påståendet som citeras ovan kommer direkt

efter den inledande episoden om fotbollshuliganer och leder in läsaren pä"ráttt" spår. Joakim

och hans kompisar gör inte vad en finsk yngling skulle göra i samma situation. Det "finska"
våldet åir spontant och alkoholrelaterat, därmed "osþldigt", och sker mellan "kompisar", det

vill saga jamtikar, dåirmed är det implicit "rättvist". Dråpet på suparkompisen åir en

tragikomisk narration som de flesta finländare kåinner igen från inhemsk litteratur och media,

dåirmed ?ir det "normalt" - det finska bruket av våld normaliseras i jämftirelse med det

svenska våldet, som påstås vara onofinalt ftir ett nordiskt land. Det är också betecknande att
Joakim missbrukar amfetamin - hade han bara druckit sig berusad hade hans beteende inte

varit tillräckligt "ofifìskt", enligt artikeffiirfattarens premisser. Det "svenska" våldet ¿ir

planlagt, ideologiskt, eller relaterat till missbruk av maktposition (artikeln insinuerar att
övervåld fran polisens sida är okänt i Finland). Det svenska våldet ¿ir alltså något som bör
väcka berättigad oro och indignation hos en finländsk läsare. Artikelftirfattaren ftirsöker skapa

en berättelse med en moral - en sedelärande tragedi.

En mildare variant av temat "Sverige som hot" fürekommer i berättelser om den

missftjrstådde finlåindaren. Finl?indarna har alltid intresserat sig ftr hur de ter sig i andras

ögon, och ftiljaktligen dokumenterar media även de till*illen när en någorlunda ktind svensk
personlighet beträder finsk mark eller till och med gör karriåir i Finland. Lika stort intresse

väcker fallet då en finl¿indare etablerar sig i Sverige, till exempel 2000, nar Svenska

Dagbladet fick en ñnsk chefredalçtör, Hannu Olkinuora. Trots flera årtionden av erfarenheter
om finska chefers fiam- och motgångar vid rlotterholag i Sverige och sverigefirurars
1 -. :r. .--L- - : -rLL ,--.- ,-----1---.1 .11-1,--t^----!^-" -!--¿ t:--¡9 :*.--o..,*-1.- 1-"-* ..-,-.-.-.1,..---".- .,7"""11- +^ Ã^-"-..-
KAI'lrAISStgB r Sr[t llyA IlçIIll¡1tIq, Ulbttut(il4utts uttL ¿xlltlil ürBaçrruç rlLlr õvçllùr\¿Llrk¿ sl\Ltlllr Lcr LlrJrlllúl
**-I-1:^^ ^*f^-^-L^+ ^- ç-^l- /;, +- Ê^l^^'{...'---L\ ^Lof l{ii' f\lLi-'r^râ cêñâra L.ificprqrlacrr¡rul!üË(L vIIúLlullIlvL - vl.l uI)Ã \rrr&9 uuGruoùvvrþÃrr vr¡wr, rl4 vuu¡sv¡s ùvrr6v

av svenska kommentatorer, ftirebråddes de i Suomen Kuvalehtl ftir att ha använt Olkinuoras
nationalitet som slagträ. Olkinuora hade anklagats ftir att ftirsöka inftira en ledarstil som inte
ståimde överens med så kallade "svenska journalistiska traditioner", eftersom han hade

foreslagit drastiska onstrukfureringar i SvD:s organisation, som hotadc k'ultuncdaktioncns
clittills relativt autonoma ställning.sa F,xpre,r,ren hade som dehattinlägg publicerat ett fingerat
brev på bruten svenska av en viss "Oruru Halkinuora", sonl motiverade omorganisationen med

att batinte begrep!É.galqlnkultru.ilhgqutqq ihée¡tltalaqm &[hútrUrqdalíföIç!, atf Le4
þ;!t',rrs.trid lrar man lnte tör '¡anz ú.t- an-'. ända nationalitet som slagträ. Det visar på då-lig
t t -- ! l--- le--- - ,--^---l-- :----.--^1:-¿i-I-- ¿---li¡i----t! 1----^----]..-..-¡,- (r-,-.----.-- l¿-,.-..1,.1..t!..
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Konflikten mellan svenskt och finskf utkåimpas öppnast på idrottens ritualiserade slagfült. Den
årliga "Finnkampen" (endast k¿ind som "landskampen Finland-Sverige" i Finland) åir ett
exempel på ritualiserad tävlan mellan två i öwigt våinligt sinnade stater. Vid sidan av dess

underhållningsvärde åir idrotten ett sätt att fa utlopp für uppdämda kåinslor, "vår historias och
karalctåirs tryck", som Kaarlo Hartiala uttrycker det i Kanava. "Det fürverkligas synbart även i
kampen med ett medelrnåttigt Sverige".56 Det åir inte ett osannolikt tankesprång att läsa "vår
historias tryck" som en vink om revanschlystnad gentemot den forna stormakten. 1970 års
världsmästerskap i ishockey gick till historien som forsta gången då Finlands Lejon besegrade
Sveriges Tre Kronor i en VM-match. De finska medierna odlade segerlyrik med krigiska
undertoner. "sverige ser upp till btålejonen", "Önskningamas uppfyllelse", "Tyst som graven
vid 'hovet"', trumpetade rubrikerna i Helsingin Sanomat.sT De bästa spelarna belönades med
epiteter som "ruotsintappaja" ("svenskdödare").58 De svenska tidningarnas sportsliga
reaktioner noterades:

Det åir typiskt ftir svenska tidningar att prisa till sþarna och trampa mot marken om
vartannat. För forsta gången ffir Finland erkännande utan reservationer, och lovord
blir det, över måttan.se

En viss skepsis gentemot de "goda" fürlorarnas välvilja kan utläsas mellan raderna. Den 30
augusti samma fu væ det dags ftir Finnkampen. Helsingin Sanomats sporttecknare "Tape"
forevigade landskampen i några talande serier, varav en med titeln: "Preludium till
svenskftirfüljelserna" (se fig. 6).60 Tjugofem år senare hade man inte glömt ståimningen. I
ishockey-VM 1995 var det dags ftir en åinnu större triumf: Finland besegrade Sverige i finalen

i självaste kungliga huvudstaden. VM-schlagem "Den glider h", som lanserats av
våirdlandet och forst väckt frira}ffulla reaktioner bland finlåindare, blev istället osannolikf
populåir i Finiand och spelades ännu 1997 pâ diskotek och i radiout. Sege.yra rubriker fyllde
Helsingin Sanomat, men den håir gången noterade man de svenska kollegornas lovord mindre
reserverat. En skribent uttryckte till och med öppet sin önskan att guldet skulle gå till Sverige
dagen füre den avgörande matchen.62 Enligt denne skulle Finland fürst vara moget ft)r ett
VM-guld den dag då mästerskapet hölls i Helsingfors. Det som gjorde VM '95 speciellt i
finlåindarnas ögon var inte bara framgången mot Sverþe. Med Curt Lindström hade Finlands
landslag ftjr ftirsta gången frtt en rikssvensk tråinare. Trots skeptiska röster ("Lindströms þie
håller inte", "Hans finlåindska arbetsgivare har kritiska ögon"63) noterades hans framgangar
snart ftirbehållslöst och med välbehag ("Lindström kan sova sina nätter lugnt", "Segem över
Sverige en qiutning ftir Lindströ-"60). En ny staty jtimte Paavo Nurmi och andra nationella
idrottshjältar tåinkte man dock inte uppftira, även om man noterade att svenska tidningar
ftirutspådde det. Personkult var inte finlåindarnas stil, svarade Helsingin Sanomat.6s Retoriken

56 Hartiala,Kaarlo: "Urheilun merkitys Suomen kulttuurille" ('sportens betydelse ftir Finlands kultur"). Kanøva
6/ 1993, 37 7 . (Min övers.)
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te HS 19.03.70, l9 (min övers.)
uo HS 1970-0 B-28, 26;HS 1970-08-30, I 0 (min övers.)
6t HS 1995-0 4-23, C5 (den önskades flera gånger på "mössfirandet" i ett landsortsdisko i Forssa efter att
undertecknad tagit studenten 1997-12-06, av en slump på Finlands självständighetsdag, på Väinö Linna-
gyrnnasiet, demonstrativt iftird en studentrnössa med blågult foder och gratulerad av krigsveteranfti,reningens
ordftirande - det går inte att undkomma banal nationalism, dess former är legio.)
ó2 HS 1995-05-07, D5
63 HS 1995-04-24,D2;HS 1995-04-2s,c7 (min övers.)
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var allt som allt mindre öppet nationalistisk och mer lekfrrll, fast sarnrnâ füreställning om

sporten som modern krigftiring sken igenom.66

Sverige som hot kan alltså ta sig flera uttryck, från ett aktivt hot mot det finska sprfüet, den

finska minoriteten i Sverige, eller den finländska ekonomin, till mer passiva hotbilder, som

speglar de faror som i teorin âven skulle kunna hota det finländska samhället: droger,

brottslighet, nynazism, främlingsfientlighet. Endast en bråkdel av artiklarna som tar upp

negativa h¿indélser i Sverige skildrar dem uttalat som något som också skulle kunna drabba

Fiiland, som i exemplet om den "missþkade" invandringspolitiken. De svenska

samhällsproblemen skildras oftare som endemiska. DÊirmed tj?inar "det hotfulla Sverige" som

en bild att distansera sig mot; i jämftirelse med grannens missþkanden Ër man den

inhemska politiken att framstå i bättre dager. Förutom att tjtina syften i nuet, reproduceras de

negativa sverigebildema även på grund av en lang tradition av rivalitet och revanschlystnad,

som underblåses varje gång som finlåindska media söker efter "den Andre". Att Finlands "De"

¿ir Sverige, är sedan kinge en självuppftllande profetia'

uu HS 1995-05-08, D2



3.3 Finskhetens själ- att skapa en identitet

"Svensker ciro vi icke, ryssar vilja vi icke vara - Låt oss alltså varo finnar. "
Slagord ûan 1800talet

Som Finne knn man vara bra likgiltig för hedern att tillhöra Kaukasiskn racen. Det
vore en större heder ft)r Finskn folket, att framstå som ett faktiskt bevis mot deras

påståenden, hvilkn ldra, att endast Kauknsiskrace medJörfr;rmåga af hïgsta
c iv il i s at i on o ch o b e gr rins ad andl i g utv e c kl in g.

J. V. Snellman6T

Finland åir en ung nationalstat. I likfret med andra nationalstater "flaggas" nationen (ftir att
använda Billigs begrepp) i idrottseveneÍEng, arligen återkommande högtidsdagar och
jubiléer, samt i vardagen genom musik, dekorationer på offentliga byggnader, statyer,
varumåirken som anspelar på nationella syrnboler och så vidare. Detta ytliga lager av den
nationella identiteten syns också i reklam ftir olika produkfer som produceras i Finland. Varor
märks väl synligt med ordet "inhemskt", det vill säga tillverkat i Finland6s. Förutom att
anspela på vtilbekanta och allmänt erktinda finlåindska kvalitéer, till exempel ren och oftirstörd
natur, ftirekommer också direkta referenser till nationalkaraktär och nationella särdrag. En
reklam für schampo i ett livsstilsmagasin hävdar att produkfen "ståirker dina finska rötter"(Fig.
4). Illustrationen som täcker ett uppslag ftireställer en blond kvinna i små jeansshorts och
glittng topp. Hon står framftir en timmerbyggnad vid en sjö, solen har just gått ner bakom
horisonten. Hennes blonda lockar inramas av ett knippe björkris på timmerväggen bakom
henne. Av detta traditionella badtillbehör kan vi dra slutsatsen att byggnaden bakom kvinnan
ilr en bastu. Några håingande tall- och björkgrenar raÍur in denna personifierade
nationalkaraktär i modern klädsel. Ytterligare en reklambild i samma tidskrift kompletterar
bilden. Ännu en blond kvinna och en sjö - denna gang ¿ir kvinnan i vattnet, iftird baddräkt
som matchar med den blå himlen. Hon blundar och låter vattnet rinna genom fingrarna.
Texten framftir ftirsäkringsbolagens budskap: "I Finland ix varje persons liv värdefullt." (Fig.
5) Den blonda kvinnan och sjön åir ett gamrnalt motiv i finlåindsk konsthistoria. Den mest
kåinda bilden åir den nationalromantiske konstnåiren Akseli Gallen-Kallelas Aino-triptyk, som
inspirerats av Kalevalas verser om den gamle shamanen Väinåimöinens fatala ftirtjusning i
jungfru Aino. Den traditionella syrnbolen ftir Finland i skämtteckningar och
nationalromantisk diktning har intill våra dagar varit "Finland-mön" ifürd nationaldräkf och
blonda flätor. Sverige har även i Finland ofta och gåima avbildats som en tjock och välmående
"moder Svea", i kontrast till en ibland mager och lidande finlåindsk j*gfr,lu' Finskheten
existerar dock inte baru pä denna "banala" nivå. För finländare i ftirskingringen har
upprätthållandet av en finsk identitet från ftirsta början framståillts som en viktig uppgift.

Jag har en svensk hustru och många svenska våinner. Trots det ?ir finskhet viktrgt
for mig och jag har râtt mycket atl göra med finnar. H¿ir finns det
sportfüreningar och till exempel den här folkhögskolan fGöteborgs Finska
Folkhögskola, min anm.l, så man kan utöva finskhet även i Göteborg [...]70

67 Litteraturblad fttr allmän medborgerlig bildning, 1857,387 (citerat i Kemiläinen, Aira: Suomalaiset, outo
Pohjolan kansa. SHS, Helsingfors 1994, 5)
68 Förutom "inhemskt" märks varor som är garanterat tillverkade i Finland med en särskild symbol, en
kombination av en nyckel och nationsflaggan.
ut Reitala, Aimo: Suomi-neito. Suomen kuvallisen henkitÒitymr)n vaiheet. ("Finland-mön. Historien om Finlands
bildmässiga personifikation. ") Otava, Helsingfors I 9 83

'o sK 1992124-25,21
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Finskhet är alltså något som finländaren bör eller kan ta itu med aktivt. Det är inte ett med¿irvt

passivt våirde, utan ãet måste mobiliseras medvetet ftlr att kunna hållas levande. I kontrast till
'eiligr 

teori om den banala nationalismen som ett icke medvetet, ritualiserat flaggande, vars

idenlitetsbyggande betydelse ftir den västerlåindska nationalstaten i samtiden ignoreras av

historiker, sõciologer och andra intellekfuella, är en stark diskurs om finskheten och dess

betydelse i högsta grad levande i alla samhällskikt i Finland. Hur denna diskurs bedrivs, och

*"â vilka *"d"1- ro* det abstraha begreppet "finskhet" skapas, omdefinieras och

dekonstrueras av olika deltagare i diskursen, har jag ftir avsikf att analysera i füljande kapitel,

med s?irskild h¿insyn till "finskhetens" relation till ftireställningarna om Sverige och den

gemensaûrma historien.

I Finland är diskussionen om finskhetens innebörd lika levande idag som vid nationstankens

ftidelse ftir knappt tvåhundra år sedan. Statsvetaren och docenten i praktisk filosofi Tuija
pulkkinen skriver om denna "enhet mellan sprfü och sinne" och framhåller genom en

intressant språklig jåimfürelse hur de finska orden für folk, nation och medborgare härrör ur

samma rot,^jämftJ med {g indoeuropeiska språk som begreppen ursprungligen hämtats fran

eft er franska revolutionen.T 
I

venska:

olk ation

ranska:

Pulkkinen menar att detta visar hur ett "folk" -bottnat tåinlcande behåirskar den politiska

begreppsvärlden i det finska språket. Jag skulle vilja tillägga att def även visar hur det

moderna finska språket till stor del skapades under nationalromantikens tidevarv, och det

skulle vara intressant att undersöka ylterligare semantiska indicier på detta. Pulkkinen visar på

cte växande skillnaderna mellan det politiska tänkandet i Sverige och Finland under 1800-

talets lopp. Medan de svenska universiteten började orientera sig mot den anglosaxiska

lilrpreliqftnn r¡srr fit-rländarna redan av qeosra.fiska skäl i närmare kontakt med de nYa tYska

fllosoferna - Johann Gottfried von Herder. Wilhelrn von Humbo ldt, Hegel. Myten om folken

som ursprungliga och unika enheter äck specieii poütisk ryned i ..rfa.----rni--l----!slorlurstcüu()rllgt rrrlr¿nru.

Nationen som språklig-krtlturell enhet var en passande modcll i Tyskland, som saknade ett

klart politiskf centrum och i praktiken bestod av ett stort antal politiskt löst sammanknutna

furstendömen. Detta t?inkesätt passade också ftir små nationer varstans i Europa, som saknade

självständig politisk ledning och befann sig under besþdd av mfurg¡rationella kejsardömen

ouh irrrperier. Till dessa hördc cxcmpclvis Ungern, Polen, Irland och Finland. De ovannämnda

tre begreppen blev oåterkallcrligt sammanlänkade av Hegels största tolk i Finland, J' V
Snellman, publicist, redaktör och nationell filosof. Han skrev på svenska, men hans

fennoma¡ska eller,ferliare skapade ctt nytt av hans
r-^-^1^t-^ r,.,-l-...--,.-+,-.*--- T Åa++¡ s:¡ci'+* Ði.=*qr!¡c t¡¡ i¡1,éerItçBErsll¿1 LaIIlI\çùJùLçrll. I uvLL4 ùJùLvu¡ rvrvrr4gve

L I rien poiitirku nationen büdar regenter ocir urtriersåiai- eü enhet, och båda positiorier

innesiuts i'negrcppct'ometJborgare"
2.Tdénom nationen som etnisk enhet naturaliseral detta politiska samfund

11 Suomi - outo pohjoinen maa? ("Finland - ett märkligt nordiskt land?") Red. Tuomas M. S. Lehtonen, PS-

Kustannus, Borgå 1999, 119
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3. Den hegelska idén om den politiska enheten som ett sinne som strävar efter
självstyrelse i kombination med Kants autonomi-idé72

Under sina universitetsstudier i ,{bo på 1820{alet bekantade Snellman sig ftir frirsta gången
med Hegels då moderikfiga tankemodell. Förutom verksamheten som filosof på universitetet
engagerade han sig i den finl¿indska offentligheten som grundare och redaktör ftir tidningen
Saima 1844-1846. Snellmans hjåirtefråga var det finska sprfüets utveckling och folkets
upplysning på dess modersmåI. Sprakskillnaden mellan styrande och undersåtar var ett stort
problem i strid med hans idé om nationen. Nationens självstyrelse kunde inte ftirverkligas så
länge det existerade en sprfülig klyfta mellan klasserna. Staten var hos Snellman mer ett
kulturellt samfund åin en politisk enhet. Detta samfund skulle göras medvetet om sitt
kulturella arv och sina traditionella våirderingar. Dessa var nåirnligen en central faktor i statens
strävan efter autonomi. Laganla var endast det översta, synliga lagret av nationens
uppfattningar om rätt och fel, falskt och sant, gott och ont - kort sagt, nationens sinne. Enligt
den hegelska filosofin hade varje nation ett enda sinne, en ande. Snellman skapade på
grundval av detta slagordet "ett språk, ett sinne" - yksi kieli, yksi míeli.13 I finländska
historieböcker beskrevs ltinge 18OO-talets nationella rörelsers politiska och kulturella
verksamhet som "uppvaknande", "det nationella uppvaknandet". I sjåilva verket var det fråga
om en konstrukfion, en akfiv process under 1800-talet, som Pulkkinen påpekar. Ett centralt
problem vid tiden ftir uppbyggandet av en nationell identitet var kopplingen av
nationen/folket till ett territoriu¡n, en egen fosterjord. Finnarnas awikande modersmål
presenterade inget problem ftire 1800, då ett ftirmodat släktskap mellan finska och hebreiska
gav det en viss rang bland andra "civiliserade" språk. Vid upptäckten av den indoeuropeiska
språldamilfen och den under 1800-talet fri$ande överftiringen av språkliga termer på raser
("arisk" och "semitisk" var ursprungligen lingvistiska termer) ställdes den finlåindska
intelligentian inftir det oroväckande faktum att det finska sprfüet saknade åirorika rötter i
antikens civilisationer. Finska språkforskare som M. A. Castrén, som under mitten av 1800-
talet ftiretog extensiva forskningsresor till Centralasien och Sibirieru fick uppgivet konstatera
att alla indicier tycktes peka på ett slåiktskap med de "ftirhatliga mongolerna". Detta
ftiranledde nationalfilosofen Snellman till protesten i början av detta kapitel. Ännu under
1900-talets ftirsta decennier kunde den svenske historikern Harald Hjärne undslippa sig
gliringar om finnarnas barbariska ursprung: "[...] de tjudiska stammarna, såvida de ej ställa sig
under ledning av en äldre och mognffe bild_ning, lätt hemfalla till en dyster isolering, [...]
ftirsta steget till fullkornlig död såsom nation."74

