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Förord

Å

ret 1960 hände många saker samtidigt. Ute i världen blev flera
tidigare brittiska och franska kolonier självständiga, bland
dem Madagaskar, Nigeria, Elfenbenskusten, Republiken
Kongo och Cypern. I Förenta staterna deltog presidentkandidaterna John F. Kennedy och Richard Nixon i den första tvsända valdebatten som följdes av 66,4 miljoner tittare – en ny tid i det politiska
livet hade börjat. Samtidigt förvärrades spänningarna mellan Förenta staterna och Kuba, där Fidel Castro nyligen hade utsetts till landets ledare. När året
var slut hade all handelskontakt mellan de båda länderna redan upp-hört.
Kalla kriget blev hetare. Sovjetunionen sköt ner ett amerikanskt U2 spionplan, Förenta staterna beslöt att skicka 3500 soldater till Vietnam och Nikita Chrusjtjov bankade med sin sko under ett FN-möte i New York. I Finland
fyllde president Kekkonen 60 år och skulptören Aimo Tukiainens ryttarstaty,
föreställande marskalk Mannerheim, avtäcktes i Helsingfors.
I tidningarna läste man det året om de brutala mord som inträffat vid Bodom träsk i Esbo och om hundarna Belka och Strelka som tillsammans med
40 möss och två råttor sändes ut i rymden ombord på den sovjetiska satelliten Sputnik 5 och återvände levande till jorden följande dag. I Tammerfors tändes stadens första trafikljus detta år och i München kolliderade ett
amerikanskt militärflygplan med ett kyrktorn och krossade en spårvagn.
Det här året föddes också Henrik Meinander i Helsingfors den 19 maj. Denna dag sken solen och den meteorologiska stationen i Kajsaniemi uppmätte
ett skönt majväder på +18 grader.
FÖRORD – ESIPUHE
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Sextio år senare är Henrik Meinander professor i historia vid Helsingfors
universitet. Hit har han kommit på en väg som han själv har beskrivit som
ovanligt kort – åtminstone i geografiskt avseende. Som han konstaterat inleddes hans bildningsväg 1971 vid Svenska normallyceum på Unionsgatan 2
i Helsingfors där han sedermera tog studenten. Vägen fortsatte till Helsingfors universitet där han studerade, forskade och doktorerade på Unionsgatan
34 och 36 och sedan 2001 innehar den svenskspråkiga professuren i historia
med arbetsrum på Unionsgatan 38. Under tiden har han skrivit så väl översiktsverk som Finlands historia: linjer, strukturer, vändpunkter (2006) och Nationalstaten: Finlands svenskhet åren 1922–2015 (2016), som biografier så som
Gustaf Mannerheim: Aristokrat i vadmal (2017). Han har studerat känslolandskap, idrott, krig och demokratins drivkrafter och på så sätt under åren som
gott utforskat också världen utanför Unionsgatan.
Henrik Meinander har satt sina spår i historieskrivningen, särskilt i Finland. Som forskare och skribent, lärare, debattör och kommentator har han
nått framgång på båda inhemska språken. Med den här boken vill vi, kolleger, vänner och elever, gratulera Henrik på födelsedagen. Vi har samlat artiklar som rör sig mellan de nivåer som Henriks forskning omfattare: från biografiska spår till möten i världen. En del av dessa artiklar kretsar kring teman
som också stått Henrik nära som forskare: säkerhetspolitik och krigshistoria,
idéernas socialhistoria, historiografi, Finlands svenskhet, demokrati, utbildning och idrott. Många av bidragen studerar också transnationella och gränsöverskridande kontexter.
Boken har redigerats av Henrika Tandefelt, Julia Dahlberg, Aapo Roselius
och Oula Silvennoinen. Kristina Ranki har lett arbetet med finansiering och
annan planering. Tabula gratulatoria har redigerats av Magdalena af Hällström tillsammans med Nina Johansson, Jens Grandell och Anna Öhman.
Arbetsgruppen vill tacka alla skribenter samt de finansiärer och subskribenter som gjort utgivningen av denna bok möjlig. Vi vill också rikta ett tack
till förläggare Aleksi Siltala och förlaget Siltala som publicerat boken.
Till sist vill vi tacka Henrik för alla stimulerande samtal, samarbete och gemensamma år!
Helsingfors den 6 december 2019
Henrika Tandefelt, Julia Dahlberg, Aapo Roselius och Oula Silvennoinen
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Esipuhe