Det råder fortfarande delade meningar om finnarnas etniska h?irstamning, även om den
moderna genetiken en gång ftir alla har satt punkt ftir påståendena om finnarnas mongoliska
ursprung. 25 procent av finnamas gener har "östligt" ursprung, men å andra sidan ha¡
genforskning visat, att finnarnas närmaste genetiska slåiktingar åir just invånarna av noffa
Sverþe, samt öwiga skandinaver.Ts I korthet kan forskningens reiultat suÍrmeras så här:
folkftirflyltningar över Östersjön och Finska viken har skett i alla tider, och det ¿ir både
mödosamt och friga givande att utröna vem som är sl?ilf med ven¡ hur och varftir. Sådana
frågeställningar Êir intressanta endast på grund av den enormt vikliga och ofta hämrnande

7' ibid,.,l27
73 ibid,.,l2g
ta l¡Èirne, Harald: Ostersjöfrågor. Stockholm 1918, 8. 1-uder 

: från ry. ßjud, forïrld. ftir finskugriska folkslag,
sPec. voterna (Uibopuu, Valev: Finnougrierna och deras sprdfr. Studentlitteratur, Lund 1988, 176)
"Kajanoja, Pauli: "Keitä me suomalaiset olemme?", Mitci on suomqlaisuus 79 "Östligt ursprung" syftar på vissa
blodgruppsgener, som även fti¡ekommer hos ester, ryssar, finsk-ugriska minoritetsfolk i Volgatrakten, samt vissa
sibiriska folkslag, men ytterst sällan hos skandinaver (uppenbarligen med undantag ftir norrlänningar).
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(men stundom eggande) roll som resultaten spelat i människors tankev?irld. Teoriema om
finnarnas mongolursprung ¿ir ett bra exempel. På 1800+alet accepterades de som
vetenskapliga fakfa. Dessa rön mottogs dels med besvikelse av vissa, som ansåg det finska
folket dömt till att ftirsmäkta som slavar under främmande, högre utvecklade raser. Andra
svarade med upproriskt trots och håinvisade till de mot alla odds framgångsrika japanema,
också en "mongolisk" ras. Ett slåiktskap med besegrarna av Ryssland vid Port Arthur var inget
att skämmas över, menade de. Trots att mongolteorin motbevisats under 1900-talet, lever
ftireställningar om finnarna som ett "östligt" folk kvar, ofta uppmuntrade av finlåindarna
själva. När den radikala 68-generationen började kritisera äldre generationers nationalistiska
ideologi, såg de forkastandet av teorin om finnarnas mongoliska ursprung som ett tecken på
rasism. "The young radicals wanted to approach the 'eastern' Russian soul. They argued that
Finns had believed they were 'western' although they were a people from the east, loving
mysticism and similar to Russians...", hävdar Aira Kemiläinen.76 Före 9O-talets bankkrasch
talade internationella media gåirna om Finland som o'Europas Japan" på grund av 8O-talets
snabba ekonomiska tillvåixt och boomen i elektronisk industri.T1 I Turkiet uppfattar många
finnarna som ett besl?iktat folkslag.Ts Sådana ftireställningar finns även i Mongoliet.
Kemiläinen har skrivit en lang rad verk om den mrirkliga klämma mellan öst och väst som det
finska folket råkade i under en tid då det genetiska arvet tillmättes avgörande betydelse für en
-^+:^-^ :Ã^-+:+^+ TT^...^^^ f,^-^l--:-^ ^* -^^:^* ^^L -^+:^-^.1:^- L^- -,{.^+ L^-.^^ L^-x*lL^+ ^^Lll¿tLltJllù tLtglILlLçL. Irçlll-¿çò l\rlùl\IffffË (rlII l¿¿ùIùlll (Jlell ll¿lllull¿f,llùlll Iftf,l lt l-lL IIgIllIç t-rglLr.lllLlllgL lJt/II

popularitet både i och utanfür Finland. Fascinerande nog har hon även engagerat sig ftir
"rehabilitationen" av begreppet nationalism. Under den hetsigaste EU-debatten 1992
intervjuades Kemilåiinen, då 72, für en tresidig artikel om "euro-nationalism" i Suomen
Kuvalehti.Te Enligt artikeln omfattar begreppet nationalism for en forskare mer åin bara dess

våirsta avaÍt, chauvinismen; nationaüsm ¿ir också "osþldig nationalkänsla, politisk
nationaltanke eller nationalstaternas uppkomstprocess". DeJ modern¿ Ewopa är uppbyggl på
nationalisrr¡ en vidareutveckling av hembygdskärleken, menar Kemiläinen. Herders och von
Hunrboldts nationalism sägs ha varit en "vacker och tolerant idé". Denna ursprungliga
nationalisrr¡ som inte dömer ett folk efter ett annat folks mått, skulle kurura erbjuda bra svar
på dagens problerr¡ hävdar Kemiläinen: "M2inniskor måste låira sig att acceptera att den ene är
:-l-,---t- --I- J--- ^--)--- ----. . ^---1- l-^1^l-1, ^^t- :,---,^ l:l--- -1-^ -7^ lt----- rr80 r-:.. ---9-----^t:^--^11trsraursK uulr uçll ¡{rur'ç rulltËrst(-Ka[ulsls., uutl urBËtr uuçl sK¡1u¡1 ui1rav. l]rr rrÌlrlB[a1llurlnllL
Europa kommer att hållas saÍrman av "upplysningens andliga arv, humanismens och de

mänskiiga ränigheternas principer", som europeelna har iåirt sig alt uppskatta efter två
^..-.-. 

I I -a...t-t 1 .: ilfl -t -- t,_ - J- _1 1._.- -1 ---,_ - t,-L- :_----,-aa-.-- _-_,-_-I--_-_¿ill()f()(l¡:l.Il(,lc VAfl(liJ,Kl lg. r.l(JS Vlsi'iil. tläl- (r(r(;K lil.r'(l(rltlcll ltlle l.r¿tllll ltUlatll()f. It¿tllIItrËtlËt -

konstateras det käckf om Balkan och de forna kommuniststaterna. Kemiläinen ftirklarar att
deras befolkning ä¡ "efler Västeuropa i ul"veuklingen"; tlet åir beklagligt, nren endas[ ctt fåtdl
nationalstater har "ñtts" utan blodspillan och våldsamheter genom historien.sl Artikeln
betonar, hur väl Finland har ordnat det ftir "sin" minoritet, finlandssvenskarna. I gengäld har
finlandssverxkama identifierat sig exceptionellt väl nred den ftrska staten82. Trots
Kemiläinens tillit till "de humanistiska värderingarna" forutspår hon ett Europa som präglas

av majoritetsspråkens maktkamp. Denna nästan darwinistiska syn bottnar i övertygelsen att en

naliuruls[al åir "rationell även ekouulriskt" när urajuri[cten av fulke[ tal¿l' s¿lrrurra språk. Für

'" Kemll¿¡men.2ü5
'17 t¡^.-r--- ¿l^Á. D:----r^--) talUfet tLatt vt+1- I'trililuttL¿- f L
78 intervju med Deniz Bavautdin 2002-08-02
79 oz rnn¡lr o io E1 irr,.- -.^-^ r^¿ 

-^r 
Er D^ -^+:^-^r:^-ox /*:- r-.^-^ \ôß. laTL¡ I O, îO-J I Iltll VUI t U¡it lllvu Ë(Jt\\-r-ll.tllull.ll.lsu: Wrrlr UVçl ù,,,

to sK rggzlrB,48-49
tt sK 1992118,51
82 Ett starkf exempel på vilka väsensskilda ftireställninga¡ om Finlands historia som går runt i finländska media.
Jfr. med Matti Klinge i ftiljande kapitel, enligt vilken den finska staten falfiskt byggdes upp av finlandssvenskar
likaväl som av finnar, och att identifikationen därmed inte skulle vara någon större bedrift.
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effektivitetens och konkurrenskraftens skull kommer alltså ett enat Europa frirst att vara
möjligt om majoriteten av européerna talar minst två språk. Kan alltså Europa bli en

nationalstat, enligt Kemiläinen? Nej: "Ett mångnationellt Europa kan inte utveckla en egen

euronationalism". Däremot kan européerna knyta an till gomensamma europeiska s¡rrnboler
och ideal, i likhet med amerikanarna av skilda ursprung, "som alla svåir vid äppelpaj och
stjärnbaneret". Det vore "europatriotism".

Nog tycker jag att det Èir roligare att se en norsk eller fransk idrottare segra, åin

en amerikan eller asiat - kanske vi har där en början till europeiskhet.

En europeisk identitet, inspirerad av nationalismens ideal, kräver uppenbarligen ett "de" att
kontrastera sig mot, precis som en "normal" nationell identitet. För Kemiläinen åir det inte
svårt att peka ut exempel. Hennes preferens ftir européer på idrottsarenan åtftifs logiskf nog
av en preferens ftir europeiska minoriteter i europeiska nationalstater. De fransmän som rösta¡
på Le Pen och Front National gör det inte ftir att de vill ha fascister vid makfer¡ utan de ger

extrema uttryck für en legitim protest, anser hon. "Jag fycker också att det har kommit ftir
många utlåinningar exempelvis ti[ Frankrike. Man borde finna sätt att antingen återbörda en

del av dem till sina hemliinder under civiliserade former, eller att anpassa dem till det franska
samhället."83 "Utlänningarna" ¿ir alltså en omskrirming ftir icke-européer. Det åir ftiga
sannolikf att Kemiläinen syftar på eventuella finska invandrare i Frankrike, som européer
måste de ju ha tagit del av sanìma kulturarv som fransmåinnen och undgår därmed att väcka
missbelåtenhet och konflikter. Artikeln beskriver hennes egen bakgrund som "en stark
europeisk bildning, uppbyggd på åiktfinsk familjebakgrund"s4.

Kemiläinen verkar inte se den finlåindska nationella identiteten som hotad av en framtida
"europatriotism" - men det finns debattörer som gör det, och som i globaliseringens tidevarv
oroar sig frir den finska identitetens framtid. Filosofen Georg Henrik von Wright har uttryckt
bekymran for de nationella identitetemas överlemad i en tid när nationalstaten tycks bli allt
mer ifrågasatt: "vår nyftidda identitet åir en känslig planta. I värsta fall uthåirdar den inte
materie- och ft)rbrukningskulturens tillplattande tryck. Med den hotar även den
bildningstradition att krossas, som har varit vår historias moraliska ryggrad85." En nationell
identitet åir enligt von Wright inte självgod chauvinisn¡ utan äkta självkåinnedonu skapat av
bildningstraditionen och ett gemensamt historiskt öde. Andra debattörer kan gå så långt som
atl havda att oovâra nationella såirdrag är resultatet av ett tusenårigt biologiskt och kulturellt
urval" och att de dåirmed

bildar en mångfacetterad helhet, vari det ryms upplevd och utvald vishet mer än
i alla samhällsvetenskaper och socialpsykologier sammanräknade. Vi vet ej, om
de egenskaper som vi idag firurer goda eller dähga, tir möjliga att skda fran
varandra utan att orsaka ovåintad skada.86

Denna primordiala och nästan biologistiska syn på nationell särart uttrycktes i Kanava, en
kulturell och politisk tidskrift med konservativ profil, som representerar en borgerlig-
humanistisk tradition och tj?inar som debattforum ftir politiker och akademiker. Under hela
den undersökta tidsperioden har liknande åsikler om den nationella identitetens natur lyfts
fram och bejakats, ofta i protest mot vad som omvåixlande beskrivs som "ftirhärskande
klimat" eller "tidsanda". Ett exempel på 9O-talets "återupptäckta" patriotism är detta utdrag ur

t3 sK 1992118, 5l
*o sK lg92l18, 48
85 citerat i Anttila: "Käsitykset suomalaisuudesta - traditionaalisuus ja modernísuus" Mitci on suomalaisuus?,125
*6 Jantunen, Matti: "Mistä tulemme, keitä olemme ja minne olemme menossa?" ("Varifrån kommer vi, vilka är
vi, vart är vi på väg?"), Kanava 9/1993,550 (min övers)
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en recension av Haataja & Kallios historik om "sisu" med den låimpliga titeln Suomalainen

sisu:

fBokens] sätt att hämta in de garnla grundpatriotiska myterna i nutiden i
moderniserad form visar, att mytema inte nödvändþvis alls bör ringalfas eller

fordömas som friråldrade eller felalctiga. Fosterlåindsk patos tycks bara i
allmlinhet vara en ftireteelse som undviks alltfür mycket, i likhet med mycken

annan pato s nufortiden. 87

En skribent i Suomen Knalehti vill i liknande anda återupprätta Snellman som en filosof med

relevans i det moderna Finland.ss Paradoxalt menar Eero Ojanen, samhällsvetare och frilans-

skribent, att just Snellmans nationalistiska ideologi gör honom till en grundeuropeisk - och

framftir allt västeuropeisk - t?inkare, och d?irmed är "finskheten" - "traditionellt kritiserad ftir
att vara unken och marginell" - något djupt europeiskt och just det som gör finlåindarna

europeiska.se D¿irmed är "att utöva finskhet inte [...] att fly från europeiskheten, utan snarare

en djupdykning i den." Åter stöter vi på denna foreståillning: finskhet 2ir inte bara en

uppsättning egenskaper, det lir en sysselsättning. Den nationella identiteten mobiliseras och

hålls vid liv genom att 'utöva" finskfiet, men finskheten kan även bli ett redskap som kan

brukas - till exempel som strategier i ftiretagsfusioner... Några lypiska exempel ftir en

utilitaristisk syn på nationella identiteter ilr etnologen Kati Laine-Sveiþs studier av

foretagskultur i Sverige och Finland. Hennes undersökningar och jåimftrelser har resulterat

bland annat i två handböcker für svenskar och finländare i ftiretagsvåirlden: Suomalaisuus

strategiøna och parallellverket Svenskhet som strategl. I dessa böcker framställs nationella

såirdrag som både svaghet och styrka, msn läsaren uppmanas att bejaka särdragen och dra

frirdel av dem, snarare än att ftirsöka övervinna dem och anpassa sig till någon slags

"internationéll standard" eller "europeisk norm".

Mötet är ett typiskt exempel på ett liknande popuiäretnografiskf verk från 90-talet. Till
skillnad fran ftiregangarna ett sekel tidigare, tir syftet inte att klassificera olika nationaliteter
efter ras eller särart i någon form av hierarkisk ordning. Men nationella såirarter tas for girma,

och ftirfattarna - en svensk ftiretagskonsult och en finländsk journalist - ftjrklarar syftet med

sitt .r. erk så- hä¡:
I)ct har längc varit politislrt korrelct att betona samhörigheten mellan invånarna i våra
länder och cieras inbOr<jes lü<heter. Visst k¿inner vi trll dessa gemensamheter, men vi
tror arJ cle hara ulgiir halva saruùrgen. Ðen andra halvan kan sartmanfattas i
påståendet, att vi a17a ar olika, inte ba¡a som individer, utan också i sättet hur vi
tolkar de synsätt som füds ur historien, samhället och kulturella erfarenheter, och hur
vi relaterariil,l*rn. no

I lv[ötet utfallcr jämfürclscrna regelbundet till Sveriges nackdel. Det klargörs visserligen att de

särdrag som fürfattarna beskriver härstammar fran finländares och svenskars füreställningar
sm vatandra och representerar intc vcrklig¿ skillnadcr. Eftct' dcrura lxasklopp fü[er dock en
,--,1 -^-^^-^^r:-^-:-^^^-. ^^r-^--^-:^-^l^ :11,.^+-^+:-.^ ^-.^*-^1 D:*lã-l^*^ ä- ^+.31.i^^iAU liÇiitiöüSÇi¡iiFrä¡ A\ró,Uii¡PiiiiiäiiisiÇ dv tiLusiiäLivú çri,Çiiipçi. i ü¡iúüi!¡úiriiê íìÀ t;i<iüëa,

svenskarna pianerar iangr i förväg. Svenskarna anvãincier mycket iici iör ait nå korucnsus ocit
scr dellu som en investering i kvaütet. Fiúifuidania fijredrar snab'oa T;esiut och ser det sorri ett

tecken på effektivitet.el Svenskama är fðrnuftstroende ooh positiva, finlåfutdartu svår:rnodiga

*i HS 1995-01-oB, B 2
88 sK 1992120, 4 ("vad är finskf i snellman?")
8e sK l9g2l20,5
no Ekwall & Karlsson: Kohtaaminen. Kirja kulttuurieroista ja johtajuudesta. Storkantp Media, Vasa 1999, 5
er Ekwall & Karlsson; 152-155
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och odlar svart humor. Till och med alkoholbruket åir diametralt motsatt: "I Sverige fär det
helst inte synas att man har druckit, i Finland fir det s¡mas."e2 En svensk som begår sjal'umord
har enligt sin omgivning misslyckats med att hantera sina problerr¡ i Finland anser man att
även självmord är ett sätt att ta ansvar ñr sina handlingar. "Om man inte lyckas å in pengar
eller göra ett tillräckligt bra jobb, går man och htinger sig - som Nokias ftjre detta
koncemchef Kari Kairamo."e3 Som källa har ûirfattarna bland annat en SlFO-undersökning
fran 1994, dåir svenskars uppfattning om Finland kartlades.en Författarna nåimner ingen
undersökning som skulle ha kartlagt frireställningar i motsatt riktning. I diskussionen kring
språkets betydelse riktas uppmåirksamheten mer mot svenskarnas oformåga atl ta till sig
finskan åin mot diskussionen om "tvfurgssvenskan" i Finland, som inte nåimns alls. I öwigt
fylls Motet av konkreta j?imftirelser ay bland annat samhälle, politik, ekonomi och
utbildningstradition i Finland och Sverige, som ofta utfaller till Sveriges nackdel. Det
finländska skolsystemet fungerar väI, eleverna är motiverade och noteras högt i internationella
jämfrirelser. Akademisk utbildning respekteras av traditior¡ och andelen högskolestuderande
ar eft av de högsta i OEcD-länderna. I Sverþe tir utbildning i högre grad en klassfråga,
hävdas det, och skolan fungerar $mra.re som ett terapicentrum für sociala problem ?in en plats
att inhåimta kunskap i den gemensamma rollen som elev i en skolklass. Eleverna fir ingen
uppfattning om sina ftirmågor och svagheter på grund av avsaknaden av en bred betygsskala.
Begåvade elever hamnar i skymundan eftersom gruppens framgang råiknas framftir individens
intressen.es I ftirhållandet till EU beskrivs Finland som aktiv och engagerad, och Sverige som
passiv och självtillräcklig. Svenskarna har inte velat anpassa sig till andra normer och
tankesätt än sina egna, medan finl¿indarna har varit vana vid realpolitikens krav och þkats
vända kohandeln mellan EU-l¿inderna till sin ftirdel. Det enda negativa ftir Finlands del som
frirfattarna þkats finna är en tendens till överkÈinslighet gentemot utlÊindsk kitik och en
överdriven benägenhet att bevisa att Finland Êir ett modemt land. e6

Mötets fråimsta syfte är tydligen att bidra med handledning och bakgrundsfakta ftir att
ftirebygga kulturkrockar inom ftiretagslivet - dtirav undertiteln "En bok om kulturskillnader
och ledarskap". De sista kapitlen åir fokuserade kring ftiretagsfusioner, problem kring dess4
samt ftlrberedelse infiir en fusion. De kulturellt betingade risker som ftiretagen tar vid en
fusion handlar ofta om kommunikationsproblem och om osfüerhet inftir en fråimrnande kultw.
Härvid har finltindaren en litet övertag, hävdar ftirfattama:

I allm?inhet har en svensk säkert svårare att fürstå problemet kulturkrock åin en
finl?indare. Svensken forvåintar sig att den del av den öwiga våirlden som tir på
saffina nivå som Sverþe också åir nagorlunda lik hemlandet. Finländaren däremot
känner i ryggmåirgen att han Èir annorlunda, så fort han hamnar utanfür sitt lands
grÊinser'e7 

'--

Inte heller dessa ftirfattare vill uppmana m?inniskor att sluta vara svenskar eller finnar. "...vâtt
budskap ár, att båda parter utan att tveka bör hålla fast vid sin kultur."es Hur skall man då
undvika kultwkrockar?

...svensken måste se igenom sin självbild - han ár bra, även fast han ¿ir svensk, men
man måste ta ifrån honom tron att hans svenskhet vore det nav som hela jordklotet

e2 Ekwall & Karlsson, l7l
e3 Ekwall & Karlsson, 171 (min övers)
e4 Ekwall & Karlsson, 31
es Ekwall & Karlsson, 111-117
e6 Ekwall & Karlsson, 132-133
e7 Ekwall & Karlsson, 148 (min övers)

'* Ekwall & Karlsson, l0-11
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borde rotera runt. Finländaren å andra sidan måste bli av med sin uppfattning att hans

finska identitet betyder att resten av våirlden tycker att han är egendomlig.

När ,,finskheten,, analyseras i Finland, kontrasteras dess popularitet och genomslagskraft ofta

mot andra llinders natione[a identiteter, antingen med s¡ûe att finna likheter eller for att

påvisa unika drag. Antropologen Jorma Anttila hävdar att "finskheten" katakteriseras av ett

starkt betonande av dess'såirpîägel, medan detta inte är en lika viktig del av "svenskheten".

Den starka identifikatioo"r, *d "finskheten" som Finlands Kommunftirbunds undersökning

kom ûam till kontrasterades mot andra nordiska låinder: "Av de nordiska låinderna påminner

Norge mest om Finland, men redan i Sverige åir svenskhetens dragningskraft klart mindre än

finskhetens i Finland.,,ní En närliggande tolkning av Mötets bild av identiteter at att en stark

nationell identitet utgör en tillgang. Fint?indarens starka identitet och medvetenhet om sin

historia skulle ¿¿ innã¡¿iru 
"n 

rtytt ã nåir det gäller att möta andra kulturer och nya, ovÊintade

situationer. paradoxalt nog framståills svensken som både etnocentrisk och identitetslös.

Svenskarnas envisa potitit< i EU skulle ur ett motsatt perspektiv kunna tolkas som en

trofasthet mot vissa svensknationella ideal, och den finlåindska "kohandeln" hade k'lnnat

skildras som rotlöshet och medlöperi, om fürfattama hade haft ett annat syfte med sin bok' På

mer åin ett sätt kan Matet sägas ståirka den finländska nationella identiteten, eftersom den

framställer Sverige som en ãekis negativ motpoi och motiverar Finiands skecieri ocli

finlåindska politikérs beslut med positiva, patriotiska argument. Det intressanta härvid i^r att

ftirfattarna, pt *uU och Karlssotr, ¿ir bäd; svensktalande, den ene finlandssvensk, den andra

rikssvensk, båda verksamma i Sverige. Dessa forfattare reproduceraÍ en bild av finskhet,

mahända med qffet att omforma den svenska identiteten.

Föreställningen om svensken som mer etnocentrisk än finlåindaren dyker också upp i en av de

ledsagande issäerna i Myten-utställningens broschyr. Paul Lillkrank, professor på Tekniska

äögrñ." irr.rri"grors, kåserar om "axeln" mellan centrum.och periferi, mellan civilisation

och vildmark, som-en viktig faktor i myterna om finskheten.lOo varje folk som befinner sig

någonstans längs denna *"f ftirsökei rättfürdiga sin position i ftjrhållande till båda

ytterligheterna:
Rikssvenskarna, som tror sig vara någon typ av Mittens Rike i Norden, har ett eget

ord fijr detta: úgom. Undvik alla extremiteter, gör inte väsen av dig, tro inte att ciu ár
o y : --.-.'.l.-..":.-- : D;=-"!^,.,1 l.on *an !!nn4 crrr iitc rner" ewffemifeJef-

rutgon. LaIIBIç uL I pçrrrçrrl! I r.xuGru, r\qr r¡lø¡

Lillkrank menaï att Finlands position på denna skala mellan civilisation och barbari (det

sistnåimnda har inte nödvÊindigtvis ett odelat negativt innehåll) har rubbats i m?inniskors

medvetanden under 9g-talet. Den "psykologiska islossningen" ftirlägger han inte vid

Sovjetunionens sammanbrott, eller vid övervinnandet av den ekonomiska krisen 1994, utan

vid Þidands seger i våirlclsmästerskapet i ishockey 1995:

Detta hände i Sverige, mot det svenska la.get, och segerfesten firades i centrum av

r -+r---- !-^-:+r^+ -!-:r.{-.-..,1- i-,= -r ! *rr¡¡.l-+f =.'arr'!il;f fennrnen i finsk rlebatt- ncrouldt'tffgdia Ogh
I l()tla l\.¡1Prlrçt ùl\-Ll\lléuw J4ó vLr
ä:¡-+ nt.nÅo icl¿ €.rel.'i.r¡ i Finlarrrl rrärrrlisÃn iämfhrelscn mellan Finland med Sverige'
¡1VUII i:tlllcltlgrrllùr\. rL'lù^rr¡rrÞ ¡ r !u..4¡$, J-'--"- - --

Denna utfaller dock inte oùtid till Sveriges nackdel. Det vore fel att pästå att den forhåirskande

Sverigebillen ãr en hotbiki; vr-kommãr även att så smfurfuigûlrl se eäempeLpå hur Sverige

ee sihvola, Juha: ',Globalisaation, eurooppalaiset arvot ja suomalain identiteetti." Historiallinen Aikakauskir.la

2000/4,298
roo Myytti 46
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skildras som en positiv ftirebild. Föreställningen om Sverige som rikare och mer välmående

skiner också igenom några av de illvilliga skildringarna. Att över huvud taget jämftira Finland

med just Sveiige motiveras sällan, men akademiker som anvåinder sig av jåimfrirelsen som

metod har motiverat detta på grund av - tradition. Statsvetaren Jyrki Smolander har studerat

finska och svenska konsãrvativa partiers relation till varandra och motiverar valet av

jämforelseobj ekt så här :

Man kan ha olika åsikfer om Sveriges infl¡ande på Finlands reformpolitik, men

åtminstone på myternas plan lever och frodas beroendet länderna emellan' Ofta

nåir man talar om den nordiska välfürdsstaten, menar man i forsta hand det

svenska "folkhemmet". Inte ens i denna mening kommer finl¿indarna undan

svenskarna.lol

Finskhet och svensk1ret verkar stå i ett beroendeftirhållande till varandra - i alla fall sett ur det

finländska perspekfivet. Att svenskarna ofta ignorerar detta forhållande, kan finländare tolka

som etnocãntrism eller omedvetenhet om omvärlden, men dessa tolkningar tir på ett sätt

etnocentriska i sig. Mahåinda åir Sverige det enda realistiska jämforelseobjektet ur finlåindsk

synvinkel, men ur ett svenskt perspektiv ser Europa och världen annorlunda ut- När finl¿indare

tåhr om ',finskheten" och dess innebörd, använder de sig av ett språk som reproducerar

nationella symboler. Att fintändare identifierar sig starkf med "finskhet" beror på att de

kåinner igen det symboliska språket som ger finsklreten en beståimd innebörd. De har blivit

uppfostrãde att se Saarijåirvis Paavo och jungftu Aino som personifikationer av finskhet, de

har tagit till sig beskrivning at av finska dygder och laster genom populärkultur men även

g"rrorripu-debãtter och åtèrkommande jämftirelser med grannländer. Ett relativt konsensus

om finskheten som ett faktum, som en kvalitet eller som en last, ftirstärker den ömsesidiga

forståelsen av nationella symboler och abstrakta begrepp som "finskhet" och "nationell

identitet". Finskhet är något som nun kan "utöva", som man kan tillägna sig eller mistat

Sverigefinnarna känner ui d"ttu konkret, nár Suomen Kuvalehfis reportage ägnar speciell

,rpproátkru-h"t åt deras möjligheter att utöva finskhet trots att de lever i Sverige. Att döma av

dè- talrika bekännelse*u o- "återfunnen" elle "återupptäckt" finskhet, skulle situationen

under 1900-talets sista decennium kunna liknas vid nationalromantikens höjdpunkt på 1800-

talet. Finskheten befinner sig i en osfüer situation och hotas både utifran (multinationella

imperier - Tsarryssland, EU) och inifrån (omedvetenhet om identiteten - fortråingning av

identiteten). Oavsett ur vilket tidsperspektiv man ser på "finskheten", framstår Sverige som en

motpol och efr potentiellt hoi mot den unika nationella identiteten.Som det forna

"moderlandet,' båir Sverige nåimligen skuld till den finska identitetens ftireställda dvala under

500 fu som undersåte till den svenska kronan. En finländare måste aktivt ta avstand fran

"svenskheten" genom att "utöva finskhet", men att utfüra dessa identitetsskapande handlingar

?ir endast möjligf om man så att säga ftirstår finskhetens språk. Detta är möjligfvis en

anledning till 
-vlñr 

så lite av den finlåindska nationalitetsdiskursen når utanfür Finlands

gråinser.-Michael Billig kallar identitet "a short-hand descrþion for ways of talking about the

self and community".l-02 Med andra ord, en definierad identitet möjliggörs av att ha ett språk

att uttrycka identifikationen med. Det finska språket utgör en sþddsmur mot omvåirlden och

mtijliggor en så gott som hermetisk identitetsdiskurs. I Linde-Laursens exempel, rivaliteten

mellan Danmark och Sverige, har det varit möjligt ftir båda parterna att ftilja debatterna om
,,den Andre" i grannlandet, tack vare språkens nåira släktskap. I fallet Finland versus Sverige

fungerar "ventfiett'' bara åt ena hålleq finländarna kan hålla sig informerade om svenska

101 Smolander, Jyrki: Suomalainen oikeisto ja "kansankoti". Kansallisen Kokoomulcsen suhtautuminen

hyvinvointivaítiomaltiin¡alleenrakennuskaideltakonsensusajanalkuun.SKS,Helsingfors2000. 12,(minövers')
lo2Billig 60

42



c¡,çv

'rusTlsuOII€U

qco Þle{}uâpl ulo evt w rgJ {grds }e8e }te eplce^}n $€ rsIE& 3l.g } l}eler s€q eurBpu.€.Itql

req peurrgçl 'lelTl eprrulrürrsrg¡r & uesml$p BTspugryg uep €{re gd qco I e{ep uq peullçp

qco Ðlsql rg{sls.qeq 1uos rÐIsuâ s leI€$IB ll€peru 'redø¡stm44ç¡ds etns ere >Ic"} uâpuufiprppJ



3.3.1 Homo-Håknn och Saari¡?irvis Paavo - mannen som nationell symbol

Vad ar skillnaden mellan enfinne och en svensk? Finnen tar "votkanidilld", svensken

tar "jrltlnln voilla". (övers. "vodkan med is" - "killen med smör")
Hurdan rir en svensk gentleman? Han går ut med flicknn tre gånger innan han gör
ntirmanden på hennes bror.to3

Hur knn man skilja på två svenskn ishockeyspelareT - Bara med ett stdmirirn och en

hink i s trnt I t v att en.l 
o4

Ett av de mest banala och iögonfallande exemplen på finsk-svensk tävlan är Sverigevitsarna

som framställer "svensken" som trögtÈin}f, feg och homose"oelllos. Speciellt i samband med

sportevenemang dyker den "homosexuella svensken" upp som stereotyp. Den ftirstnärnnda

uitsen håirrör från en tävlig i Helsingin Sanomal under ishockey-VM 1994, där läsarna

ombads att såinda in sina bästa ishockeyskärnt ftir publicering. Efter finalen summerade

sportredaktionen skörden av roliga historier och konstaterade att merparten av vitsama ftiljde
gamla traditioner av slag under bältet. Ingen av de publicerade skåimten under

u¿itlds*asterskapets lopp anspelade på svenskars påstådda homosexualitet. Kanske idkade

redalctionen censur, kanske bedömdes dessa sk?imt som gamla och slitna - fixln fann forvisso

"annat att klaga pä änsexuell orientering" hos svenskarna, enligt Helsingin Sanomat.r06

Manlighet och nationell identitet är oupplösligt knutna till varandra. Michael Billig tar upp

några specifikt manliga arenor ftir var han kallar "flagging the homeland daily'. Den

viktigaste och mest uppenbara är dagstidningarnas.^s_portbilagor: "The sports pages are men's

pug.r, although they are not represented as such"107. Sportsidorna riktar sig på ytan till hela

nationen. Idrottarna, som oftast är män, utftir stordåd iftirda nationens syrnboler, och läsarna,

som oftast ä måin, presenteras en berättelse som är rikfad till hela nationen.l08 Mäns

angeliþenheter presenteras som något som angår nationens åira. Billig vill dock inte göra det

enkelt ftir sig och jåimftira sport med krigftiring, trots att metaforerna passar:

"svenskama har satt allt på spel låings hela fronteg ftir attfa de onda motståndarnas

led i oordning", kvitteradé vtyUyt rubrikerna [...].ton

103Två exempel ur en av många samlingar på Internet (min övers.):

htlp ://personal. inet. fi /koti/seppo. suopajarvi/ruotsalais Lhtm
to4 HS 1995-05-oB D4
105 Speciellt inom underhållning, TV-komedier, radioshower o dyl kan man finna otaliga exempel på varianter av

dennã stereotyp. I början av 1990-talet tillhörde en homosexuell finlandssvensk butler vid namn Håkan de

återkommandé rolfigurerna i komediserien Hyvcit herrat ("Goda herrar"), varpå Håkan blev en synonym ftir

"bög" (enl. flera muntliga kâillor, bl a Sten Högrräs 2002, Juho Viitasalo 2002).I mitten av 1990-talet drev

sketchprogrammet Kummeli med svenskarnas situation under andra världskriget, Ett olycksbådande klipp

¡ournalnm med rullande stridsvagnar kontrasteras mot "Kalle, Palle och Nalle" som hoppar trampolin eller

spelar pingis i små blågula shorts. Radiofarsen Koe-eldinpu¡ilo ("Försöksdjurparken") som såints så gott som

oavbrutet från slutet på 80-talet in på 2000{alet inkluderar regelbundet finlandssvenska och/eller rikssvenska

bifigurer vars homosèxuella tendenser tycks öka med graden av deras svenska brytning. Detta fenomen fürtjänar

en mer ingående studie än vad som är möjligt inom denna uppsats ramar!
106 HS 1995-05-08, D4 ("VulgÈira vitsar var populärast") (min övers.)

'07 Billig lzz
108 nillig 123
to' tts 1Þ95-0 4-25, C7 ("Lindström drog upp nya linjer", min övers. Det finländska lagets målvakf Jarmo Myllys

hade kritiserats av svensk press)
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Enligt Billig kan sport också ses som ett substitut ftir politik, men inte bara som en symbolisk

ersättning. Sportmetaforer trlinger in i politisk diskurs (Nixon anvåinde sig av

boxningslnetufor"r, Margaret Thãtcher talade i crickettermer, USA:s president öppnar

baseballsäsongen med det forsta syrnboliska kastet)l10. cirkeln fullbordas när

Vietnamveteraner och soldater i Falklandslriget använder sig av sporttermer für att göra sina

upplevelser begripliga.ltt Biflig menar att idrottstävlingarna och hur de skildras i pressen åir

"rrìpp.epnitrg 
áv en-ritual - mãdborgaren som oftar sig ftir fosterlandets vä1.

Aftonbtadef påminde oss åinnu på finaldagen om_vår svaghet med ett citat från Väinö

Linnas Opai¿ soldat. "socialistiska Rådsrepublikernas forbund vann, men det lilla

sega Finland kom in som god tväa." Tidningens kolumnist var säker på att det också

,tiü. gå illa ftir Finland i élobens ktig'"t

Därmed hamnar kvinnorna i skymundan, eftersom medborgarskapets w¡lrunelisa innehåIl av

plitt och fiirsvarsberedskap 
"nUurt 

gällde måin, och än idag är det i ftirsta hand mtin som

forv?intas ofta sitt liv i en krigssituãtion - nation mot nation - och som tråinas till detta av

staten. Att gå in på begrepp s;n "ära" och "heder" vore att låimna uppsatsens Í¿lmar' men de

är viktiga iãenna fuäeí. Éiuig t a" inte leverera en entydig ftirklaring till denna "unspecifiable

value of honour,, som nationen måste ftjrsvara mot utl?inningar, men rent bilciügt kan he<iern

symboliseras av en kvinna som måste besþddas från övergrepp. Det faktum att Finlands

symbol i politiska sktirntteckningar, reklanl och nationella monument är en mö, en jungfru, åir

"it 
,rpp"nuart medvetet val av metafor for en nationell heder som måste bevaras "ren". (fig'l)

neredskapen gäller den finske mannen; trots att modeller ftir den finska kvinnan inte saknas i

det nationella kanon, inskränks Lofta Svärds och Lemminkåiinens moders roll dock till

ftirmanade bakgrundsgestalter som sörjer, lider och botar.l13

Antropologen Jorma Anttila har sammanställt några "positiva funktioner i finskheten", som

han har kommit fram till efter en undersökning av tre grupper av finlÌindare utftird 1992.

Dessa bestod av informanter till ett folkloreutkirr, unga studerande vid en handelshögskola,

samt invånare i huvudstadsregionen som var aktiva vid hembygdsfloreningar- Genom att be

infr¡rmanterna att bedöma ùet-ydelsen av olika begrepp som till exempel "skola" ftir

finskheten. med s¡rftet att utröna finl¿indarnas foreställningar om finskheten och dess

innebörd. pa grunciv a't av resuitaten amer Á¡rä Åa zrti fü¡sklrcicn - det vill säga, slit s+m
1 -' - ^--^ L^- Cll:^-l^ -^-i+i.'- i--oLåll

lnlofTnanlgnla Kulruc cllas ullr - llar rurl'urLre Pvùrrv4 luwuuu'

i. ,,Finskheten,'har innehåll som fürstås av alla finländare oavsett klass eller subkultur och

d?irmed underlättar ömsesidig forståelse.