V

uonna 1960 tapahtui paljon. Maailmalla itsenäistyi useampi
entinen brittiläinen tai ranskalainen siirtomaa, mukaan lukien Madagaskar, Nigeria, Norsunluurannikko, Kongon tasavalta ja Kypros. Yhdysvalloissa presidenttiehdokkaat John F.
Kennedy ja Richard M. Nixon osallistuivat ensimmäiseen televisioituun vaaliväittelyyn, jota seurasi 66,4 miljoonaa katsojaa – ja uusi politiikan aikakausi alkoi. Kuubassa jännitys Yhdysvaltojen kanssa jatkoi kiristymistään Fidel Castron äskettäin noustua Kuuban johtoon. Vuoden lopulle tultaessa kaikki kauppayhteydet maiden välillä oli katkaistu. Kylmä sota kävi yhä
kuumemmaksi. Neuvostoliitto ampui alas amerikkalaisen U2-vakoilulentokoneen, Yhdysvallat päätti lähettää Vietnamiin 3500 sotilastaan, ja Nikita
Hruštšov löi kenkänsä pöytään YK:n istunnossa New Yorkissa. Suomessa presidentti Kekkonen täytti 60 vuotta, ja Helsingissä paljastettiin kuvanveistäjä
Aimo Tukiaisen marsalkka Mannerheimia esittävä ratsastajapatsas.
Sinä vuonna Suomen sanomalehdistä luettiin myös uutisia Espoon Bodominjärvellä tehdystä raa’asta murhasta, sekä Belka- ja Strelka -koirista, jotka
lähetettiin neuvostosatelliitti Sputnik 5:n kyydissä avaruuteen yhdessä 40 hiiren ja kahden rotan kanssa. Seuraavana päivänä ne palasivat elävinä takaisin
maahan. Samana vuonna syttyivät Tampereella myös kaupungin ensimmäiset liikennevalot. Münchenissä törmäsi amerikkalainen sotilaslentokone kirkontorniin, ja murskasi pudotessaan alleen raitiovaunun. Ja samana vuonna
Henrik Meinander syntyi toukokuun 19. päivänä Helsingissä. Sää oli aurinkoinen, ja Kaisaniemen ilmatieteellinen asema mittasi kauniin kevätpäivän korkeimmaksi lämpötilaksi +18 astetta.
FÖRORD – ESIPUHE
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Kuusikymmentä vuotta myöhemmin Henrik Meinander on historian professori Helsingin yliopistossa. Polku tänne on hänen oman kertomansa mukaan ollut epätavallisen lyhyt – ainakin maantieteellisessä mielessä. Koulutie vei vuonna 1971 Helsingin Unioninkatu 2:n Ruotsalaiseen normaalilyseoon,
josta hän myös kirjoitti ylioppilaaksi. Sieltä se jatkui Helsingin yliopistoon, jossa hän opiskeli, teki tutkimusta ja väitteli tohtoriksi osoitteissa Unioninkatu
34 ja 36. Vuodesta 2001 lähtien hän on pitänyt hallussaan historian ruotsinkielistä professuuria ja työhuonetta Unioninkatu 38:ssa. Hän on kirjoittanut
niin yleisteoksia kuin elämäkertojakin, kuten Suomen historia: linjat, rakenteet,
käännekohdat (2006), Kansallisvaltio: ruotsalaisuus Suomessa 1922–2015 (2016)
tai Gustaf Mannerheim: aristokraatti sarkatakissa (2017). Hän on tutkinut niin
tunnemaisemaa, urheilua, sotaa kuin demokratian voimavirtojakin, ja ajan
mittaan päässyt perehtymään myös maailmaan Unioninkadun tuolla puolen.
Henrik Meinander on jättänyt jälkensä historiankirjoitukseen, erityisesti
Suomessa. Tutkijana ja kirjoittajana, opettajana, keskustelijana ja kommentaattorina hän on niittänyt menestystä molemmilla kotimaisilla kielillä. Tämän kirjan kautta me, kollegat, ystävät ja oppilaat, haluamme onnitella Henrikiä hänen syntymäpäivänään. Olemme koonneet kirjaan Henrikin tutkimusaiheisiin liittyviä kirjoituksia, elämäkerrallisista poluista kohtaamisiin maailman
kanssa. Osa artikkeleista käsittelee aiheita, jotka ovat olleet myös Henrikille
tutkijana läheisiä: turvallisuuspolitiikkaa ja sotahistoriaa, aatteiden sosiaalihistoriaa, historiografiaa, Suomen ruotsalaisuutta, demokratiaa, koulutusta
ja urheilua. Monissa tarkastellaan myös eri tavoin rajoja ylittäviä aihepiirejä.
Kirjan ovat toimittaneet Henrika Tandefelt, Julia Dahlberg, Aapo Roselius
ja Oula Silvennoinen. Kristina Ranki on johtanut juhlakomitean työtä ja tabula gratulatorian ovat toimittaneet Magdalena af Hällström yhdessä Nina
Johanssonin, Jens Grandellin ja Anna Öhmanin kanssa.
Työryhmä kiittää kaikkia kirjoittajia sekä kirjan rahoittajia ja tilaajia, jotka
ovat tehneet tämän kirjan julkaisemisen mahdolliseksi. Kiitämme myös kirjan julkaisijoita, kustantaja Aleksi Siltalaa ja Kustannusosakeyhtiö Siltalaa.
Lopuksi kiitämme Henrikiä kaikista innostavista keskusteluista, yhteistyöstä ja yhteisistä vuosista!
Helsingissä, 6. joulukuuta 2019
Henrika Tandefelt, Julia Dahlberg, Aapo Roselius ja Oula Silvennoinen
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1.
Biografiska spår
•
El ämäkerrallisia
jälkiä

Hedvig Ulrika de la Gardie, porträttminiatyr från 1790-talet. Bild: Museiverket.

Kvinnan bredvid
stormannen
Hedvig Ulrika De la Gardie
som hovdam, maka, vårdare och änka
Magdalena af Hällström