2.Det,,ociviliserade" som associeras med finskheten tillftir den finska kulturen fleúbilitet

och anpassningsftirmåga, eftersom den inte håimmas av alltftir hög "civilisering".

3. Dcn',u-l<raft" ro¡¡ pårtåt vara en del an finskheten kan användas kreativt.

1ltl Ð:11:- 1-â1
Ðltttá ] LJ

"tRillig tz4
rrz gg i995-05-08 D2, Juhani Syvänen (min övers., Linnacitatet w Okrind soldal, övers. N.-8. Stornbom'

Wahlström & Wrdstrand, &lqj4gfo¡s 1:)561414)
t" o"t ar. ir,u=r*"t att id-nira pctionifieringirna ivTñIãni och déis gannatiõnerl skmftecknangâ]r oeh text

u'r1cr 1900-talet. Msdan Finhnà tir on jungfru, i vissa fall en gammal nngmö' men oftast unq och späd' är

Sverige även i Finland o,Moder Svea". Hon framstalls ofta som tjock och medelålders, omhändertagande men fil
i kanten. I r'ä¡sklig g"rtolt ár Ryssland alltid en man, gärna mõa skagg; alte,rnativt-en björn..Både Sverige och

nvrrl*¿ har viss p-oidur, men ingen nåimnvärd heder iom skulle kunna hotas, jåimftirt med det sårbara om än

käcka Finland.
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4. Finskheten associeras med naturnåira leverne och tåinkande, vilket är positi* ur ett

ekologiskt perspektiv.
5. "Fast finsktretens representationer åir mycket manliga, har moderniseringsprocessen

medftirt till kvinnans relativt självståindiga po sition. " 
I I a

Anttila kommer fram till sistnåimnda slusats snarare mellan raderna av undersökningen än

genom att uttalat lâgga ett genusperspektiv på källrnaterialet. Trots att Finland symboliseras

ãu .tt ffiö115, p".rorifi"rus bilden av finskheten som manlighet av nationella þfältar som

fennomanernas idoge bonde, soldaten som ftlrsvarar den dyrköpta sjåilvståindigheten"o samt

idrottsþiälten PaavJNunïi117. Motbilden, det "ofinskd', fu en ofrirdig, ftirvekligad manlighet

kosmopoliter och civiltjtinstgörare ansågs inte vara "riktiga" finlåindare, enligt

informanterna.lls

Michael Jeissmann har också skrivit om kön och nationalism i sitt verk om tyska och franska

relationer på 1800-talet. Motstandet mot franskt inflytande tog sig bland annat uttryck som ett

avftirdande av den franska kulturen som "feminin" eller till och med "styrd av kvinnor". Den

tyska, alternativt preussiska kulturen framställdes i termer av manhaftighet, dådkraft,

framåtanda. Detta ratt utt "könsbeståirnma" nationella egenskaper smyger sig in i den finska

Sverigebilden; vi kan känna igen mönstret i sklirnten kring de svenska rekryternas hårnät och

rirhtingen. 1970, efter en lång och hetsig debatt, beslöt man att tillåta de värnplikfiga i Sverige

att bina hårnät, en eftergift ftir tidens langlockiga mode. Detta väckfe både .ftirargelse och

munterhet i Finland, och varje skede i debatten dokumenterades av finsk press'tle (fig. 5) Den

svenske våirnpliktiges hårnät har sedan dess varit ett stående inslæ i Sverigevitsarna, och har

bidragit til ãtt ftirståirka svenskens stereotypa femininitet och vekhet. Att Sverigevitsarnas

ru"nsk samtidigt framställs som lika trögtänkt som de svenska Norgevitsarnas nolrman,

passar in i denna mall. Femininitet och dumhet 2ir nära associerade i vitsarnas våirld,

stereotypernas paradis. De tyska orden henlich (härlig, ûan Herr) och dAmlich (enfaldig, från

Dame) tn bru ãxempel på sprakets inneboende könsstereotyper. Även om num bortser från

kcinsaspekten räcker det med att konstat era att faran som "den Andre" kan tåinkas utgöra ftir

"* "gãr 
identitet neutraliseras om "den Andre" ftirldligas. Franskhetens femininitet utgiorde

ett lömskf hot mot den preussiska manligheten genom sin depraverande verkan inom konst

och kultur. Genom att ftirki¡jliga "svensken" och likställa "svenskhet" med dumhet och icke

âträvarda egenskaper, gör man sig fri fran mindervärdeskomplex gentemot en kultur som Íürn
inte har þckats att ta till sig, men som element i det omgivande samhâllet ser upp till och

tvingar på en. Att ftirkasta den svenskhet som man möter i skåirntens värld innebär inte att

man bemöter verkliga svenskar eller deras hemland med ftirakt. Den som berättar skåirnten

och ftirmedlar dem vidare ftjrsöker att göra motstånd mot en överhetskultur som ställer

orimliga krav (orimliga ur denna persons synvinkel), till exempel deltagande i
svenskundervisning i skolorna, eller tendensen i media att betrakta Sverige som en fürebild

inom kultur, samhällelig utveckling och politik'

"o Mitd on suomalqisuus 132 (min övers.)
115lbid. 109
116 lbid. ll1
tt7 lbid. 117
t18 rbid. 123
r1e HS 14.06.70,22 ("Det svenska skäggmodet passar inte den finske krigaren"); 14.08.70, 8 ("Hårnät till
Sveriges arm€');13.10.70, 18; SK 1970151,35 ("Långhåriga soldater") (min övers.)
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3.4 Den historiska dimensionen - att bercitta om nationen

Historieforskningen i Finland låg ?innu i sin linda n?ir nationalromantiken giorde sitt intåg'

Henrik Gabriel porthan brukar kallas den finska historieskrivningens fade1, men den verkligt

banbrytand e var zacrtanas Topelius, som i dag ?ir mera känd som "sagofarbror" och ftirfattare

till historiska romaner som Friltslairns bertittelrrr, ro^lästes i finska och svenska skolor ända

;;¿"äùi",.'fu rss+ blev Topelius den ftirsta "professor i fosterlandets historia."l20 Hans

skrev Vårt Land, en populärrr.rrion av det finska folkets historia. Att ett folk kunde ha en

egen historia, inte buå so* undersåtar i en stat, utan med en "folkande" och en mission' var

en ny tanke. f :amen pa en nationell identitet, separat från den svensk-rojalistiska, som skulle

kunna ena nationen *ot forryskningens hot, frirsokte man "väcka" folket att växa sig värdiga

denna nationella mission. Man sökfe svar på det finska folkets ursprung och fürsökfe

sammanställa en "nationell storberättelse" i i{egels anda' Det hegelska arvet som bildade

k?iman i lgO0-talets nationalistiska iver och resonenungen kring,sprak och kulttr skiljer det

politisk-historiska t?inkandet i Finland från andra nordiskã kinder.r2r

Sveriges roll i berättelserna om Finlands moderna historia har ofta varit avundsvärt enkel att

o^olo qorr ¡rr et finctrr nersnelctiv. Sverise har kunnat upprätthålla sin neutralitetspolitik tack

.,ä;'n|Fittlä^;ffi;t:ä"r;; mot ñyssland; ,u"*Îiurrru har kunnat kosta på sig att

moralisera över andra låinders utrikespolitik ur sin trygga vrå av våirlden' Denna bild av

Sverige har gett ett skenheligt intrycË for finlåindare som avundats Sveriges välstånd och

langa'fred. Éo.futturrru til ãet "populäretnografiska" verket Mötet tolkar Sveriges och

Finlands lgOO-talshistoria som källan ti[ mangá missforstånd som präglar den interkulturella

kommunikationen och de nationella självbilderna även idag. Svenskama har även anklagats

ã;;'*k";d-* rori¿.itet mot sitt grannland, inte bara pâ grund av det "svaga" stödet undel

vinter- och fortsättningskrigen, utan oekså när IB:s agenter spionerade på Sovjetunionen på

finlåindskt territorium á r"tit som på l}-taket.r22 Sveriges EU-ansökan, inl¿imnad 1992 utan att

informera Finland orn beslutet, räknas också till denna rad av ftirtroendebrott. "I Finland råder

r-?inoran att mqn inrc l¿an litn nå Sverise när det säller verkligt viktiga saker!"123 Detta skulle
l\qlùlar øùL ¡r¡Ê¡ 

--" r'- - ç

ftirklara varfor finländarna åin idag kan ge uttryck for bitterhet över att svenskarna inte k¿irurer

¿:tf lli.^l^-1,. L;,,i,',-:-
LI.LI I' IIüi TTLTù IIIùLuITO.

Å andra sidan framställs Sverige ofta som den nation som ügger Finiand närmasi, irårie

kulturctlt och politiskt, och de historiska skäien är rrppenbara ftir var och en. Till exempel

refererade Kanavø ett tal som Sveriges dåvarande stadsminister Cari Büdt höll på årsdagen AY

marskalk Mannerheims ftidelsedag 1992-06-04 som "en historisk händelse i Sveriges och

Finlands relationcrs skeden"l2a . Bilclt hade talat om det självständiga Finlands betydelse ftir

Sverrge och bland annat betonat tle .ünlåindska krigcns bctydelse ftir den gemensarrtrna

sÈikerhetspo litiken. Kanavas sklibent, pseudonymcn S. E', onsåg Bildts talvara en tolkning av

Finlands moderna historia som ingen annan svensk statsrninister tidigare hade giort. Stirskilt

svenska mctli¿ och även

utrikespoütiska msstag oon 'DrñÎ pa r r r: ! ñr--r^-^l Lx-,J^¡^ Q Ë ä- nB r{o- -ncifir¡qûemÛiüati ì .Îlüüäittl, iiav\ió¿\¡ç ii' !, Gi ii+ +v!Á

helhetsbild som Bildt nu hadc presenterat. Finländarna bor<ie komnra iivsr sitt ganúa Svcrigc-

t20 lertti ll4qp4la,]lqqqen kansan historia", Hi s t or iall inen A ikøkauskiri a 2000 I 3, I 98
12r Tuija Pulkkinen, "Kielen ja mielen ykGys"l'1språFets och sinnefs enlÍef'\,Suo m-t - outo pohioinen maa?

Ndkökulmia Euroopan ciriren historiactn i a kulttmtri.i.n.Red.

1999. I19 (min övers.)
122 Ekwall & I(allsson, 59-60
t23 El¡¡vall & Karlsson, 61 (min övers)
ttos. E., "Carl Bildt ja Suomi", Kanava 1992/5,259
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komplex och minnas att svenskarna ftiljer Finlands angelåigenheter uppmärksammast och
sakkunnþast av alla folk i våirlden. Helsingin Sanomat hade kommenterat talet i sin ledare
och hävdat att "Finlands och Sverþes speciella relation har onekligen ofta varit mer myt ¿in
verklighet"l2s. "Merl så många bättre våinner har vi inte", kvitterade Kanavas skribent. Étrfigt
denne ftirstod sig norrmännen inte alls på finlåindarna och danskarna var mer inrikfade på
Centraleuropa. Attifydundersökningar bland finländare pekar pâ att identifikationen med
Sverige är större åin vad materialet hittills har givit intryck av. Enligt en jåimftirande
undersökning om skolungdom i Finland och Japan 1995, kåinde de finlåindska ungdomarna
mest solidaritet med Sverige och svenskarna, "de kÈiraste fienderna"l26; dåirefter ftiljde USA
och Storbritannien. I jámfürelse med andra "fråimmande" kulturer intar Sverige alltså en
speciell position i de finl¿indska betraktarnas ögon. Det speciella utgörs i dessa fall, av den
gemensamma historien. Dar den upphör, börjar också avståndstagandet. Den finlåindske
diplornaten Heikki Talvitie med erfarenheter som ambassadör i Sverige har insett
nödvåindigheten att informera den finl¿indska allmåinheten om bevekelsegrunderna bakom
svensk utrikespolitik sedan 1809.127 Han vill lägga fram ett alternativ til NÀTO-medlemskap
och påminna om suveråinitetens värde, samt faran i att ståilla sig till ftirfogande ftir fråimrnande
makfer, vars beslut man inte kan kontrollera. Fintands forlust blev begynnelsen till
utrikespolitisk visdom ftir Sverige, hävdar Talvitie. Tack vare det svenska storväldets
imperialistiska strävanden kom den finska nationalstaten till, och ftirhållandet till Ryssland
avgiorde Finlands självståindighet. Talvitie menar att finlåindarna idag inte minns eller ñrstår
dessa yttre omständigheter - och att självst?indigheten måste ftirsvaras även mot väst.
"Självständigheten har varit till salu till ftirste intresserade i väst under aren 1918 och 1940,
ftirst till Tyskland och sedan till Sverige." Det officiella Sveriges ftirsiktiga håilning
ftlrbittrade många finlåindare efter andra våirldskriget. Talvitie råder finl¿indarna att alltid tolka
Sveriges politiska handlande utifran Sveriges väI. Han uppfattar svenskarna som
självtillräckliga på ett sunt sätt och relativt "ointresserade av utlåinningar", något som han
anser är positivt. Det har lett till att Sveriges utrikespolitik har kunnat hålla sig till en stabil
liqie och sällan gripit efter halmstrån, som Finland nödgades göra i sina relationer till
Tyskland 1918 och t944.

I Finland kåinner man inte till grundfrågorna i Sveriges politik s2irskilt bra, de åir inte
en del av det finlåindska kollektiva minnet. I Finland ftjreställer man sig att svenskarna
åir lite mesiga och aldrig fir något giort. ... Sverige åir som Alexander Lukas, som har
kunnat spela på situationerna.

Entigt Talvitie har Sverige och Finland aldrig varit så nåira varandra som nu. Två milit¿irt
alliansfria nordiska demokratier samarbetar på sätt som inte br¡er mot neutralitetens
principer. Den centrala idén Èir milit¿irt samarbete med politiskt mandat. Till samarbetet hör
ftirståelsen av ati Sverige inte garanterar Finlands självständighet, men Finlands
självständighet tillhör Sverþes intressen. Talvities budskap ¿ir alltså att Sveriges
utrikespolitiska modell ar av nfia ftir Fintand, om finlåindarna ftirstår att tolka den på rätt sätt.
Han kritiserar finl¿indska politiker für odlande av en stereotyp historiebild och viss Europa-
idealism.r28

t25HS r992-05-24, A2
126http://www.freenet.hut.fi/monitoimitalo/nuoriso/youth.html 

(Undersökningen genomftirdes av Finska Gallup
på uppdrag av ft)reningen Maaílma Tutuksi/Get To Know Ihe World ochmed stöd från bl a Finlands
utbildningsministerium; i Japan av Komazawa Women's University och NHK Research Institute. 2 328

fl+ländska och 2 989 japanska ungdomar från 14 till lB år deltog.)
''' presenteras i en essä i verket Sverige ifred- Statsmannakonst eller opportunism? En antologi om l8l2 års
politik. red. Tapani Suominen, Atlantis, Stockholm 2002
t28 sK2oo2l24 44-4s
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Om man inte håller med den fennomanska historieskrivningen, finns det andra storberättelser

att berätta, exempeivis om Finland som ett genomeuropeiskt land. Denna rubrik skulle kunna

sättas ftir historikern Matti Klinges livsverk. The Finnish-American Culturql Institute

publicerade àr lg77 en liten skrift av Klinge med titeln 60 Years Independent Finland. Redan

i de inledande styckena ftirankras Finland fast i kungariket Sverige, och de pågående och

alltid livliga relationerna mellan länderna betonas. Här finns inget av Mötets ödesmättade

bitterhet gentemot den trolöse svensken. Till och med arbetskraftsutvandringen till Sverige

under 60-talet framställs i positiv dager :

Today when thousands of people daily cross the Baltic between Finland and Sweden,

when there is a large population of Finnish workers and emigrees in Sweden, and

when Swedish industry invests heavily in Finland we can easily discern the basic unity

of the central and eastern parts of Sweden and the southern and western parts of
Finland.l2e

Klinge har under hela sin verksamma period intresserat sig for frågor kring nationalitet och

relationen till Sverige. Aven bland de finländska historikerna har han härvid utm?irkt sig

genom sin Sverþev2inliga håilning och sin positiva inställning till Europa. I början.av 1970-

ialet deltog Kfinge ,o*-rk ibrnt i både Historiallinen Aikakauskiriat3, oèh Kor*øt3t. S¿irskilt

cicrnämn¡:lq +i¡tcl¡dft rrrr-närtrfe sirr oenom artiklar som kooolade Finland till Europa och en

;#älñi;õ.îkh;t" -'åñ;dil ttt. Eu- och globaliseringsdebattent32. Redan tg82 i

boken Katrsi Suomea kritiserar Klinge den fennomanska bilden av Finland som redan i sitt

ursprung såirskilt fran Sverige, och även den rikssvenska uppfattningen av 1809 års gränser

som "naturliga". Han redogör åskådlig1 for uppkomsten av det som idag kallas für Finland, en

sammansmaltning av flera olika kulturarv och identiteter. Klinges kritik rikfar sig i ftirsta

hand mot den traditionella statsnationalismen..Han går till och med så langf som att k¿lla

finlåindare oavsett modersmål ftir 'osvensk*n.133 De medeltida karelarna kallade nåimligen

v¿istfinsk sorn svensk für "ruot5i".134 Den avgörande skillnaden var att karelarna tillhörde den

rysk-ortodoxa kyrkans och Novgorgjs kultursfrir, medan västfinnarna och svenskarna i regel

var katoliker och senare lutheraner.l3s På motsvarande sätt kallades ortodoxa kareler som for
r¡äo*a¡rr* o^,. cår.{fqrih;¡nÁlqre ftir "n¡csät' av invånatna i västra Finland.l36 Denna gräns
Y gùfwl sl ùvrar Þu sr.* ' J -*-

mellan öst och väst har kluvit Fintand genom tiderna, hävdar Klinge, men han menar åindå att
rr:-^r^-r ^^^ -^+:^-^1^+^+ +illLä- '{o- *¡äciliaq orrrnneicl¿o lnrlfrrcffren ef}ersom den rfvecklatS
fllu¿ll[r Julll ll.aLIUll<t¡JLG¿L llulvr swrr v4ùuuõø vwvyv¡u\

åån l700-talcts s','enska gr'.rnd e-,, lagar, h;11.;¡ och värderingar. Till Klinges fortjänster måste

råiknas hans kritiska skildring av finskhetsidéns konstruktion och utveckling uncier 1800-talet

och dess bruk undcr 1900-talet. Finland föddes inte, Finianci giordes. Künge piockar isär dei

garnla slagordet fran 1800-talet och forklarar att de forsta åren som storfurstendöme under

fr*"r l¿irde finl¿indarna att svenskar ciro vi icke langre - "naturligtvis i'ordets^politiska

betydelse". Det tog längrc tid att fullftilja fortsättning ^t ,yrro, vilia 'vi icke bliva137. Klinge

'2s 60 years )ndependent Finland,utg. Finnish-American Culttl'al lustitute, Otava, Ilelsingfors 1977
r3o Historiall inen A ikakauskiri a 197 0, 306 (om språkstriden)
t3 | Ka noyo / St nmalatncn'Suo rnl 1969, 126 (om den finsknationella historikern Väinö Voionmaa), 313 (om den

vän sterraelikala organisationen Clarté)
132 Exempelvi s Suõme-le-inen Srt-¡-trti 1969, 185 ("Vi européer"\, Kat?ave 1973, 6 ("Don nationella kulturen och

Enropas enande")Etfii"g", *RuotÁi, ruotsalainen - Suomi, suomalainett",26. Suonen asema Ruotsinvaitakunnassa,red' Ca-miiia

Nernlander-Sjöberg, Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto, Helsingfors 1985
tro Klinge: Aiiatpa Finlands historia. Otava, Keuru 1990 Cfr med modern tinska: Ruotsi: ffigÐ
t3s Klingc, Mstti: Kalßi Suomca. Otava, Helsingfors 1982' 12
t'u Klinge 1988249
't7 Klilge 198215
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visar hur det finska språket blev ett medel ftir att såirskilia Finland som nation. Finlands
' sãrställning i frirhå[ande till Ryssland var odiskutabel så länge det tilläts behålla sina lagar,

sin religion, och sin bildningstraditior¡ men i ftirhållande till Sverige behövde man lyfta fram
ting med östlig anknyning. Språket hade kommunikations- och identitetsvåirde, och man
kunde även fürse det med ideologiska värden. Klinge uttrycker sin åsikf om den finlÈindska
nationella identiteten så håir:

Under 1800-talet och 1900-talet har "finsk-ugricismens" ideologi visat sig otroligt
seglivad trots all sin orealistiskhet, hur färran våra "språkanfürvanter" - esterna
undantagna - oss ãin åir, ftirutom kulturellt och ideologiskf, till och med språkligt.138

Klinge påvisar det finska sprfüets semantiska slälifskap med svenskan och andra gennanska
språk. Han ftirsöker fürklara den finsk-ugriska ideologins livskraft med det fakfum att
österlåindsk exotism sti$er bättre åin det faktum att Finland åir europeisk periferi. Denna
exotism åir också något som många utländska besökare efterfrågar. Klinge finner det absurt att
man kallar de svensktalande finlÈindarna ftir minoritet i en tid n?ir fler finländare åin någonsin
ftirr Èir fungerande tvåspråkiga. Han jämftir med andra europeiska låinder där man finner det
vara en acceptabel procentsats om 15 procent av en minoritet beh¿irskar minoritetsspråket.
Med över 15 procent svenskkunniga finländare, oavsett modersmål, kan man lika gåirna kalla
alla finlåindare ftir svenskar, menar Klinge.r3e Han kritiserar även den traditionella bilden av
den finske Íumnen så som man känner honom i form av Sven Dufu4 Saarijåirvis Paavo,
Aleksis Kivis S7z bröder, familjen Koskela i Väinö Linnas verk - envis, ñordig, butter men
godhjärtad. Klinge kommenterar:

Som idealgestalt har den haft en sjåilvftirverkligande funkfion och gjort sådant verkligt
som inte har funnits tidigare. Under en beståimd historisk period har denna idealbild av
finnen såikert varit nyttig, men det åir uppenbart att det även kan ha varit och kan i
framtiden bli en skadlig falctor.raO

Klinge vill iståillet lyfta fram något han kallar für "det europeiska 'kustboende' Finland".
Hans ftireställningar om en tudelad finlåindsk identitet påminner om det tidiga 1900-talets
füreställningar om skilda raskaraktärer hos germanskättade och finsk-ugriska finländare, ett
åimne som kulturhistorikern Sten Högnäs skrivit om.r4r Klinge gör naturligtvis den skillnaden
att han talar om foreståillningar om identitet, inte om reellt existerande etniska såirdrag.

"Finnen" åir som folkt).p ren fiktion. Som Klinge uttrycker det: vi känner alla någon
mörkhårig tavastlänning, som sk?imtar om sitt eget utseende - en tavastlåinning "borde" ju
vara blond och blåögd.to2 Finskhetskampanjema var sällan befriade fran politiskt innehåll,
och den "rena finskfietens" ftiresprfüare var såillan finnar eller ens finsktalande. Klinge säger

sig kunna hävda att finltindarna har ett starkt behov att tala om sig själva som folktyp och
nÀtionalkarakfär, samt att höra fråimlingars uppfattningar och analyser av detsamma.l43 När
Klinge ftirst skrev detta 1982, var hans avsiftf att lyfta fram flera alternativ till det idealistiska
"Fattig-Finland" som traditionellt återberättades alltsedan Runebergs idoge bonde Pa¿vo.

Handelns och sjöfartens Finland, med ansilçtet öppet våint mot omvåirlden och dess materiella
och andliga rikedomar, var ett alternativ. Derura mångfacetterade bild av finskheten har

138 Klinge 198219
r3e Klinge 198221
too Klinge 1982125
tnt Högnäs, Sten: Kustens och skogarnas folk
142 Klinge: Kalcsi Suomea. Otava, Helsingfors 1982 238-239 (Min mors familj härstammar från Tavastland.
Hennes ljushårige och sävlige bror brukar ñ höra av släkt och vänner att han åir en 'þpisk tavastlåinning", medan
min mor och hennes syster, båda mörkhåriga och snarstuckna, odlar en ¡omantisk familjemyt om "zigenarblod")
103 Klinge 1982243
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sedermera vunnit mark, men frågan åir om Klinges ifrågasättande av "finskhet" som

konstrukfion har slagit igenom. Mycket ã ifrågasätter identitetsbyggandets grunder med lika

starka argument - ao nio" tar steget fullt ut och ifrågasätter syftet med ideologin om en unik

nationell identitet.

Sverige i Klinges verk innehar en nyckelroll ftir Finlands utveckling. Hans bild av

svenslhetens t<aralct¿ir har två sidor: dels en lang politisk och milit¿irisk tradition som relativt

urbaniserat centrum i Norden, dels periferiets vidsträckta skogar och ödemarker, som i
nationalromantikens fÌireställningsv?irld betraktades nästan i ett religiöst skimmer.

We can see this today in the Swede's admiration for the Finrs and Norwegians. In

their primitivism and aestheticism, they seem to the Swedes to be nearer to nature, and

therefore nearer to the original forces ôf good and evil'laa

Till och med grannarnas dryckesvanor sägs andåiktigt betraktas som irrationella, nåirmast

mystiska. Klingé medger att finlåindarna själva inte har lvekat att spela på dessa stråingar -
But this too---close tie to the past has perhaps only served to hinder Northern

identification with urban and European values't*t

Klinge har dock själv inte tvekat att skapa band till det ftirflutna, nät han har ansett det

L^tr'Ä" o DE conorc +ì¡l i^qr Klinoe som nrofessor emeritus engagerat sig i olika nationella
LÞlj|øù. ¡s 9vr¡sv --'-- r---- -

projekt, till exempel en debatt om gatunamn och deras historiska betydelse under år 2002. När

ã" äufi"g till den tyske adelrrn* rottt 1918 nästan blev vald till Finlands konung besökfe

Finland i-augusti Z6OZ, var Matti Klinge på plats vid våilkomstceremonin. Helsingin Sanomat

underrättade om htr professorn giorde sitt bästa ÍÌir att övertyga ptÏP frypP von Hessen om

finlåindarnas stora iniresse for let tyska språket, på felfri tyska.too Han har även ftirsökt

lansera nya slagord som "Finland åir vårt lilla fosterland - EU ¿ir vårt stora fosterland". Ett

frirsök att slå nationalismen med dess egna vapen?

Sveriges modell zir något Klinge definitivt inte rekommenderar. I essäsarnlingen Let Us 89

Finns äsnar han flera sidor åt att punkfera något han kallar "Sweden's inflated self-'^:'::;74f 
-:^ h?i,¡¡1ar q+r a&".rÞÅoctiiens Sverise skanade en ideoloei av levnadsstandarden

iiü"""""åi;,ä;;rirt""rrr"îrã.î*l;iJi";cäncepionof so-ciety".
r --r-:,--- 4L^ :-+^-^^ ^¡-r^nhmonr rn nqfinn onrl fellnrv cnunfn¡men that the exOgfienCgs
LAçrulrB LIlu lllLç,llòv ClLl4waur¡v¡rL rv uq!¡vr¡

of -w-ar had dc'"'elopeC in the other Nordic co':ntries, Swedish patriotism changed from

the traditional ',love of King and Fatherland" to the idealrzation of materiai vaiues,

social serviccs, and s high standard of living'lag

Ett sådant samhalle är bräckligt, men¿r Klinge, även om de hot han presenterar ftirblir vaga

och mest verkar la'äva en omvåirdering av samhåillets normer och värcleringar. Det fiirblir

oklart vad Sverige egentligen har fötlorat genom sin l900-talsutveckling, undantaget don

gamla tyska Bildung-ttaditionen, som Klinge rlenar undenlinerades undcr 50- och 7O-talen

och ersattes med fri uppfostran och "mjuk" pedagogik. Det Sverige som Klinge idealiserar är i

.:
och'l'ysklancl, ocn vars socnm Iw i(ännetec¡úrAcies av en

laa Klrng,e, Matti: Lel st þe Firyns,Essavs oyþistory'
tat Klinge 199229
ta6 HS Kuukausiliite 2002-08 29
ta? Klinge 1992 49
tot Klinge 1992 48
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"something almost provincial".toe I dett två ar senare utkomna essäsamlingen Mesimaria
mrytti Mannerheim fortsãtter KJinge sin kritik av stat och myt och specifikt Sverige. Han
utvidgar nu sin bild av den svenska nationella identiteten till att ornfatta två ideologiserade

värden: dels den svenska våilftirdsstaten, dels en moralism som stötts av "deklamatorisk
utrikespolitik" och utvecklingshj¿ilp.tto Denna moralism har bestått av ftirnekande och kritik
av Europa, dess kultur, tradition och historia. Europas historia och geografi fick allt mindre

andel av undervisningstiden i skolorna, till fttrman ñr tredje vÊirlden. Den nationella historien

ftirdrevs till "antikaffiirer och damtidningar" eller omvandlades till mikrohistoria ftir amatörer

- "gräv dåir du står"-rörelsen. 1966 var riksdagen nåira att avskaffa "den historiska monarkin".
Men allt kom att ändras med våirldsläget: 1988 köpte folket Peter Englunds Poltava och
skockades till Bernadotte-utställningen 1991, och Sveriges EU-ansökan ser Klinge som en del

av denna nya historiska medvetenhet, i likhet med kungahusets popularitet och det återinfürda
ordenssystemet.l5l

Det som Klinge lyfter fram som positivt är Sveriges och Finlands gemensarruna band i det

ftirflutna. Även efter 1809 fungerade de kulturella och ekonomiska ftirbindelserna, fast de

politiska banden hade brutits. Stockholm levde låinge på skärgardsskeppamas finlåindska ved

och strömming under 1800-talet. Den svenska riksdalern var officiellt betalningsmedel i
Finland till ar 1840, inofficiellt ftirblev den betydelsefult i Västra Finlands skåirgård. I Nordisk
Famitjebok 1910 intar Finland stor plats jämforbart med Sverige. Runeberg och Topelius var

de mest lästa ftirfattarna i Sverige fran och med slutet av 1800-talet och behöll sin betydelse i
Sveriges barnkammare och skolsystem åinda in pä 1940- och 50-talen, varefter 1960-talet

"skapade en helt ny historieuppfattning och geografi, d¿ir inhemsk historia och klassikernas

v¿irdèv¿irld som basårade sig plantik.* *otui intã kingre fann plats".rs2 Klinge lyfter fram en

rad skeenden som haft inflytande på Sveriges och Finlands ftirhållande under 1900-talet.

Entigt Klinge gjorde de svenska frivilligas insatser på de vitas sida i "Frihetskriget [sic!]
1918" ett djupt intryck, likaså studentftireningamas våinskapsband mellan Helsingfors och

Uppsala. Han kopplar detta till den massiva solidariteten med Finland som visades överallt i
Sverige "och mytket tydligt i akademiska kretsar".ls3 När Finland efter kriget i mangt och

mycket befann sig avsides fran våirlden, var Sverige den vikfigaste "våinnen och bistående" -
King" anspelar här tydligt pâ 'Tåinskaps-, samarbets- och biståndsavtalet" med

Sovjetunionen. "Finlåindarna var fattiga och i trångmål och led av mindervåirdeskomplex, men

svenskarna beundrade uppriktþ det hjältemod och den seghet som finlåindarna uppvisade i
krig och svåra tider".l54 Den stora utvandringen under 1960-ta1et hade också langvarig

betydelse ftjr Finlands och Sveriges relationer, om åin "inte från borgerlig-akademisk nivå och

heller inte stirskilt synligt genom litterära forbindelser". Klinge håivdar att Sveriges ledande

press ftiljer Finlands situation ur överraskande bred synvinkel, "motsvarande kan man inte

ãntia reiga om våra media".lss

ton Klinge 1992 50
t'o Klinge: Mesimarja myytti Mannerheim. Tutkielmia ja puheenvuoroja. ("[trt"t6fu, mYt, Man¡erheim' Studier

och debattinlägg.") Otava, Helsingfors 1994 30
t" Klinge 1994 3l
tt'Klinge 1994177-178

'53 Klinge 1994 180
tso Klinge 1994 180-181
ttt Av egen erfarenhet måste jag med all respekt motsäga Klinge på denna punkt. Nyhetsft)rmedlingen låinderna

emellan ¿ir uppenbart i obalani, men detta utfaller till Finlands ñrdel. Finländare i gemen 2ir påfallande väl
underrättade õm aktuella politiska och samhälleliga frågor i Sverige, även om nyhetsft)rmedlingen inte alltid sker

med ett neutralt och opartiskt språk, som vi har sett i kapitel 3.2.
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Ur vilket perspektiv bedriver då Matti Klinge själv sin polemik? Klinge beskriver "den

klassiska europêiskheten" som sin andliga hemvist, och han anser den även bilda finskhetens

kåirna - "denna finskhet, som på sin tid växte upp till kristendorrU läsekonst, den europeiska

filosofi- och lärdomstraditionen, den europeiska uppfattningen av skönt och gott och den

europeiska rättspolitiska traditionerrr:.r56 Så visar det sig till slut att Klinge inte har något emot

identitetskonstrukfion och historiebruk ftir beståimda ändamåI, bara den baserar sig på

värderingar som passar de rätta idealen. "Vi är kanske inte i 'verkligheten' de nya hellener, så

som Rr¡neberg beskrev finl?indarna,_men vi kan i varje fall fürsöka v?ixa i enlighet med denna

mytiska beskrivning, detta ideal..."1s7

Erkki Pihkala, som vi minns fran tidigare diskussioner om språkets betydelse och Sverige som

hot, tolkar Finlands historia ur ett traditionellt perspekfiv av nationsbyggande och

språkstrider. Ha¡s version av Sveriges och Finlands historia kan bara beskrivas som stereotyp,

men den visar att alternativa berättelser om historien ffir plats i den finl¿indska diskursen. Om

Talvitie ftireträder en gammal statsnationalistisk historieskrivning d¿ir "ensam är stark" och

Sverige åir en respekterad fürebild, och Klinge åir en foreträdare für "europaidealisterna" som

vil sã det finl¿¡ndska samhället byggt på en centraleuropeisk Bildungstraditior¡ representerar

pihkala en kvarleva av fennomanernas nationalistiska falang, en anhängare av Snellmans

trossats "ett språk - ett sinne!". Omvåixlande skildrar han konkreta händelseftirlopp som ledde

+lr ^.,^--r- Lo-o,-^ni i ËinlqnÁ nnh qÍìtvder oenrìm sift orrlval aff det vaf fråSa om en
LIII ÐVVIDÀ l¡Wóv¡rrv¡u r ruu¡4¡e,

medveten potîit frfur svensk sida. "Just i Klubbekriget fortryckte Sverige de finsktalande

slutgiltigt åch faktiskt, delvis med stöd av den lutherska 'rena låiran"'. I nästa mening finner

*uti".rfuusklapp: "Före nationalismens fodelse var det ñ i Sverige som ftiste uppmåirksamhet

vid sprakliga skiilnader vid sidan av religionen." 1600-talets språksituation ser Pihkala som en

p*uåo*. Ã 
"rru 

sidan stärkfe Åbo Akademis grundande 1640 och diverse ftirvaltnings- och

,kolr"fottn"r det svenska språkets ställning jämte latinet, och Finlands bildade elit bestod av

invandrade svenskar och ftirsvenskade finnar "vars efternamn forvaltningen fürwängde till

svensk-latin". Ä andra sidan började Mikael Agricola och andra lutherska lärda översätta

Bibeln och katekesen till finska och skapa ett finskt skriftsprfü, samt infüra finskspråkiga

gudstjåinster. pihkala ser detta som en paradox, eftersom han füreställer sig den svensk-finska
L:^+^-:^- r-^*^ ,-allqn rr¡å nqfinnqlifeler oeh två snråk. Artonhundrataletslllùt\rrrçu ù\-rln w¡r \quy ¡uvu(g^

fennomaniska rörelser beskriver han i enlighet med den primordialistiska
..c,L,-r,--^--- il-^^r:4:^l- ^+-ü-,^- ^++,r¡¡lrÄio ¡7at"Êncl¿o cnrål¿ef till ¡less tillhitrliçnnalronsupplalLlllflBglr. pu-ntrùÄ òLl(lv6¿u oLL UIJP¡¡VJg svu --"--"-o-'

stäìiüing i iör-uaitningen" 
1 5 8.

Þi*kh.trtörelsen ståirktes på ett avgörande sätt nåir en del av de försvenskade

¡ögrestands- och högutbildade slälctena åtcrgick tiü att bü finnar. Då var finskhefens

kännetecken uttryckligen språket och at| vaÍa finsksinnad. Därmed står i Iso

Tietosanøkirja ¡;Stora Uppslagsverket"] från l9t7 under sökordet "finskhet"

håinvisningeri "sã finsksinná', varunder man går igenom alla finskhetsrörelsens

dåvarande skeden. [min kursivering]

Pihkala gar inte in på dc frågor som dessa paståenden väcker' Om finsklret definierades

återvända tüi? I Pürkaias

sprfüets främjande ür ett
Finiand och hävdar alL

var
.. 1 1^perspeütl åir cien Ïrãgan memngsios, ca F r r , - -1- l^L .C'--1-^älisKiì(jieä íJcíÌ Gtt ¡riötl¿i

våirde i sig. Pihkala ifrågasättcr dct svenska spraKets s¿¡fstalflng I

efterkrigstidens internationaüsu irar påverkat
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srúenskan på finskans bekostnad. Att styrka finskheten ståimplades som nationalisrr¡ medan

finlandssvenskarnas krav på bibehållandet av svenskans såirställning inte fick ifrågasättas på
. saffina vis. Ett liknande ftirsök till nygammal nationalistisk historieskrivning ftiretogs av

ftirfattaren Tapio Kaitaharju i mitten av 80-talet. Me Suomalaiset, "Vi Finnar[Æinlåindare]",
har som uttalat syfte att erbjuda en kritisk synvinkel på "den officiella synen på finrarnas
urspnrng och fornhistoria"lse. Enligt Kaitaharju har "det Officiella Finland" fastlagt en
bestämd "vetenskaplig sanning" om finlåindarnas fürhistoria, och att utlÈindska forskare ofta
kommit fram till helt awikande slutsatser. "Måhåinda vaknar också det Officiella Finland
någon gang fran sin urskogssömn och intresserar sig på ett konstruktivt och helhetssökande
sätt for att forska om sitt ftirflutna [...]tuo" Den hegeliansk-snellmanska nationstanken tillsätts
en god portion fennomani.

Finnarnas nationella självftirtroende är av många anledningar rätt svagt. Den

"hedniska" kultur, som nedärvts fran det fåinan ftirflutna och som segt hållit
stånd, arbetades sönder under århundradenas lopp i korstågens efterftild.
Samtidigt ftirlorade måinniskorna också sin kåinsla ftir egenvärde, ggh på detta
vis var det lätt att ftirtrycka demtill att byggaupp Sveriges stormaktrór.