D

e stora männen föräras under sin livstid och efter sin död
biografier och bibliografier; det ordnas seminarier, kongresser och skapas museer. Men bredvid varje framgångsrik man
finns ett stöd, ett bollplank, en rådgivare. Rollerna och epiteten varierar, men tanken är densamma. De kan kallas möjliggörare: tack vare dem skapas symfonier och härar förs ut i krig. Ofta hamnar dessa stödpersoner i skuggan av den berömda mannen, men det gör inte
deras insats mindre betydelsefull. En del stödpersoner, eller möjliggörare, har
haft en egen karriär som dock blev på sidan om mannens, som till exempel
Fredrika Runeberg, född Tengström, vars litterära produktion utvecklades i
nationalskalden Johan Ludvig Runebergs skugga. Kvinnor som Fredrika Runeberg har efter sin livstid lyfts fram som exempel på kvinnors förmåga och
verksamhet. De som mera tydligt höll sig till en traditionell kvinnoroll bakom sin man har inte alltid väckt samma intresse inom forskningen. Här kan
1 . B io g r a fis k a sp å r – E l ä m ä k err a l l isi a j ä l k i ä
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Jean Sibelius hustru Aino, född Järnefelt, nämnas som exempel.1 Kosmopoliten, hovmannen och statsmannen Gustaf Mauritz Armfelt (1757–1814) hade
också han en fru, Hedvig Ulrika f. De la Gardie (1761–1832), som stod vid hans
sida både under livets varierande och inte alltid gynnsamma skeden, och ända
in i döden. Hon levde med Armfelts amorösa eskapader och hans politiska
upp- och nedgångar, och hon var mor till sju av hans barn. Men som högadlig grevinna, statsfru och hovmästarinna var hon också en av sin tids politiskt
inflytelserika kvinnor. I den här artikeln granskar jag Hedvig Ulrika De la Gardies karriär som hovdam och hennes iscensättningar av sig själv som maka,
vårdare och änka till en statsman.
Gustaf Magnus Armfelt, vars betydelse för Finland knappast kan överskattas,
har behandlats i tre biografier: Elof Tegnérs tredelade biografi från 1880-talet,
Carl von Bonsdorffs fyrdelade verk från 1930-talet och Stig Ramels biografi från
1990-talet. Hans fru behandlas främst i avsnitt som rör familj och privatliv, men
hennes betydelse kan tydligt skönjas. Om Hedvig Ulrika De la Gardie som en
egen person finns det inte lika mycket skrivet. Marie Löwendahl har i sin avhandling analyserat hennes brev till maken Gustaf Mauritz Armfelt och My Hellsing har skrivit en artikel om henne i Kvinnohistoriskt lexikon.2
Både Armfelt och hans maka kommunicerade och upprätthöll sina nätverk genom att skriva, och källmaterialet är således rikligt. Armfelt författade brev, memorial, utkast och förslag med en aldrig vilande penna. Makarna korresponderade flitigt med varandra (de var åtskilda under en avsevärd
tid av äktenskapet) och med sina barn. Den karismatiske Armfelt behandlas
även i vänners och kollegers interna brevväxling. Till exempel hans hälsotillstånd var ett ständigt återkommande tema i brevväxlingen mellan den finska kommitténs medlemmar.3
Jag har valt att i denna artikel benämna grevinnan De la Gardie med hennes
eget släktnamn och inte använda namnformen Hedvig Ulrika Armfelt. Mot
slutet av 1700-talet hade kvinnor visserligen alltmer övergått till att använda
mannens släktnamn, men i detta fall anser jag det motiverat att använda hennes eget namn.4 Gustaf Mauritz Armfelts adresserade sina brev till ”grevinnan
Armfelt, född grevinnan De la Gardie”. Både Armfelt och hans maka adresserade sina brev till dottern ”grevinnan Piper, född grevinnan Armfelt”. Det var således av vikt att markera kvinnans sociala status och de släkter hon tillhörde.
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Makan – äktenskapet och familjen
År 1785 ingicks äktenskapet mellan grevinnan Hedvig Ulrika De la Gardie och
Gustav III:s gunstling, adelsmannen från den östra rikshalvan, Gustaf Mauritz
Armfelt. På mödernet härstammade bruden från riksrådet och fältmarskalken, greve Magnus Stenbock, och på fädernet från Jakob De la Gardie, också
han greve, riksråd och fältmarskalk. Ett förnämare ursprung och släktnätverk
kunde en kvinna i Sverige knappt ha. Hon var redan 25 år gammal då äktenskapet ingicks på kungens initiativ. Genom äktenskapet knöts Gustaf Mauritz Armfelt till landets aristokratiska elit; till det allra exklusivaste nätverket. För Hedvig Ulrika De la Gardie gav statusen som gift kvinna en möjlighet
att avancera i karriären vid hovet. Direkt efter bröllopet utnämndes hon följaktligen till statsfru5 hos drottning Sofia Magdalena, en position hon höll till
Gustav III:s död och den egna flytten till Neapel. Äktenskapet var alltså politiskt och karriärmässigt lönsamt för båda parterna, men ur en ekonomisk
synvinkel var det ingen bra affär. Ingendera parten hade någon förmögenhet:
brudens far Carl Julius De la Gardie hade spelat bort familjens förmögenhet och lämnade endast ett smärre arv åt de fyra syskonen medan brudgummens viktigaste kapital var hans närhet till kungen. I äktenskapet mellan Gustaf Mauritz Armfelt och Hedvig Ulrika De la Gardie föddes åtta barn, av vilka fyra överlevde sina föräldrar. Förutom de inom äktenskapet födda barnen
hade Armfelt dessutom två kända utomäktenskapliga barn, av vilka en dotter adopterades av hans bror.
Livet vid det gustavianska hovet och baron Armfelts ställning som kungens gunstling fick ett slut i och med mordet på Gustav III 1792. Gustaf Mauritz
Armfelt utsågs till svensk minister i Kungariket Neapel. När den Reuterholmska förmyndarregeringen knöt Armfelt till en konspiration mot kung och regering förändrades den politiska förvisningen i Neapel till landsflykt i början
av 1794. I den påföljande rättegången dömdes Armfelt in absentio att mista liv,
ära och gods. Genom kunglig nåd fick makan och barnen dock behålla egendomen.6 Armfelt flydde till Ryssland där kejsarinnan Katarina II hade lovat honom en tillflykt. Han bodde till september 1797 i staden Kaluga, närmare 200
kilometer sydväst om Moskva, under antaget namn som apotekaren Brandt.
Hedvig Ulrika De la Gardies plan var att hon skulle återvända från Neapel
till Stockholm, för att där sköta familjens finanser och arbeta för makens sak.