Finskhetens guldålder åir enligt Kaitaharju tiden som storfurstendöme under Ryssland "efter
dessa mörka århundraden". Tyvåtur räckte tiden fram till sjåilvståindigheten inte till for att skapa

en identitetskänsla som vore "bärande och balanserad på rätt s¿itt". Kaitaharju ?ir på jakt efter
en helhetsbild av det forflutna som skulle kunna återge den balansen - en storberättelse om
nationen.

Den finska historikern Sirkka Ahonen visar i sin undersökning om finländska ungdomars
ftirhållande till sitt hemlands historia, att ftireställningen om en nationell storberättelse och ett
nationellt projekt langt ifrån har dött ut. Tvåirtom har 1990-talet präglats av ungdomars starka
identifikation med något Ahonen kallar "historiekultur" -

vars områden sträcker sig fran politisk retorik till historiska favoritfilmer, som
med sina symboler och ftireställningar matar den historiska identiteten mer åin

historieforsk*ur utgivningsverksamhet och skolundervisning. 162

Som exempel på "historiska favoritfilmer" kan en lång rad finlåindska krigsfilrner nämnas (två
filmatiseringar av Ok¿nd Soldat, Vinterlvigef osv.), även langfilmer om
kulturpersonligheter och mytomspunna historiska gestalterl63. Sommaren 2002 intervjuas

skådespelerskan Müna Turunen angående sin roll som kompositören Jean Sibelius hustru
Aino i den fürska langfitmen Sibelius, producerad av Timo Koivusalo. Hon har deltagit i flera
tidigare teater- och filmprodukfioner med teman från ftirra sekelskiftet, nationalromantikens
höjdpunkt i Finland: "I denna period intresserar mig framfttr allt finskhetsprojektet, hur man

tillsammans skapade en finlËindsk identitet. Nu är ?imnet aktuellt igen. Ett folk måste se bakåt,

så att man kan gå framåt." Timo Koivusalo motiverar sitt val av Sibelius som åimne ftir en

langñlm: "Jag intresserar mig für Sibelius omåttliga begåvning i kombination med denna

speciella historiska period. Redan som ung gjordes Sibelius till hela folkets galjonsfigur."
Koivusalo säger att filmen baserar sig på historiska fakta. I nästa mening berättar han att han

t5n KaitaharSu, Tapio: Me SuomalqiseL Tavastehus 1984 - 1992,2
160 Kaitaharju l0
tut Kaitahar.¡u 9
162 Ahonen, Historiaton sukupolvi? SHS, Helsingfors 1998, 9 (min övers)
tu' Den finlåindske Hollywood-regissören Renny Harlin lär ha ett Mannerheim-projekt pâ gãng, enligt diverse
internet-källor. Finansieringsproblem har dock satt hinder ftir planerna, vilket innebär att Harlins dröm om Sean

Connery som den åldrande Marsken lär ha lagts på hyllan.
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anv¿int sig av nÊryra av de bästa anekdoterna som knutits till Sibelius person' De mest

;,tti"negrñ0a,, har ñan dock utelärnnat.r6a En god historia gar ftire en historisk sanning.

Historiekultur fiirmedlas även utanftir skolor och forskarkammare. Dess innehåll beror lika

*y.t.t på efterfrågan som tillgang. Sirkka Ahonens undersökning visar hur finl¿indska

ungdomar aldivt s<ift sig till alteinativa historiska kåillor for att ta del av berättelser som den

officiella historieunJerviíningen inte längre formedlar på ett attratfivt sätt - till exempel far-

och morfortildrarnas krigsup;bvelser. Fãr- och morfüräldrarnas berättelser blandade sig sedan

i ungdomarnas medvetaãd. i*¿ de fiktiva skildringarna i exempelvis ola¡nd.soldat av väinö

Linna (både roÍunen och de båda fihnerna). Av dessa berättelser hade ungdonunm inte tagit

tilt sig'den kritiska aspekten-, utan deras bild av krigen präglades av mytel om heroism och

Davids kamp -ot éãriuttut. Ahorren tolkar ungdòmarnas syn på det ftirgångna och på

framtiden som tillit till "det nationella projektet", händelser som hör samman med nationens

fridelse och forsvar. Den nationella 
- 
storberättelsen, som i offentlig retorik och inom

historieskrir,mingen ftirlorade i popularitet under 1960- och 1970-talen, har i 1990-talets nya

historiekultur åter blomstrat uip. ungaomarna har kunnat möta den och låtit sig gripas av

J";-ti'ãM;;,rut.t a-v l9g0-talet, i sam6an¿ med glasnost och det kalla krigets slut, började det

un ,k irou, populärt om vinter- och fortsättningskrigetpå ett nytt, mer öppet nationalistiskf sätt

åin forut. Ahonen har år 2000 i en artikel i lt¡stoiiattinen Aitrakauskirja vamat ftir historiens

srytligande tilt rr¡de¡hållning. Detta ser hon som negativt, ja till och med skadligt' o'om

-ottuã*"r, ta., komm"rsiaHsãrad historia] inte får kontakt med aktörernas strävan och val i

det ftirflutna och kopplar dem till sina Lgna frågor som rör framtiden, har han mottagit

historien endast som'underhåilning i stället for att ha funderat på människans och samhällets

;ìrrd;;.'ut ro*"rsiellt histãriebruk kan alltså enligt Ahonen ses som en form av

missbruk a., tistoriu- e"¿a åir det just kommersiella media som har präglat ungdomarnas

starkt moraliska historiesyn i hennes undersökning. Krigen s9m lkifdrats i talrika filrnero

;;Ã";;;h ãven tecknade serier har blivit en källa frir nationellt självlortroende och stolthet'

patriotism är inget abstrakt ord für denna generation. Ahonen fürnekar att ungdomarnas öppna

nationalism skulle vara en motrealfion på ftiräidragenerationens 60-talsanda, som i sin tur var

en motreaktion på krigsårens nationalism. Tvärtom uppgav de flesta-ungdomarna-vid
inranzirrp.r q ct+ ¡i,e gtt *I¿i¿ für sina füreställningar om det nationella projekfet just hemifran'

ffiäi;*d]Ç; ;* ã endasr "finlandiseringen" som ungdornama fann svårt att smälta'

r-Lx-Å^^1,ni-on -¡a+ .artq¡ fiïr qr¡läosef och foi abstrakt for att bryta med bilden av den
lIlU\rI\¡r'ÐÀrrówl Yq rvulA¡ '^*lt---

sam¡¡anhåIna nafionen, och den stora flyttvågen till Sverige sågs obehindrat som en del av en

nationell framgangshistoria - denna generatron rraoe ingen anie<ining aii kåir¡ra biiíe¡i¡ú cllci

avund.l68

1 995 giordes en allmäneuropeisk undersökning av ungdomars historiesyn I 29 olika länder,

som Ahonen redo gor ïor I SLN bok. Den publicerades 997 under namnet Youth and History. A

Comparative European Survey ol, Ilistoricøl Consciousncss and Polítical A ttitude.,s A mong

Adolescents I det fìi ljande redogör Jag cndast fiir îagra punkter 1 unclersökningen som

Ahonen fann intressanta och som ger uttryck ftir historiesynen bland finl2indska ungdomar

1

staltfung Tl ll oer
I

RegeüansKa
s r9-,-l-¿pastaciluçi

rötter språü<, historia och kultur" eller

qtt ta
rrrfs f^lt- ?i- ^- ¡arrr¡lin anhaf cnrn har oemensâmma
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164 Aamulehti 2002'07 -30 B 15 (min övers)
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vilja att skapa en gemensam framtid trots skillnader i det ftirgångna". De finlåindska

ungdomarna sküde sig markant från de västeuropeiska ungdomarna (undantaget
Skandinavien, som placerade sig mitt emellan västeuropéerna och finftindarna) genom att
lägga mycket större vikt vid nationens "organiska" ursprung än den gemensamma folkviljan.
Deras ställningstagande liknade mer de forna kommunistlåindernas svar, vilket Ahonen ser

som ett bevis på det pågående nationsbygget i dessa låinder.16e Inneb¿ir detta resultat att
Finland är i samma situation? Eller åir den nationella identiteten något som alltid fürblir under
uppbyggnad? T1värr ger Ahonen inga svar eller spekulationer på dessa frågor. De finltindska
ungdomarna hade ingen klar bild av väl-ûirdssamhåillets tillkomst utan tog det som en

sjåilvklarhet, samtidigt som de jämñrt med resten av Europas ungdomar visade minst
solidaritet gentemot fattiga både i hemlandet och i tredje världen. Generellt sett såg de

vällirdsstaten och social-ftirsÈikringen som ftirtjåinade ftirmaner, men ansåg inte att principema
som dolde sig bakom dem ftirutsatte beredskap att avstå fran något ftir andras del. Ahonen
spekulerar att denna inställning skulle h?irröra dels fran protestantisk arbetsmoral, dels från
1980- och 1990-talens fattigdomsftiraktande nyliberala retorik. Myten om Saarijåirvis Paavo,

den strävsamme arbetarer¡ levde kvar, men sista versen hade tappats bort i
ftirbrukarsamhåillets karusell: "blanda du, till hälfteru bark i brödet/ ty ftirfrusen står vår
grannes åker".170 I sin sammanfattning kommer Ahonen fram till slutsatsen att det inte ¿ir

ungdomarna årgang 1980 som åir historielösa; snarare deras ftiräldrageneration, vats uppväxt
och livsuppgift inte bjuder på samrna möjligheter till identifikation som far- och
morftiräldrarnas generalior¡ och vars egen historielfirltur präglats av modernismens
framtidsfixering. Därftir åir våilfürdssamhällets tillkomst och den stora flyttvågen åinnu hölit i
historiens töckèn ftir dagens ungdomar.rTl

Håir verkar Alronen rnotstridþ- I den fiirsta undersrikningen hävdar hon att de finlänrlska

ungdomarna ñtt sitt intresse ftir del nationella projekef Ïenifråx, ocb-att da inte rör sig om
en protest mot ftiräldragenerationens modernistiska rotlöshet, utan om ett genuint

engageÍu¡lg ftir historien, I sin anaþs av den andra undersöþirgea kornmer Ahonen till
slutsatsen att ungdomarna åindå påverkats av sin füräldragenerations historielöshet, eftersom
de uppvisar luckor i sin kunskap om historiska sammanhang- Den skenbara kluvcnheten beror
kanske pä att den hängivenhet ftir "det nationella projektet" som verkar gemytlig och positiv i
den fürsta undervilningens resultaL inte alls Íamsta¡ som lika çositirrt 'laddad i en

intemøionell jåimfürelse,.ðär de finl¿indska ungdornarna hårnnâr.i sarnrna $upp som deras
jËimnåriga i Östeuropa. I det ínternationella perspekfivet finner Ahonen plötsligt finl¿indarnas

nafionstanke jämfrird nred .den gryende postsovjetiska.nationalismen, och sþndar sig att
ftirklara denna parallell med att ungdomarna påverkats av "nyliberal retorik" och
"keynesianiswfiT2. Som Michael Billig frarnhäver; *vâf' nationalism skildras som._något

annorlunda ¿in "deras" nationalisrn, som ¿ir irrationell, farlig och fr¿imrnande.l73 De
postsovjetiska staternas nationaliströrelser rubbar ordningen och bildar stundom ett direkt hot
mot Finland, som till exempel den ryske politikern Vladimir Zjirinovskijs hotfulla uttalanden
om att Finland forfarande tillhör Rysslands intressesftir. Enligt Aira Kemiläinen åir ju "deras"
version av nationalism o'efter Västeuropa i utvecklingen"ITa.

I6e Ahonen 1998, 139-140
r70 Ahonen 1998,162-163; Runeberg, Johan Ludvig: Dikter. Red. Lars Huldén. Atlantis, Stockhotm 1998
171 Ahonen 1998,173
t'2 Ahorien 1998, 162
tt'Billig 
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Hur skall man sammanviga dessa motstridiga skildringar av finl¿indarnas historiemedvetande?

Enrigt Ahonen är den rrñtøuig om än livaftig, e*st yrqtel.s fiirfattare är den mer r¡fvecklad

¿in svenskarnas, "rrriui 
Matti Kringe och 

-rteitti rarvitie är den tendentiös allt efter

betrakta¡ens íntressen" och motiv. sverige spelar i dessa analyser olika roller' lneR en

genomgående tendens ar att antingen d;" "i,p 
Sveriges exempel som motbild eller som

forebild. Hos Klinge btir folkùõms-Sverþä til 9il med .en hotbild i sin totala

traditionsfientlighet, men trenden ,r¿irr¿t îtd"t 1990-talet och svenskarnas våixande

historieintrerr" firÁ", nåd inrir hans ögon För Talvitie är Sverige en säkerhetspolitisk

ftirebild, och han söker återuppratta sveiiies rykte i Finland. Detta inneb?ir även att "minnas"

historiska skeenden som har rortråingts i-andra versioner av sveriges och Finlands 1900-

talshistoria.

Heikki ylikangas påpekar i vagen till rammerfors, att det fttrh¿irskande politiska systemet i

Finland basera*ig pã 
"" 

f.ontiñuitet ftån år f gig - de1 år, som man ofta med så stor möda har

sökt ftirtråingu ro. ,ã.r, nationella enighetens" skulll7s. statsmakten haf jnt€ b¡rtts ut under en

pïötslig omvälvning och dãrmed öppnat möjligheter lir 9n 
urforskning av det ftrÍutna utan

rädsra ftir att bli stända tin svars ,u.r-ui pånãism stämprade. De kriser som drabbat Finland

efter 1918 har lätt kunnat framställas somìrsakade av yttre fakforer - Ryssland' socialismen'

fascismen, europeiseringen, globalir"ringrn, till och med den svenska staten' Nåir krav på

enighet fran oro* ,riOt"i 
-"r, O*f.uñ å. glömska och ftlrsoning fran nedar¡' blir

fortråingningsprocessen desto ,,'", .Íïet tiu. ¡ula sürvoia har visai ati 68-generationens

radikala strävanden att ifrågasätta nationella identiteter inte fick någon verkan på djupet'

eftersom den radikala vänstãrn t"rbbt;;ærades in i- det politilfç maskineriet och därmed

syssetsattes med att forverkliga det traditionella nationella projektet""'

De former av historiebruk som kan urskiljas ur ovannåimnda exempel visar hur tänjbara

gråinsernta mellan Karlssons olika kategorier är' Flistoriker som Kliqge, Kemiläinen och

Ylikangas bedriver ett vetenskapligt bruk av historien, vilket Ahonen också fürespråkar nåir

hon varnar for kommersialisering av historien' Samtidigt är Klinges arbete också präglat av

andra former av historiebruk' Existentiellt lYfter han fram Finlands kulturella och historiska

band till EuroPa, vilket glider över i ett ideotogiskf bruk, nlir Finlands "eutoPeiskhet"

framhävs for att motivera en tillhörlghet som
1 r--L^ 1-x-.^^ l:1.^Ívlnan(Ja ullti llaLuuÐ r^ø .ixl'¡l¡lnr ûir qlle

ùJs¡ Y ¡ulà

finlåindare. Alla former av historiebruk åir i någon mån selekfiva. Även det till slnes objekfiva

vetenskapliga bruket innebär att vissa historiska fâicta
: - -r ^--^-¿^ ^^L ,,+oliira¡ac

bgcloÍrs som lrrçlçvatrrlla uvrr urwrqrluae

. -1 -,--r!--:--.- a:. !---- +iI!
ur en uIlLlçISu-KrluÈ;. Da \4¡ Lu¡

r- ,- -- ^ --^ ^- ^1-^ Li.+^-iaoL.irminr¡en
lel lllut I I tã llòI\4, IuùLv¡ ¡vÚ¡u r

som ointrcssanto eftersom den öPPef använts i ideologiskt syfte. Klinge brukar dock sjlilv

öppet historien i identitetsskaPande sYfte. Suomalaisuuden Lütto har också ftir avsikf att

"återupptäcka" historien genom att sammanställa o lika incidenter med anknytning till Sverige

som dessforinnan varit 'odolda". Genom att rättftirdiga detta historiebruk mcd moraliska

algunrerrt (till cxempel att finl¿indarna har en rlitt att känna till sanningen), rättfrirdigar

Suomalai,çuuden Lütto även det ideologiska bruket med sYfte att avskaffa de svensktalandes

"privilegier". I alla dessa former av historiebruk är'oicke-bruket" - elTer fartrangnlngen,ftrr att

SchuJz-Jlageleifs tern - en integretr,d Áetr. Klinge väljcr att dekonstruera den

,1
a.¡onrne! K- !u1oe flom3 r-!f (-!çJl

Itrtwùl@ullrÉ

¡nvända
tènnomanska îrdealogin utan att ta

çtiort ,Jä ñreställningen
,. -77om en finsK naTlonell

1 I ^--.:+^tIUçrrtrtça.

Tìio+ancarinoen från rletvrrtLsuv¡urÞv¡¡
oosvenska" behövdes ftir att skaPa en sjäivständig frnsk

identitetsdiskurs. Nåir Klinge ignorerar detta, marginaliserar han sig själv
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o*, _* diskursens regler. Till slut måste h* gg efter och anvfinda srg av samma

-nationaristiska språk som dominer* dirk;;. suamátaüu;a"i tütto ftirtrtinger aktivt a'la

andra tolkningsmöjlighetel åir¡- de ,oã-otruo", ti[ sveriees rast, som Pihkala själv öppet

tillkännager: 
,,Historisk erfarenhet ,¿"i rrrrif*i" r¡tr* 5ir"is""tig"* 

onda avsikfer lin for

sodú,.tTiylikangas 
'/tigen 

titt Tamniffiat-ã *¿ru ti¿äãtt t*"*ãtl på hur moraliskt och

îetenskaprigt rirt"i"uri* kan bri "";í;;rk 
å" pa fortraingning, n¿it hu'' öppet tilkannager

sin avsi*:t att slaiva inbördeskrig"t' d;;;iu''i"*"tf9-tyd;-'ñ'skapa nationell enighet på

falsk grund utan for an ge en mef ärötd"*up iu a", ,oro'hattd". Det råder inger

tvivel om an yrikangas bédriver togr,ärriirãt*c oel ¿¡r dock lika uq¡enbart att han har

ett syfte med ,itt arbete ,o,o þ''rrtãr.", ã"t ir"t vetenskaprþa historiebruket'

177se s27

s8



3.4 Sverigebilden- en analys

I början av 1970-talet, då finländarna ännu upplevde sin ekonomiska situation som så svag att
många, inte bara unga, valde flytten till Sverige, ftifde mediema också händelserna i Sverige

med en iver som saknar motsfycke under de senare decennierna. Minsta detalj om
devalveringsmisstankar och varvsköp, men även om vardagslivet och om kuriositeter som

hårnät och erotisk poesi, efior Helsingin Sanomats, Kanavas och Suomen Kuvalehtis
låisarskara om. Speciellt Sveriges ekonomiska situation granskades noggrant. Skillnaden är

stor jåimfort med situationen i början av 1980-talet. En hypotes skulle kunna vara att den

relativa ekonomiska välmåga man uppnått inspirerade att rikta uppmåirksamheten mot andra

eur.opeiska länder, mot USA och mot Japan. Sveriges bankstrejker inledde 1990-talet, och

strax därpå slog krisen Finland. Våinde man då uppmärksamheten mot Sverþe igen? I alla fall
var intresset lika stort som tidigare für den ekonomiska krisen i Sverþe. Inftir EU-inträdet

fokuserade man hellre på Danmark, eftersom danskarna kunde bjuda på ett exempel på hur

det gått for en skandinavisk nation som hoppat på l?det europeiska proþktet". När Sverige

|åimnade in sin ansökan om EU-medlemskap till Brüssel, väckte detta besvikelse, eftersom

Sverige inte hade överlagt om saken med Finland. Nåir det var dags att ta beslutet om EMU,
våintade Fintand inte låingre. På ett realpolitiskt ptan kunde detta ftirklaras med Finlands

ekonomisl¡f och politiskt utsatta situation som granne till SovjetunionenlRyssland. I media
n¡I" ¡{alrarr tnll¿qrloc ¿lnnl¿ Sr¡eriocc hachrf neh realrfinnerlâ i Finland som s'r¡mntomatiska ftifvv¡r gvvsl! lvu\ssvp - - --- -J 1

en lång trend. Finländarna satte sina forhoppningar på Sverige och blev besvikna om och om

iger¡ enligt denna version av "den nationella storberättelsen". Faktiska ftirsök till samarbete

eller tilllillen då Finland inte hörsammat Sveriges ftirväntningar füll rtanñr ramen ftir detta

narrativ.

En stor del av Helsingin Sanomats och debattmagasinens artiklar med Sverþanknytning har

negativt innehåll. Regelbundet rapporteras det om den svenska välftirdstatens kris:

devalveringshot 1970, Svenska sjukan 1980, bankkrisen 1990. Ett annât återkommande

problem åir narkotika. Redan 1970 verkar problemen med LSD och opium kräva den svenska

polisens fulla resurser. Stefan Jarls film Ett anständigt liv uppmärksammades 1980 just ftir
Å^^ 1.-i+i1- -^* f,l,-^- ril'¡'qt m¡t rTat o.¡pncl¿e cqrnhället Sarnma mörrster llnnrenades när RoVuvll NllA ùvll¡ ¡u¡rvll ¡u\!u ¡uvu -_rr- -r_ r

Anderssons Sånger från andra våningen nådde finlåindska biografer. Svenskars kritik mot den
--,----r-- ^ ^L Å^+ ^-,^-^l-^ ^^*L:rll^+ *n¡ ^4o ¡rññ i rannr-taca infcrr¡irrer nlth
svgllslfa Ët¡1tgll uull tlttl ùvçllò.l\(r ù4lllllc¡.uvL lcÐ vtr4 uy.F, ¡ rvyvr ùÉÞv,

x--^--x+-:- ^-+:1-lõ- Tlonco o-iiLlo- foc in i +i¿lninoqr nnh rnqc¡sqin û\r att Åe. ftirväntaSuvglù(¿LLlllll¡4ú¿r 4V GLIN4. Vvùo4 Q!4u4 r4u ur ¡ !¡\Au¡Þr4

intressera läsarna och ftir att de möjligen återspeglar redaktionens uppfattningar och

intresseområden. I dessa artiklar ftirekommer sällan jtimfürelser med liknande samhälleliga

problem i Finland eller uppmaningar att debattera ett jämftlrbart fenomen i Finland. Dåiremot

används artiklarna om det farofyllda Sverige ftir att varna for en nära framtid som eventuellt

kan tänkas hota även det finska samhället. Excmpclvis framställs problem som "clet ökacle

våldet i samhället" eller invandrarrelaterade problem som endemiska ftlr Sverige.

Under och ävcn sporadiskt efter den stora utvandringsvågen fülier media sverigefinnarnas

intolerans och bristancie infbrmation. De hotas av arhetsirishet och andüg faitig<íom. barnen

har språkproblem. Såimre tider i Sverige skulle till och med kunna bctyda att Flnland maste

bereda sig på at1-ta hand om "de hundratusen" , hävdar man så sent sotn i990. Med tiden Ër
. I stället

blir Sverige nu ett varnande exempel på dct misslyckade
Finland handskas med sina invandrare tör att undvika

integrationsprojektet - hur skall
Sveriges "misstag"? Håir sPelar

skildringen av Sverige en viktig roll dels i bekräftelsen av den egna identiteten -
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Ènftindaren/finnen som offer, Finlands småirtfyllda vandring genom historien - dels i
- 

beftistandet av nationens gränser och identitet - den finska kulturen måste besþddas fran

urvattnande influenser utifrån. Sverigefinnarna var ftiremål ftir ett allmåint intresse under 60-

och 7Q-talen, men intresset började ebba ut under 8O-talet, och dagens finl¿indska ungdomar

och gnga vuxna är ofta relativt omedvetna om att sverigefinnarna utgör den största

invandrargruppen i det västra grannlandet. Sverigefinnarnas situation åir helt enkelt inte lika

intressant ftr ge*"o" man l?ingre; tillräckligt lang tid har gått frir att det kollektiva minnet

skall ha kunnat sålla bort detta minne som inte passar in i den nationella storberättelsen om

Finland. Det existentiella historiebruket, som enligt Karlsson tillhör allas behov av att fir¡ra

ftirankring i ett större sammanhang, står i ett beroendeforhållande till de intellektuella och

politiska ilitg*pp"r som uppfinner och fortråinger historia med ideologiska syften' I fallet
pittt*¿ kan vi även se hur en ltingtan efter nationell enighet blir en hörnsten i den nationella

identiteten och befrists både ideologiskt ovanifian och på ett individplan i vardagen. Håir

spelar svensken som "den Andre" en viktig roll. Det "farliga" Sverige kan tjäna som ett

vamande exempel: Så kan Finland se ut i framtiden, om man gör samma misstag. Ä. andra

sidan kan jämftirelsen verka eggande till tävlan - ännu ¿ir Finland ikapp, ännu leder Finland,

men låt ois inte vila på våra lagrar ... An idag ftirekoûrmer parallellt med hotbilden Sverþe

också Sverige som ftirebild och positivt exempel. Ntir den egna nationalkaraktären ses som ett

hinder ftlr framgang utomlands, framstår den "verbale" svènsken som en forebild. Å andra

sidan saknar "svensken" rötter i unika historiska erfarenheter. Om finnen säger A, måste

svensken säga B - eller tvåirtorr¡ allt efter behov. Om svensken åir belevad och våilklädd,

framstår finnen som sjaskig och okultiverad - en "skogsbo" frårt "noshörningarnas land".

Men finnen åir desto mera åilcta och åirlig, ty han gömmer sig inte bakom en snygg fasad utan

säger högt sin ärliga mening. Dessa fantasiskapelser, finnen och svensken, spelar en stor roll i
¿et toUet<riva meã'vetandeioch dyker upp om och om igen i litteratur och media som kåira

garnla sagofigurer - se Suomen Kuvalehtis och Helsingín Sanomats jåimforelse med Kalle

Anka och Alexander Lukas i kapitel 3.2.

En alternativ ftirklaring till Sveriges demonisering i den finlåindska nationsdiskursen är den

enorrnt starka intryck ìom fennoûranernas relativt korta hegemoni undgr 20- och 3O-talen

gjorde. Förarbetet hade utfilrts under nationalromantiken. Michael Bilig har visat med vilken

$t*ott*tr.t vi indelar världen i nationalstater och uppfattar icke etablerade nationers kamp ftir

$:ikstyre som något självklart, sålänge det inte orsakar splittring i vår egen nation. Den

defensiva hallninglch det tillstand av belåþring som tycks prägla den finl¿indska nationella

identiteten härrör från den instabila perioden strax ftire och några decennier efter

sjåilvståindigheten, då fintåindarna fann sig tvingade att enas kring en enda foreställning om

riationen. tvtistyrt*aet och de tragiska foljder som de fick behövde i sin tur bearbetas av

fti$ande g"rr.ruiion"r. Det marginella hot som Sverige utgiorde mot Finlands gränser under

Åt*¿rnlren fyllde ett vakuum. Man behövde markera sina gränser även västerut, och

"svensken" fick agera "den Andre". Dåirmed fick hela den svensk-finska historien skrivas om

ftir att framställa finl*¿ som en enhet redan füre "den svenska invasionen", och finskheten

som något primordialt och väsensskilt. N¿ir det gäller Sverigebilden spelar

historieformedlingen även idag en viss roll. Dels osynliggörs den gemensamma historien i
vissa källor, i anãra överbetonás dess betydelse. Svenska och finltindska kontakter efter 1809

belyses sporadiskt. Svenska frivilligas öden belyses mer sällan av källorna ?in de finländska

utvandramas situation, vilket är ftirståeligf med tanke på den stora utvandringsvågens

aktualitet åtminstone under 7O-talet. Negativa avski¡ianden ur den svenska historien fir
däremot stor uppmärksamhet i den finlåindska pressen'
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IminC.uppsatsomFinlandbildeniSverigeunderde.ftirstadecenniernapå1900-talet,
anvåinde jag mig av begreppet "q?i finãk-svenska ekvationen" for att beskriva den

speglingspro".r* ,oÃ'påda;*[an Fùand och Sverige under denna turbulenta tid' I denna

studie såg lag på problemet gr en specifik svensk synvinkel som präglades av

nationarromantik och en forestäilning o* ,ruiiorr"ns historiska mission. Så länge en finlåindsk

foreteelse korresponderade med det nationalistiska idealeÌ, upplevdes den som positiv och

synonym m"d va¿ Ãun uppfatta{" t-"* tdenskhet"' 178 På-sanrma sätt som historikern

Harard Hjåirne uttryckfe respekf ftir det finländska kulturarvet genom att koppla det till det

som var "vårt" for honom, det vill- ** ã" svelska kulturarvet och den europeiska

bildningstruditiorr"rrùt,;ñ;;t Matti Kidt brgar ttq $ gemensamt ftirflutet med Sverige

och vÍisteuropeiska kulturnation", g"oo; att "avsloja" fiãskheten som ett arv fråm dessa

kulturkretsar. På sanüna sätt som H¡Zirrre ourosiktligt fi,k f"*o**t*u att tolka hans attityd

som storebrorsmentalitet och snarare ïrmaJ" ¿eä nan hans medlingsforsök, väcker Matti

Klinges ofta smått spekfakulåira mu"ir"iutioner av hans version av den nationella identiteten

1"g." inspirerad genklang bland den breda publiken'

EnligtsverigefinnarnaochenligtfilosofensomvillåterupprättaSnellmaniirfinskhetnågot
som finl¿indaren kan ener bör utöva. net ,or sig arltså otn å" aktivitet. som vi har sett i kapitel

2.4.r (Homo_Håk; och saarijärvi- p*""i, "* ¿"n nationena identiteten något som måste

r+irtiänoc nch som kan fürloras. Finskhet åir alltså inte något som nödvåindigfvis åir medftitt; det
rvr LJC4¡çV

innebär att finländaren måste r"rou opfiiu vissa forväntningar (särskrn o1.<fet ?ir fråga orr eä

man). vi kan ä"* ; finskheten ,tit¿*r som en sårbar - om än uråldrig - grodd, som

obarnrhåirtiga e'ropeiserings- "[". 
gtouuriroi"gsproje$- kan forkväva eller forvandla till ytlig

,,esboism,,.rro som självståindighet"n ¿i, áen nat-ioielia identiteten ett våirde, en vinst i sig' Den

måstebesþddasfrånyttrehot,ochdenmastehållasvidlivgenomåterkorynandeceremonier
och ritualer. Var finskhetens gtänser gëü" æ däremot mer omtvistat' De som uppfattar

finskheten som ett skott på a"r, 
"*îpJi.i.u "pptyrningstraditionens 

vtirldstrrid, ser inte EU

som ett ,"e[t hot *ot skottets unika s¿iraft. De som ser finskheten som ett resultat av kamp

mot yttre omständigheter och ,oro 
"tt-ì"¿ 

i kanrpen for sj?ilvständþhet, våirderar finsklreten

likt självständigheten som en **"rr-r¿inigh"t, 'o- 
hotu' uï h"gt*onisträvanden från öst och

-¡äo* erarcnrrmicerinse;n av ,,svensken" "o"i 
füreställningen om Sveriggs historia som en

v4ùt. erv'vvtJ r"-'--e

.JJrig ü"j. GJgr-iuluiti. e1 srik-erhetspolitisk_kontinuitet, enligt Pihkala en Kontrnurer av

^:*.^r-\ Loeicra¿ l.it¿tpn ew,,finnen'io"n f¡rrt*¿s historia to- 
"tth"ttiga 

begrepp' En-tydlig

;iffi:jr;;äü;,;;;;;t- ",.'-t;ue 
;ilã u" ;n*m"t". Gränser kan räggas, raÍEr etabieras,

identiteten st?irkas.

t?8 El-gren, Ainur: Finlands sak rir

univcrsitet, Historiska instifrrtionen, 2002-07-15

ìÏËlfü:"ril-?j- n"rrtuforsftirorren Esbo, sinnebild ftr den moderna, urbaniserade och rotlösa finländaren)
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'4. 
AnaIys - Den "Andres" roll i den nationella identiteten

Vissa "Andra" åir mindre fråimmande ¿in andra "Andra". Sveriges speciella roll som

identifikationsobjekt kontrasteras mot rollema som hotbild, motbild samt ftirebild, då dessa

sistnåimnda kategorier är "de Andra"; de representerar egenskaper som "vi" inte besitter.

Sverige och svenskama som aktörer i historien och i sarntiden bedöms alltså också efter

kriterLr som vanligtvis till?impas på foreträdare for "oss" - finländare som färmat sig från sina

historisk-nationella rötter, finländare som skapar en gemenskapskåinsla genom utnyttjandet av

symboler ftir finskhet, finlåindare som bryter mot finskhetens konventioner. Svenskarnas dubbla

rôI ro- "vi" och "de" är inte enkel att spela. I fint?indska media kan den osþldigaste

anmärkning om finländska forhållanden snappas upp och analyseras i sina minsta beståndsdelar.

Det spelarioll vad svenskar tycker och säger, inte bara ftir att en ung nationalstat törstar efter

bekräftelse utifrån, eller ftir att en nationelVnationalistisk identitet kräver ett erkännande av

dess gelikar grannationerna, utan även ftir att svenskar pâL ett visst sätt åir finlåindare - och

finlåindare är svenskar.

Föreställningarna om Sverige som kan urskiljas ur materialet uppvisar två sidor. Dels är det

fråga om tidsbundna forändringar; vissa problem fürlorar sin aktualitet med tiden (till exempel

sverigefinnarnas situation, som från att In blivit nästan dagligen uppmåirksammat under det

tidigi 1970-tatet uppmåirksammas endast sporadiskt under senare decennier). Ä andra sidan

återkommer envisa diskursiva mönster under de tre decennierna som undersökningen fokuserar

sig på. När sverigefir¡rarnas situation i det samtida Sverige tappar sitt sensationsvärde på grund

av flertalets snabba anpassning till det svenska samhället, bevaras minnet av de fürsta svåra

decennierna och anvåinds i olika syften for att skapa och upprätthålla en nationell identitet. För

Pihkata ingår den stora utvandringen smärtfritt i ftireställningen om det illvilliga Sverþe. För

Klinge btir den stora finska minoriteten i Sverige åinnu en låink som forbinder grannlåinderna i
deras gemensanìma historiska öde. Andra debattörer som fokuserar pä problem som

multikulturalism och en finsk identitet ignorerar sverigefinnarnas betydelse sorn en

identitetsskapande grupp. Den anpassade, "mångkulturelle" sverigefinnen faller utanfor

foreställningãn o* en enhetlig finsk identitet. Han eller hon väcker endast intresse om han eller

hon hamnar utanfür det svenska samhället, antingen genom medveten protest eller genom

social utslagenhet. Genom att profilera sig som svenskarnas "andre" möjliggör sverigefinnen

identifkation.

Med hjälp av Hayden Whites troper kan man urskilja ett antal versioner av "berättelsen om

Finland". Romansen eller dramat med en heroisk handling lfimpar sig bäst till att berätta om

Finlands väg mot självständighet och uppbyggnaden av en nationell identitet. Denna uttnytjas

även som fonnel ftir att beskriva Fintands väg mot EU och ftir att fråimja identifikation med

Europa (till exempel av Matti Klinge och Aira Kemiläinen). Denna positivistiska syn på historia

och civilisation bygger på gamla fundament i den finska historiografin. Motpolen åir den

ironiska berättelsen, som bestrider att det skulle finnas möjlighet till framsteg, som

dekonstruerar ideal och krossar högtflygande drömmar. Den ironiska berättelsen ftirekommer i
Fintand som motreaktion på romansen och utmålar en dyster historia d2ir idealen ftirbytts mot

självdestruktivitet, egoism och småaktighet. Finlands historia som en ödesmättad
jolgatavandring åir en berättelse som pendlar mellan utsiktslöst, påtvingat eller själwalt slaveri

iitt ttOgr. maktér ("den finska parentesen"), eller en mer framtidstroende, trotsig bild av den

finl¿indska nationen som ftirsvarar sin dyrköpta självständighet mot destrukfiva inflyanden

utifiån och inifran. Dessa två ytterligheter kan järnforas med berättelser om "den finske

mannen" i den finl¿indska litteraturens och konstens kanon. Överväldigad av det obarmhåirtiga

ödet gar han under i alkoholrus och/eller våld - alternativt tillkÊimpar han sig en plats i tillvaron

62



som en nybyggare och "omvänds" till civilisationen. Nationalitetstankens starka koppling till

kön och í sffierhet maskulinitet är exceptionellt svårt att ignorera i Finlands fall. Idrottens

betydelse dr den nationella identiteten och dess koppling till ft)rsvarel_.9"h plikterna mot

fosterlandet är om möjligt ännu mer uppenbart ¿in i Michael Billigs exempel från

Storbritannien, eftersom pit**¿ har allrnän värnplikt och en stark opinion for dess

bibehå[ande, så stark att vapenvägrare och civiltjåinstgörare anses ha fÌirverkat sin "finskhet"'

Det är uppenbart att dessa berättelser om den nationella identiteten drar sin stomme från

ñ;;blld;iiärd; tilbaka i det forflutna, ftirebilder sorn inte nödv¿indigtvis vid sin uppkornst

sattes i nationalismens tjänst, men som senare kunnat utnyttjas i detta syfte'.Lacans hlpotes om

identiteten ,oo, oagoi ,o- rt upus av interaktion med en fiiråinderlig omgivning kan tillÈimpas

på finskhetens janisansikte. Båda nationella identiteter, sjiilvståindighetens heroiska fürsvarare

och den ¿estruf.ti"e, lrimitirre vilden, itr reflektioner av "de andras" påståenden och

foreställningar om fiorru*u och återskapas genom att man aktivt söker bekräftelse for

någondera áv,'Finlandbilderna" hos utländska betraktare.

Som jag visat i Finlands sak rir suä'r, var den svenska bilden av Finland under de forsta

decennierna på 1900-talet starkt präglad av det egna nationella idealet. Finland och dess

invånare var Sverige och svenskarna - som bäst och som v2irst. Inbördeskrigets Finland var ett

varnande exemPel, vinterkrigets Finland var bålverket mot österns horder, det Sverige som

*å--o o.ro-ol¡q idc;¡licfer önskarle sisLt,ruróq under sitt hemlands fredliga sekler. Svårmod, allvar och

arbetsamhet är gamla svenska dygder I den finlÈindska Sverigebilden syns de inte, därftir att de

redan tillhör det inhemska nationella idealet och dåirfor inte kan vara "den Andres" attribut.

Sverigebilden måste vara en kontrast till füreställningen om den finl¿indska nationalkaraktZiren,

annars uppf,4ler den inte sitt ändamål. Likheten till svenskarnas bild av danskarnas kynne i

Linde-Laursens avhandling är slående. Om den ideala nationalkaraktärens attribut är ett arv

fran Sverige, måste även de traditionella fiendebilderna motsvara svenska foreställningar om

"den Andreo'. Ryssen är och forblir densamme, "stekfe man honom än i smör", men ftir att

anpassa Sverigeidealet till finlåindska ftirhållanden måste man ersätta dansken med något.