1 . B io g r a fis k a sp å r – E l ä m ä k err a l l isi a j ä l k i ä
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Höggravid reste hon från Neapel till Riga, där sonen Alexander föddes i april
1794. Hon fick dock inte tillstånd att återvända till Sverige, och på grund av
domen mot Armfelt hade hon även blivit fråntagen sin hovsyssla. Några månader gammal lämnades sonen hos släktingar i Livland, medan modern och
de övriga barnen reste till Kaluga.7 I landsförvisningen sysselsatte Armfelt sig
med barnen, och i synnerhet med dottern Augustas edukation. Ytterligare ett
barn, Konstantin, föddes under makarnas gemensamma tid i Kaluga, men
han avled som spädbarn.8 Efter att Reuterholm förlorat sitt inflytande vid det
svenska hovet och Gustav III:s son Gustav IV Adolf tillträtt tronen återvände
grevinnan De la Gardie ensam till Stockholm. Hemresan från Kaluga inleddes 1796. Hon var – igen – gravid och blev av hälsoskäl tvungen att stanna en
längre tid i S:t Petersburg där den yngsta sonen, Magnus Wilhelm, föddes samma år. Tiden i S:t Petersburg var tung, hon var sjuklig, deprimerad och hade
ekonomiska bekymmer. Vistelsen kom att räcka ett halvt år, och grevinnan
De la Gardie hade här hjälp och stöd av sin mor Magdalena Christina Stenbock, som reste till S:t Petersburg för att vara nära sin dotter. Barnet lämnades i sin mormors händer, medan modern sent omsider reste till Stockholm
i maj 1797.9 Åter en gång kunde Hedvig Ulrika De la Gardie alltså förlita sig
på släktnätverken och släktens kvinnor för omhändertagandet av spädbarn.
I en tid då spädbarnsdödligheten var stor var omhändertagandet av barnen
en släktangelägenhet. Barnen skulle vårdas och utbildas för att med tiden
nå ämbeten, titlar och fördelaktiga äktenskap. De behövdes för att reproducera släktens sociala position och dess ekonomiska välstånd, deras överlevnad var med andra ord en angelägenhet för hela släkten.
Ankommen till Stockholm skulle Hedvig Ulrika De la Gardie undanröja hindren för makens återkomst till riket och arbeta för att få ordning på familjens tilltrasslade ekonomiska angelägenheter. 10 Med hänsyn till Armfelts fysiska och mentala hälsa var det viktigt att få förvisningen till Kaluga upphävd.
Hans fru lyckades även med detta. Hösten 1797 kunde hon skriva till sin make
att kungen meddelat att han inte lägre var efterlyst och att Armfelt nu kunde vistas var som helst – dock inte i Sverige. Gustav IV Adolf benådade Armfelt efter kronprinsens födelse, i november 1799. Han fick slutligen tillstånd
att återvända till Sverige i september 1800, men förutom korta besök i Sverige
förblev Gustaf Mauritz Armfelt kvar på kontinenten. Han flackade runt 1798–
1802, varefter han blev utnämnd till svensk minister i Wien.11
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Däremot återvände grevinnan De la Gardie och de två äldsta barnen till
Stockholm i juni 1799. Det skulle endast vara ett kort besök, men kom att vara
i sex år. Grevinnan förärades en utnämning till hovmästarinna för den tronarvinge som skulle födas inkommande höst. Hon höll sin befattning till 1803.
Riksrådinnevärdigheten, med rätten att använda titeln excellens, erhöll grevinnan De la Gardie samtidigt som hennes befattning avslutades, år 1803.12
Efter finska kriget, statsvälvningen 1809 och valet av den franske marskalken Jean-Baptiste Bernadotte till kronprins 1810 försvårades gustavianen Armfelts ställning i Sverige alltmer. Även hans ekonomiska ställning var prekär:
fideikommisset Åminne gård och hans boställen fanns i Finland, och fredsfördraget mellan Ryssland och Sverige från 1809 stipulerade att svensk undersåte inte kunde fortsätta att äga gods i storfurstendömet Finland, liksom ryska kejsarens undersåtar i Finland inte fick behålla sina gods på den svenska
sidan i det tidigare riket. Några år efter riksdelningen beslöt Armfelt sig därför 1811 för att lämna Sverige för gott och bosätta sig i storfurstendömet, på
Åminne gård. Kronprins Karl Johan misstrodde dock Armfelt och utvisade
denne med omedelbar verkan. Armfelt svor en trohetsed till Alexander I hos
den ryska ambassadören i Stockholm den 31 mars 1811 och inledde resan till
Ryssland följande dag.13
Att lämna Sverige hade varit Armfelts beslut, inte makans. Enligt dottern
Augusta hade modern bönat, bett och på allt sätt försökt övertyga sin man om
att denne inte skulle flytta. Hans beslut att lämna Sverige och avsvära sig troheten till den svenska monarken blev ett hårt slag för henne.14 I Sverige fanns
hennes liv: hennes släkt, vänner och övriga nätverk. Framför allt fanns där dottern Augusta, gift Piper, med sin familj. När Hedvig Ulrika De la Gardie 1811 blev
kvar i Sverige när Armfelt lämnade landet var det hon som drabbades av hans
flytt. I en tid då den äkta mannen var hustruns målsman följde hustrun mannens stånd och villkor. Det var således inte bara Armfelt som miste sina titlar
och positioner: även hans fru miste sin excellenstitel och alla sina förmåner
som riksrådsfru.15 Hedvig Ulrika De la Gardie tog den onåd hon drabbades av
så hårt att hon insjuknade och tillbringade sommaren som konvalescent hos
sin dotter på godset Engsö.16 Armfelt restituerades senare, efter omändringen i svensk utrikespolitik (1812 års politik), och hans fru återfick då sina pensioner. Hon avstod dock då från dessa.
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Karriären
I sin släkt hade Hedvig Ulrika De la Gardie förebilder då det gällde att
agera inom det utrymme, den offentlighet som var kvinnornas under den
tidigmoderna epoken. Hennes farmor, Sveriges på sin tid kanske rikaste
kvinna, var den likaså politiskt aktiva Hedvig Catharina Lillie (1695–1745), och
bland hennes fastrar fanns vetenskapskvinnan Eva De la Gardie, gift Ekeblad
(1724–1786), och Hedvig Catharina De la Gardie, gift von Fersen, som i egenskap av salongsvärdinna var politiskt aktiv för hattarnas räkning. Enligt gängse uppfattning definierades kvinnas ställning i det tidigmoderna samhället
av börd och äktenskap. Med rätt börd och egna meriter kunde ett fåtal utvalda kvinnor göra en karriär inom hovet. Hovbefattningarna gav dessa elitkvinnor privilegier och positioner, onåbara för deras medsystrar utanför hovet.