Dåirfrir har "svensken" i finltindska ögon traditionelit "sYdlåindska" drag: Svensken är social,

pratar ftir mycket, formulerar sig kvickt och diplomatiskt men åir ftiga handlingskraftig

Q*,ancLanc .rcrhqlq talnnøer söru Y vÐ¡rv¡¡J --------o a honom opålitlie. Verbalitet är ett feminint drag. Svensken åir

ömtåligare och pjåskigare åin finlåindaren, svenska soldater ¿ir bortskämda med sina hårnåit, och

^-,^--l-^ ^*ri^Lo'fo$aoo. r¡ed¡âròvgltùÀc e nÈiuvrùuuÙvr fiäskisa'J--^-e--' Samtidþ utgör svensken ett hot som ¿ir svårt att

7,nnl.nøticø¡o nr-Á hiäln av faktiska
l\v¡ru v!¡evr '^J"E - ' ----

händelser . Det finns en lucka i berättelsen om svensken som

"vår käre gamle fiende" - de tillfälien, clå Sverrge sKulte na urg]orr

De,ttakan förklaras med att svensken är samma
c----- ^^- l^-^1,^-llgtll sullr LlailrtÑvrr i er¡enel¿ hictnriekìllfur ñreI J Y WINa\ rUDLvr ¡v¡rs¡r

andra våirldskriget. Linde-Laursens forskning
a 1t 1 -,-L-^ ^-.^.^^l*om oansKt KUIrtra sv('lrsÑt ^+x'{i^- rlatlqJLWUJVI svt re

påstående. Man fir inte glömma bort att Sverige vid nationalromantikens sista

blomningsperiod under ftirra sekelskiftet ännu var ett socioekonomiskt utvecklingsland jämñrt

med Danmark. Då säg Sverigc i danska författares ögon ut som ett land täclct av mörka

skogar, sorrr beboddes av tungsinta, idoga arbetare, som söp for att uthärda och inte var sena

att drakniven. Svenskarna kontrade genom att våinda stereotYPen till sin ftirdel; svensken var

* 4-1-¿i--!, ¡ 1.. -+ .---.--+ E:-'.!-*¡
Ë[[ l¿l.lf.nsa't ll\rL lrlvl I xuqrs'

utmåirkt att övcrföras
T)...^^L^*--i\i¡tiçiJ'viËù ccli senare Aleksis Kjvis, Jt-lhani Ahos, Iknari Kian[os

och andra författares aümogeporírâii,
,+eqenr{e in i ¿-{en

slereotypa
r ¡c ,,t-- f^11,^:*1^-llbildgn av ogn rlnsÁa luutsJarÇu T-L;i*J^.L+inaf {ii.länqdeIlluul LtwLrr\ r ¡Ë,vL denna dittills så

omhuldade folksjäl en dYster frårsida, som mer "rättviso" skildringar av bland anclra Väinö

Linna ftirsökfc tvätta ren, sanrtidlgt somTnna och senare -fäkangasvåicili--rryprötrdtrdebafi et-,

eftersom cleras bsrättelser inte ftiljdc dcn heroiska epikens trop'
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Dubbelheten i berättelserna om den finl¿indska nationella identiteten har uppmärksamrnats av- finlåindska debattörer som ett mer eller mindre reellt problem. En del befarar att den
"destruktiva" sidan av "finskheten" kommer att fürsvåra integrationen i Europa. Andra ser den
ökande globaliseringen som ett hot mot "finskheten", medan åter andra finner källor till sfyrka i
den finlåindska identiteten som presenteras som något unikt med uråldriga rötter. Samtidigt åir

alla överens om att "finskheten" medvetet skapades under nationalromantikens 1800-tal av
ftirfattare, politiker och konstnåirer. Paradoxalt nog åir "finskheten" alltså samtidigt primordial
och en modern kostruktion. Båda åsikfer dyker upp sida vid sida, ofta hos s¿uruna ftirfattare.
Den nationella identiteten tycks vara något som en nation måste skaffa sig och halla fast vid,
men som kan omformas och tillåimpas efter behov (även om vissa debattörer befarar att
identiteten lider skada av att vissa sidor ftirtrycks). Frågan om även finländare äger eller kan ta
till sig dubbla, mangkulturella eller kosmopolitiska identiteter verkar inte existera i denna
diskurs, trots att sådana finlåindare bevisligen existerar exempelvis utlandsfinnarna,
finlandssvenskarna sarnt de ctrka 2 procent av Finlands befolkning som talar ett annat
modersmål än finska eller svenska, für att bara nåimna de mest uppenbara kategorierna.
Dåiremot forekommer ftireståillrringen om en "europeisk" finskhet som alternativ till en
etnocentrisk finskhet.

En möjlig hypotes som åir vÈird att utforska åir att historieformedlandets utveckling i Finland
endast hann nudda vid weibulliansk nedmontering av nationella ideal och postmodern
dekonstrukfion mellan den fürsta langa perioden av rankeesk faktahistoria och hegeliansk
historicisn¡ och den på 8O-talet ftiljande "revival of the narrative". Man hann aldrig fullstrindigt
dekonstruera foreståillningen om nationella identiteter eller ersätta en statsnationalistisk
historieskrivning med regional mikrohistoria (det senare frodas, men i underordnad ståillning).
Tvåirtorn, den nationella storberättelsens identitetsbyggande syfte erkåinns öppet och ses som
något väsentligt och viktigt även av etablerade historiker. Man kan även hävda att den
finlåindske historikerns samhälleliga och politiska plikter aldrþ hamnat i sþmundan på samma
sätt som i Sverige. Under 1950-talet avtog de svenska historikemas intresse och engagemang i
samhällspolitiken, medan samhåillsvetenskaperna intog en viktig ställning. Denna utveckling såg

annorlunda ut i Finland; ftirvisso omöjliggjorde de nåira kontakterna med Sovjetunionen saÍilna
slags nationalistiska historieskrivning som hade idkats füre andra våirldskriget, men historikerna
behövdes frir att finna nya identifikationsmöjligheter i det ftirflutna, h?indelser och
personligheter som kunde tjåina som positiva exempel under efterkrigstidens återuppbyggnad.
Matti Klinges verk åir ett gott exempel; på en och samma gang ¿ir de Europaorienterade,

ryssvänliga (den nästan idylliska skildringen av perioden 1809-1917 började ftirst på 9O-talet
äter att ifrågasättas) samt kritiska mot fennomanin och nationalismens avarter.

Inte ens under de "internationalistiska" decennierna 1960-1979 har historiesynen i Finland helt
brutit med de hegeliansk-snellmanska traditionerna. Två huvudlinjer i den finlåindska
historiesynen åir dels Leopold von Rankes kända maxinì, som behåirskar en stor del av
forskningen åin i dag - strävan att ta reda på "wie es eigentlich gewesen", om inte ren
håindelsehistoria så i alla fall med tungvikf pà att samla och redogöra ftir det mest sannolika
håindelseftirloppet. Denna typ av forskning utgör ryggraden i den finländska
historieforskningen och kan lätt urskiljas till exempel i universitetsinstitutionernas listor på
avhandlingar och deras åimnen. Å andra sidan är den hegelska synen på nationens historia och
dess öde inte heller utdöd. Medan forskarna idag studerar dess orsaker och verkan i det
finlåindska sarnhället, lever hegelianismen i sig i den populära historiekulturen och i
konservativa debattörers tankevåirld. Orsaken till detta fasthållande vid foreställningen om
nationalstaten ligger i det faktum att Finlands tillkomst som självsteindig stat sammanlill med
nationalism-ideologins höjdpunkt - slutet på ftirsta vÈirldskriget. Detta krig började som en
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konflikt mellan nationalstater och slutade med det officiella erkåinnandet av ännu fler
nationalstater. Medan Sverige som stat existerade langt frire nationalismens genombrott, hade

Finland ingen motsvarande historisk tradition att bygga på. Nationalismen möjliggiorde
legitimeringen av Finlands existens som en självständig stat. Religion, administration och
lagstiftning som skulle ha kunnat skapa legitimerande band med det frlrflutn4 var ett arv från
det svenska riket. Avsaknaden av inhemskt furstehus, som hade kunnat skapa ett genealogiskt

band in i det forflutna, kompenserades med frireställningen om en uråldrig "folksjäl". Den stat

som uppstod 1918 (efter etf sekels ideologiskf ftirarbete) är (bortsett fran minimala'åindringar)

den stat, som existerar idag. Heikki Ylikangas har visat de problem ftir
"Vergangenheitsbewältigung", hantering av negativa händelser i det fürflutna, som denna

obrutna kontinuitet irrnebär. På samma sätt har det varit svårt ftir finl¿indarna att befria sig fran

ftireställningen om "finskhet", egentligen inte mycket annorlunda än ftireställningen om en

gemensam folksjäl. Nationaltankens genomslagskraft visas av de talrika antropologiska studier

som visar hur enigt finltindare i alla åldrar och samhällsklasser identifierar sig med denna

"finskhet" - alla kåinner till de rätta "ways of talking about nationhood", med þilligs ord.

I den finländska identitetsdiskursen dominerar det ideologiska, det moraliska och det

existentiella historiebruket stort. Behovet att aktivt återupptäcka, bevara och till och med att

uppfinna en enhetlig nationell identitet åir starkf och i de flesta fall ytterst medvetet. Det är så

att säga inb-vggt i bilden av en finsk identitet; "finskheten" blir en självuppÛllande profetia. Att
Sverige och "svenskheten" spelar en ofta motstridig roll i uppbyggandet av denna identitet,

dels som hotbild, dels som beundrandsvåird forebild, är egentligen ingen paradox, om man ser

på "svenskhet" som "finskhetens" spegel. I själva verket åir "finskheten" beroende av denna

spegel. Den finsknationella identiteten har grott ur ftirestälÛningar om Sverige och svenskhet,

och när denna modell frir identitetsbygge etablerades, blev den en fast del av den finska

identiteten. Mantrat "svenskar äro vi icke" lever kvar. Att bryta sig ur denna identitetsdiskurs,

där vad som lir finskt definieras med hjälp av vad som åir svenskt, åir omöjligt sålåinge som

språket som man talar om identiteter med åir lånat ur nationaüsmens ordfrirråd. Den

nationalistiskt prÈiglade historiediskursen etabierades i Finland med syfte att åstadkomma

nationell enighet efter självständighetens svara och blodiga konflikter. Så ltinge som nationell

enighet ses som ett syfte i sig, och så låinge man inte accepterar ett samhälle som genomsyras

uy itrtr"s.konflikter och olika grupper med olika måI, kommer denna diskurs att leva kvar och

utveeklas tnom sina givna r¿rmar av nationellt enande. Den är ingen envis kvarleva ur en

fürfluten tid. Den har ett bestämt svfte i nutiden.

r or r , e-rr- -- t^,-^ ¿:a--¿ -^- ^-^^^l Cl- l^* Æ*l*-,{-l-^ i'l^-+i+o+o- ñañ
ùVgflgg nal SalgUgS ggflUflf A"ILIOIIUçII¿I tJ¿llIAt ùUrIr JPçËçl l(rl t¡r/ll IlIlICLlrurÀc ruvr¡LrLvtvu trrv¡¡

üka üte som <Íet finns en homogen Sverige'oüci är den fuú¿indska iderrtiteten homogen. Ðenna

spegling skulle inte vara möjlig att genomftira med nagot annat grannland. Finlandbilden har

samma rötter som Sverigebilden, dåirfor fungerar nationernas rivalitet ensidigt. Nationell

ôtskillnad var nödvÊindigt på 1800-talet ftir skapandet av e.n självständig finländsk nationell

identitet, men dess kärna åir ett arv fran den svenska tiden och cless icleal identiska med de

gammalsvenska. Tidigare decenniers livaktiga Sverigeintresse har byggt upp en lång tradition
çcrnr är svår für nntida fnrskare och inttrnalister att ftirbise.

1--L- - L- - ,- 7-^-- :-¿^ --:-^ ^--^+ A- ^+ --,-,-l:.--.-.=, L:-+,-.*:-1-^----1.--+.^,^l: i.,{a+fif+*c..licl-:rc+n i
lrçSila. ¡illf ts¿1t¡iEil KAll llllç VlùA ¿alll&rl a[ oaL ù(-LlLuvl cv rcLvlrwur wwr vur rsvr¡rar
F:--r^--r : ^11^ Å^^^ f^*^- x- :-+-^^^^-+ ^^L Lä-.+ -Ä'l-';i-.l;ñ+ - i r{cf Oirelioconrle qrhefcf
!'l-lUA!lU I AllA (lçbs IUllllÇl d^l UlLllvÐöcult Uvu rrL'Éùr rr\'\r v*rrur¿;L

skildrat genom exemplet "Sverigebildcn". Är dcn finländska syn på historia och identitet 'fel',
som Fejffiarõreställnitigaromclennãf -rcmêliaidentiætensom smii¿iäefs ocir statens ryggrdd?

Sjåilvklart inte. Studier av ftirhållandena i Finland bjuder på intressanta möjlighefer till
jämforelse. Forskaren kan lika gîtrm fråga sig varftir den svenska
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förtråingningen - ¿ir så fürtegen om frågor kring identitet och identitetsbyggnad. Förvisso sker* 
det mycket forskning kring identitet som konstrukfion. Alla resonemang om historia och kultur
som ftirs i kontexten av en ftireståillning om nationen, handlar oundvikligen om identitet. Men
inställningen ?ir just att nationell identitet frirringas till en tillftillig historisk konstruktion, som
forskaren betraktar utiûan och dissekerar. I den utomakademiska våirlden åir den nationella
identiteten osynliggjord ftirutom på turistbroschyrsnivå - ftirringad och frirytligad till
flaggdagar, midsommar, dalahåistar och lkea. I Finland betraktas den nationella identiteten som
något ofrånkomligt, något som har byggts upp med möda och som åir våirt att bevara.

Det vore ftirlockande att svara med en ftirenklande modell på nationens ûamvåixt, där varje
nation genomgår en rad utvecklingssteg och de västeuropeiska staternas situation idag utgör
spetsen. Finland skulle då befinna sig steget efter Sverþe, ännu fast i den gamla nationalstatens
retorik och tänkesätt, medan Sverige redan vore på väg mot framtidens globaliserade och
mangkulturellt pråiglade ideologi. Felet med detta tåinkande åir att arfta att det skulle finnas en
kungsväg i den moderna statens utveckling, och att alla nationalstater vore fåirilslarveï som
ömsar skinn i olika stadier innan de fürpuppas och ftirvandlas till blåinkande vackra
postrnoderna multikulturella stater.

Praktiska erfarenheter inför en framtida avhandling

När man börjar sitt forskningsarbete med en mängd material vars innehåll och möjligheter nurn
ditintills endast haft en vag bild av, är behovet att sowa stort. Problemet är dock att trots att
man ställt sina ftirdigformulerade frågor till materialet är det svårt att ftirutse vilka svar
materialet kommer att ge - kanske besvarar det frågor som forskaren inte ens hade tÊinkt att
ställa. I så fall bör man bet?inka vilka ledtrådar som åir väsentliga att ftilja for att uppnå det
avsedda resultatet - en bra D-uppsats.

Det är ftirvånande att ingen tidigare har intresserat sig ftir detta forskningsåimne, om rnan
betrahar den mÊingd av material som erbjuder sig ftir forskaren. Tre sommarmånader på plats i
Finland var alltft)r kort tid ftir att sammanställa en täckande översikt av materialets möjligheter.
I forskares verk om Finlandbilden och ftireställningar om finskhet ftirekommer det stundom
antydningar om hur viktigt, ja, avgörande, ftirhållandet till Sverige har varit genom tiderna,
även och kanske ûamfor allt i modern tid. En grundlig studie av Sverigebilden i Finland, giírna
från 1809, åir lika nödvåindig som analyser av Rysslandsbilden. Det finns manga dimensioner att
utforska: Den politisk-historiska dimensionen - hur har erfarenheterna och ftireställningarna
om Sverige och ftirhållandet till Sverige under historien påverkat politiska beslut och
ställningstaganden i Finland? Den historiografiska - har historieskrivningen i Finland (och
dåirmed en betydande faktor i historiementaliteten) utvecklats annorlunda än i Sverige, på
grund av avsaknaden av ett Weibullparadigm som såg raserandet av nationella myter som en
viktig uppgift? Kan det visa sig fruktbart att jämftira Finlands situation med Norges? Den
folkligt-mentala - varftir kan min l4-årige kusin i Ruovesi inte ftirstå varfor jag bor i Sverige,
och varftir verkar det vara en motbjudande tanke ftir honom?

Som jag har visat i denna uppsats leder sökandet efter Sverþebilden in på manga andra
områden. Frågor kring den nationella identitetens betydelse, historieforskningens utveckling
och historieftirnedling genom andra kanaler åin den traditionella skolundervisningen dyker upp.
Det räcker inte att dra upp en annorlunda grannstats ftireståillningar och visioner om identitet
och nation till allmåint beskådande, rn¿rn måste också ftirbereda sig på ett djupare analysarbete
utifrån finlåindska ftirhållanden für att skildra ett altemativ som kanske vi svenskar -
ursprungliga och nyblivna - har nytta av att k¿inna till. Mångfalden av "finskhets"-litteratur i
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Finland och ältandet av den nationella identitetens framtid i media utgår ofta från en forutsatt

reellt existerande i¿.ttiit"t, som måste bevaras eller omformas elle: anpassas' men vars existens

ä"il;iä. 
-óLw¿irt 

uor" att se mer finländsk identitetsforskning som utgår ûån
,,finskheten,, som 

"o 
ràfuti* modern historisk och kultwell konstruktiort och som tar modet till

rig uu analysera våra nya (likväl som våra gamla) myter om finskt och svenskt'
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Appendix A

SVERIGEBILDEN
och den
NATIONELLA
SJÄLVBILDEN
i Finland.
Visuella uttryck.

Fig. 3. "Det sjuka
folkhemmet''.
HS 020728 Dl

Fig.4 Ovan t.h. samt nedan: "XZ. Stärker dina finska rötter."
Sh ampoorek lam, Ke*ivinEi ryTj*.2
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Fíg.2 "Gorbatjov har alltid gärna sett Sverige
som forebild, och nu passar detju:
Samma parti regerar alltid, och strejk-
förbud råder." Kari, HS 900210 A2

Fig. 5 T.v.: 'l Filland
âr varje persons liv
v¿irdeftillt."
Reklam ftir

båtsman Lars-
Erik "Iiötter'-Brorson
firar svenskarnas
fotbollseger i Upin-
niemi."HS 700614 22
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Afipendix B.
.F'innkampen. Fig. 6 "Liten historik" ("Tâpe", HS 1970-03-30)

..LITEN HISTORIK

Landskampen Sverige-Finland åir en gammal tradition
som har bevarats genom arhundradena - ftirvisso inte
utan ftiråindringar.

Till exempel har fÌiktning och bågsþtte füråldrats och
fallit bort, medan spjutkastningen har bibehållit sin
starka ställning.

Förr kastade man prick från tuva...

...nu kastar man låingd från tartan.

'Protesti!'

'Protest!'

Ledarna deltar forffarande aktivt i händelseftirloppet.

Av nyheterna åir den intressantaste att'springa i påsen'

På pricken lik är forlfarande den unika
STAMNINGEN!

'Hakkaa påiälle!!!'

'Heijaa Svëirje!!"'
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