Hedvig Ulrika De la Gardie hade börjat sin karriär vid hovet i ett tidigt stadium tillsammans med sin moster, Hedvig Sofia Stenbock, gift von Rosen. Den
sistnämnda hade varit statsfru hos drottning Sofia Magdalena och blev sedan
överhovmästarinna med ansvar för tronföljaren Gustav Adolfs uppfostran.
Samtidigt blev Hedvig Ulrika De la Gardie utnämnd till hovfröken hos prinsen.17 Några år senare övertogs tronföljarens uppfostran, som bruket var, av
män. Grevinnan De la Gardie gavs senare uppgiften att ta hand om hertigen
av Småland, Karl Gustav (1782–1783), som dock avled i späd ålder. Hon hade
alltså tack vare sin börd och sina kvinnliga släktingar en ställning och en karriär vid hovet redan före sitt äktenskap med Armfelt.
Vilken roll hade kvinnan som en politisk aktör under den tidigmoderna tiden? Både Svante Norrhem och Karin Sennefelt poängterar att kvinnorna visserligen hade en mycket begränsad formell makt, men att de däremot kunde
ha en till och med betydande informell makt. Möjligheten att delta och påverka var dock relaterad till kvinnans sociala ställning. Kvinnorna deltog i politiken, men i andra roller än männen. Enligt Elaine Chalus kunde kvinnorna
verka inom ramen för äktenskapet som makens förtrogna, rådgivare, representant, eller i vissa sällsynta fall, som hans jämbördiga partner. Kvinnornas
deltagande begränsades dock av en moralisk diskurs.18 En kontroversiell kvinnas moral ifrågasattes och hon avväpnades på det sättet. Hedvig Ulrika De la
Gardie lyckades navigera inom detta minfält, för eftervärlden har hon tecknats som dygdig och trogen. Därmed var hon också politiskt trovärdig.
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Pehr Hilleström d.ä.: Hedvig Ulrika De la Gardie som skådespelare i Gustav III:s hovteater.
Bild: Nationalmuseum, Stockholm.
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Grevinnan De la Gardie hade trots de begränsningar som tiden lade på en
kvinnas maktutövning och agerande en självständig roll. Genom sin egen börd
och ställning samt genom sina egna nätverk kunde hon vara en politisk aktör med en egen agenda som inte alltid var i överensstämmelse med den äkta
mannens. Hon var inte heller rädd för att uttrycka sin åsikt. Under riksdagen
1789 sympatiserade hon, tillsammans med flera av hovets damer, med de mot
Gustav III oppositionella krafterna. Kvinnorna strejkade genom att inte delta
i hovets sällskapsliv. Armfelt uttryckte sin oro över sin frus agerande och bad
henne inte utebli från hovet.19
När Hedvig Ulrika De la Gardie återkom till Sverige 1799 återfick hon sin position vid hovet trots att maken inte tilläts återvända. Hon hade varit hovfröken
hos Gustav IV Adolf under hans tid som kronprins, och nu utnämnde denne som
kung henne till hovmästarinna för den väntade kronprinsen, sonen Gustav som
föddes 1799. Som hovmästarinna hade De la Gardie ansvar för tronföljarens
uppfostran under hans första levnadsår och för hans hovstat, det vill säga för
dem som var anställda för kronprins Gustavs uppassning.
Om en hovfröken kunde jämföras med en sällskapsdam var hovmästarinnan och överhovmästarinnan i chefsställning. Till befattningen hörde att kunna manövrera mellan intrigerna och favoriterna, ha ett gott rykte och vara av
högadlig börd. Hovmästarinnorna och överhovmästarinnorna hade en självständig ställning, men de skulle gärna vara änkor (oftast efter riksråd) eller
mödrar till redan vuxna barn, medan hovfröknarna var ogifta och förväntades
gifta sig lämpligt efter en tid vid hovet. Till överhovmästarinnans privilegier
hörde en lägenhet på slottet, vagn, lakejer med mera. Överhovmästarinnan
hade dessutom rätt till titeln excellens som också tillkom riksråd. Om ingen
överhovmästarinna fanns innehade hovmästarinnan chefsställning. Ställningen i hovet och närheten till makten gav tillgång till ett informationsflöde
och möjligheter till ett politiskt agerande och påverkande.20
Hedvig Ulrika De la Gardie kunde använda sig av sin ställning. Kungaparet
och hovet hade tillträde till hovmästarinnans lägenhet. Här, på en synlig plats,
hängde hon upp ett porträtt av maken Gustaf Mauritz Armfelt som också hade
varit kavaljer vid Gustav Adolfs hovstat när denne var kronprins. De besökande tilläts alltså inte glömma maken, utan blev ständigt påminda om honom
och hans öde. Redan samtiden tolkade detta som ett ställningstagande och
det kan med rätta ses som en politisk aktion, som en politisering av rummet.21
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Rollen som maka och som politisk aktör går på flera sätt ihop. Det äkta paret var inom högadeln i bästa fall ett arbetslag med gemensamma politiska
målsättningar. I äktenskapet var Hedvig Ulrika De la Gardie makens förtrogna
och politiska rådgivare. Han frågade om hennes åsikt i frågor som rörde karriär och politiska beslut. I beslutet att eventuellt bli rysk undersåte och flytta
till Ryssland såg hon inget gott, men ändrade sig till slut. Även i Armfelts arbete var hon hans förtrogna och insatt i makens syn på Finlands sak och ställning. Till exempel frågan om Gamla Finland behandlades i korrespondensen
mellan makarna.22 När Hedvig Ulrika De la Gardie 1811 miste sin svenska hovpension och sin excellens-titel fick hon senare samma år i stället en kejserlig ynnest från Ryssland i det att hon tilldelades porträtt både på änkekejsarinnan och på kejsarinnan och utnämndes till kejserlig hovdam. Efter att ha
skött sin sjuka dotter följde hon efter sin make, och anlände till Ryssland i april
1812. År 1814 tilldelades hon den enbart för kvinnor avsedda S:t Katarina orden
med det lilla korset av Alexander I. Det var samma år som Armfelt avled och
orden var en hedersbetygelse åt henne, och även till hennes avlidne make.23
Hedvig Ulrika De la Gardie var således en politisk och en ekonomisk aktör
med en ställning som inte var fullständigt beroende av den äkta maken: trots
att han var landsförvisad blev hon utsedd till hovmästarinna. En avgörande
faktor i detta torde vara hennes börd och påföljande nätverk. Hur stor betydelse olika personliga egenskaper eventuellt hade är svårt, ja hart när hopplöst, att påvisa.

Vårdaren
Hedvig Ulrika De la Gardie var, förutom hovmästarinna och statsfru, också
maka och mor. Äktenskapet med Armfelt präglades av hans många amorösa förhållanden och av långa skilsmässor, då makarna levde på olika håll i
Europa. Under större delen av äktenskapet var Gustaf Mauritz Armfelt sjuklig. Han var också känslig och reagerade både somatiskt och psykiskt på
motgångar av olika slag. Känslosamheten, sensibilité, hörde till det manliga
idealet och följaktligen grät Armfelt till exempel hejdlöst när makan lämnade Neapel.24 När han fick kunskap om domen 1794 drabbades han av blodstörtning som varade i flera timmar. I Kaluga hade han allt svårare att stå
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ut med vistelsen, och var depressiv. Men han led även av uppsvällda ben, en
konstant hosta och av matthet.25
De sista åren var familjen bosatt i S:t Petersburg. Armfelt hade svårt med
stadens luft, och även grevinnan De la Gardie vantrivdes i staden. Möjligast
mycket tid tillbringades i sommarbostaden utanför huvudstaden i Tsarskoje
Selo. Grevinnan var under flera månader hos dottern Augusta i Sverige. Denna led av melankoli, depression, och modern vårdade sin sjuka dotter. Vistelsen blev längre än hon väntat och Hedvig Ulrika De la Gardie återvände
först i december 1813 till S:t Peterburg tillsammans med sonen Alexander.
De två övriga sönerna befann sig i Sverige och London. Vid sin återkomst till
Tsarskoje Selo fann grevinnan sin man ”åldrad och affallen, lynnet nedstämt
och bittert.”26 Övriga symptom var svåra magplågor med kolikliknande smärtor, tandlossning och hemorrojder. Armfelt hade blivit allt svagare, vätskeansamlingen i benen var enorm och andnöden allt svårare. Den vackre Armfelt
fanns inte längre: ”mina grymt svullna ben och en andtäppa, som är högst fatal, hava minskat de glada aspekter jag hade” skrev han i sitt sista brev till sin
svägerska på Wiurila gård.27
De symptom Armfelt hade förekommer till exempel i samband med hjärt-,
lever- eller njursvikt. Vätskeansamlingarna kallades på 1700-talet för ”vattusot”. Synbarligen led Armfelt av en av okänd orsak förorsakad hjärtsvikt. Symptomen inkluderar även andnöd och matthet, och utan adekvat medicinsk vård
är hjärtsvikt (lat. insufficientia cordis) dödligt än i dag. Armfelt unnades inte
den snabba och ärorika krigardöden på slagfältet, utan tvingades utstå långsamt förtvinande livsfunktioner, svåra plågor, en tilltagande trötthet och all
den ångest som andnöd innebär. En augustikväll kom döden till slut. Makan
skrev brev då Armfelt kallade henne till sig och efter en tio minuter lång, svår
dödskamp dog han enligt Hedvig Ulrika De la Gardies egen beskrivning i hennes och sonen Alexanders armar. Gustaf Mauritz Armfelt kvävdes långsamt
och plågsamt till döds och den sista kampen var svår.28
Under en tid då hospital och lasarett närmast kunde karakteriseras som
uppbevaringsplatser för samhällets sämst lottade, vårdades patienterna i mån
av möjlighet i hemmet. Vårdarbetet hörde till det kvinnliga arbetsfältet, och
i en tid då vården närmast handlade om att sköta symptomen ersatte erfarenheten utbildningen. På grund av sitt kön och sina egenskaper ansågs kvinnan både lämplig och predisponerad för vårdarbetet, men huruvida hon hade
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håg för det eller ej torde ha varit av en mindre betydelse.29 Hedvig Ulrika De
la Gardie hade vanan inne: hon hade skött Armfelt och hans sjukdomar under hela deras äktenskap, men hon hade även tagit hand om dottern Augusta under hennes sjukdom.
Under Armfelts sjukdomstid framstår hans fru som en centralgestalt som
vårdar sin man, underhandlar med läkarna, korresponderar med parets barn
och delvis även med Armfelts vänner och kolleger. Hon beskriver Armfelts
sjukdom och Armfelt som patient till och med överraskande rättframt. I sin
brevväxling med dottern och med J.A. Ehrenström beskriver hon den orolige
Armfelt bland annat som en otålig och krävande patient, som endast hon själv
kunde lugna. Med Armfelts läggning kan det inte ha varit en lätt uppgift, och
efter makens död erkände hon att den långa sjukdomstiden hade varit tung
även för henne. Maken tydde sig till henne. Det var bara hon som förstod honom, bara henne han kunde lita på. Svårast hade det varit att bevittna Armfelts lidande, hon bad till och med till Gud för att få ett slut på det.30
I sina brev beskriver och formulerar Hedvig Ulrika De la Gardie med andra ord
en berättelse om sig själv som den hulda och närvarande vårdaren och Armfelt
som en svår patient, men också som en plikttrogen statsman. Hon understryker Armfelts arbetsbörda, hur han dagligen arbetar. Han fick enligt makans beskrivningar sig dagligen tillsänt dossierer från S:t Petersburg, han korresponderade och förberedde möten med kejsaren. Ännu timmen före sin död dikterade
Armfelt för henne ett brev till vännen J.A. Ehrenström. Armfelt förunnades inte
hjältedöden på slagfältet med svärdet i handen, utan han dog i sin säng med
pennan i sin hand. Det här är ny typs hjälte som träder fram i 1700-talet: medborgaren och undersåten som genom sitt arbete ger sitt liv för fäderneslandet.
Genom sin narration skapar Hedvig Ulrika De la Gardie aktivt bilden av Armfelt
och hans sista stunder. Genom att beskriva och understryka Armfelts enträgna
arbete betonar hon vilken betydelse Armfelt hade för kejsaren och för Finland.
Genom breven till dottern Augusta Piper nåddes även den svenska högadeln av
bilden av den arbetande medborgaren-statsmannen. Det här var hans fru mån
om att kommunicera till omvärlden. Det var viktigt för makens eftermäle och
på det sättet viktigt för henne själv, för familjen och släkten. Samtidigt iscensatte hon en bild av sig själv som den tåliga hustrun som möjliggjorde mannens
arbete fäderneslandet till fromma. Hans död betydde en förändring av hennes
sociala position från fru till änka och hon behövde förbereda sig inför detta.
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Änkan
De finska ämbetsmän som tjänade vid Kommittén för finska ärenden i S:t
Petersburg gjorde stora uppoffringar, både ekonomiska och fysiska, då de arbetade för fosterlandets väl. Representationskostnaderna skulle ersättas ur
egen ficka och levnadskostnaderna tärde på ekonomin. Till exempel Armfelt
sade sig vara i ekonomiska trångmål.31 Bouppteckningen efter Armfelt visar,
att han vid sin död hade avsevärda skulder, över 100 000 silverrubel. Efter att
skulderna betalats återstod 74 000 silverrubel.32 Gården Åminne var ett fideikommiss och ärvdes med sina inventarier och intäkter av äldsta sonen Gösta, Gustaf Magnus Armfelt. Enligt testamentet skulle änkan ha haft rätten att
disponera det övriga arvet, men enligt Augusta Piper avstod modern från detta till förmån för parets barn. I arvskiftet övertog grevinnan skulderna, men
använde sig inte av det gåvobrev som Gustaf Mauritz Armfelt skrivit som garanterade henne hans del av boet.33
Hedvig Ulrika De la Gardie ägde inga gods och hade således inga egna, fasta inkomster. I hennes bouppteckning finns ingen fast egendom uppräknad,
men nog en hel del skulder.34 Makens död betydde alltså en tid av ekonomisk
osäkerhet. Som riddare av S:t Andreas orden hade Armfelt haft en pension
på 5 000 rubel om året, en pension som kejsaren överförde till änkan. Enligt
dottern Augusta gav detta modern en oberoende ålderdom.35 Gustaf Mauritz
Armfelts vänner och kolleger lade också ned en hel del möda på att garantera änkan intäkterna från de boställen som Armfelt hade innehaft som officer
i den svenska armén. Som överstelöjtnant vid Nylands dragoner hade Armfelt haft inkomster från två boställen, och i enlighet med överenskommelserna vid fredsslutet 1809 hade hans änka rätt att disponera över inkomsterna
från dessa ända till 1821.36 Trots allt var änkans rätt tydligen inte självskriven,
eftersom Armfelts kolleger och vänner överlade mycket om hur hon skulle garanteras inkomsterna. Ledamoten i den finska kommittén, Carl Johan Walleen och Johan Albrecht Ehrenström var överens om att Armfelts del skulle
tillfalla henne. Frågan var närmast hur det skulle skötas. Skulle hon närma sig
kejsaren med en anhållan eller skulle hon utgå från att det var självfallet att
inkomsterna tillföll henne? Enligt Ehrenström skulle ett eventuellt nekande
leda till en ordentlig försämring av hennes inkomster, med påföljande sänkning av levnadsstandarden.37 Kejsaren garanterade henne ändå inkomsterna.
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Även i Sverige återfick hon sina tidigare rättigheter. När Karl XIV Johan 1818
hade tillträtt tronen återfick hon sina privilegier som riksrådsfru – då hade
det gått fyra år sedan makens död.38
Hedvig Ulrika De la Gardie som inte själv hade valt ett liv i Ryssland eller
storfurstendömet Finland bodde efter Armfelts död i Åbo och på Åminne.
Eftersom sönerna stannade och gjorde god karriär i rysk tjänst hade hon fasta punkter där. Efter Åbo brand, och efter att dottern Augusta blivit änka, flyttade hon till Sverige där hon bodde med dottern i Stockholm. Hedvig Ulrika
De la Gardie avled i Stockholm den 2 juli 1832, arton år efter sin make. Hon
gifte aldrig om sig. Hon jordfästes i S:t Klara kyrka i Stockholm där griftetalet
hölls av församlingens kyrkoherde, en av tidens stora vältalare, biskop Frans
Mikael Franzén. I parentationen över grevinnan valde han bibelspråket ”jag är
en främling för dig och en gäst som alla mina fäder”, om det utanförskap som
hennes liv hade kommit att innehålla. Kroppen fördes till Finland, och kistan
nedsattes i familjegraven bredvid maken i Halikko kyrka den 22 juni 1834.39

Avslutning
Om Gustaf Mauritz Armfelt har beskrivits som lättsinnig och impulsiv, så har
hans fru däremot fått motsatta epitet: trogen, dygdig, redig och sedlig. Valspråket ”Trogen och ståndaktig” skulle kanske ha passat bättre på henne än
på maken.40 Armfelts sak var inte bara hans – det var hela familjens angelägenhet. Det var även makans och hennes barns ära och framtid som stod på
spel när Armfelts position var hotad, det var deras utkomst och barnens arv
som måste försvaras. Hedvig Ulrika De la Gardies arbete för att återupprätta och vidmakthålla Armfelts anseende och ekonomi i Sverige, storfurstendömet Finland och Ryssland förbättrade inte bara den äkta mannens, utan
även hennes och hennes barns möjligheter. Hedvig Ulrika De la Gardie var
mera än en möjliggörare, hon var en aktör med en egen agenda och egen karriär som hamnat i skuggan av sin make.
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Berget Mönch i de schweiziska Alperna hörde till de första toppar som bestegs
under alpinismens så kallade guldålder på 1850- och 1860-talen. Detta skedde 1857,
samma år som Helena Westermarck föddes. Foto: Bernhard Åström 1909, Svenska
litteratursällskapet i Finland.

Som en slagen
hjälte under
våra fötter
Bergsbestigning som
självbiografisk iscensättning
Julia Dahlberg
Victoria, victoria! Uranostinden ligger
som en slagen hjälte under våra fötter.1

B

ergsvandringar – och framförallt bergsbestigning – har ofta betraktats som ett uttryck för 1800-talets imperialism, nationalism och maskulinitet.2 Men för den 1800-talsmänniska som
med möda tog sig upp till höjder där ingen människa ännu
satt sin fot ett århundrade tidigare, representerade berget
och bergsvandringen också mycket annat.3 På bergets topp möttes den trötta vandraren av en naturupplevelse med andliga dimensioner, en berusande känsla av segerrik självtillräcklighet och en möjlighet att i ord så väl som i
1 . B io g r a fis k a sp å r – E l ä m ä k err a l l isi a j ä l k i ä

31

handling iscensätta det egna jaget på ett storslaget sätt. I det följande undersöker jag hur upplevelser från fjällvandringar och bergsbestigning från slutet
av 1800-talet framställdes i två självbiografiska texter samt vilken funktion
dessa framställningar hade för det offentliga jag som texterna iscensatte. De
två texterna är skrivna av de båda syskonen Edvard och Helena Westermarck
och erbjuder således både ett manligt och ett kvinnligt perspektiv på bergsbestigningen som upplevelse och självframställning. Edvard Westermarcks
memoarer Minnen ur mitt liv publicerades 1927 och Helena Westermarcks
memoarer Mina levnadsminnen gavs ut postumt 1941.4

Berg och fjäll i 1800-talets
kollektiva medvetande
För den som vid mitten av 1800-talet drömde om en framtid som upptäcktsresande gällde det ofta att vara beredd på kyla och snö. Efter Christopher Columbus resor till Amerika, James Cooks seglatser till Australien och alla de
andra expeditionerna i kartläggande och erövrande syfte som företagits av
européer från 1500- till 1700-talet, fanns det vid början av det därpå följande
århundradet inte längre kvar alltför många områden av jorden som inte redan hade kartlagts. För att komma till de sista vita fläckarna på den dåtida
världskartan måste den som drömde om att sätta sin fot på dittills okända områden söka sig allt längre in mot det innersta av kontinenter som Afrika och
Sydamerika, eller till högt belägna bergstrakter och svårforcerade fjällmiljöer.
Under 1700-talet var Europas bergsområden fortfarande tämligen outforskade
med undantag för de dalgångar där människor bodde och de därmed sammanbundna rutter som användes för att korsa fjälltrakterna, så som Sankt
Bernhardspasset i Alperna som omnämns redan under romartiden. För den
begynnande romantikens konstnärer och författare, utgjorde därför såväl
enskilda berg som bergslandskap något lockande, okänt och vilt: en metafor för människans relation till naturen, men också över sinnets förmåga att
höja sig över det vardagliga, att överblicka och uppgå i det sublima så som
det framträder i målningar av Caspar David Friedrich eller J. M. W. Turner.5
Samtidigt lockade det okända, vilda och mystiska i dessa skildringar till att
lätta på bergets metaforiska slöja: att avkläda, avtäcka och upptäcka. I den
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äventyrs- och science fiction-litteratur som allt mer fängslade Europas läsande publik under 1700-talet, hade berget därför också sin givna ställning.6
Samtidigt är det också just vid slutet av 1700-talet som bergsklättringen i
vetenskapligt syfte och som rekreation började förekomma: bestigningen av
Mont Blanc 1786 betraktas ofta som en spektakulär inledning på en ny tid av
bergsbestigning. I takt med att kommunikationsvägarna utvidgades och förbättrades blev det lättare att ta sig fram till tidigare otillgängliga bergstrakter och turistnäringen utvecklades i bergsområden. Medan de första bergsklättrarna ofta motiverades av vetenskapliga intressen, utvecklades bergsbestigning och ödemarksvandringar från och med mitten av 1800-talet allt mer
till en populär sport bland den välbeställda medel- och överklass som hade
råd att resa i rekreationssyfte. I England grundades bergsbestigarnas sammanslutning The Alpine Club 1857 och snart uppstod också andra sällskap
för klättrare. Trots att många alptoppar kunde erövras av klättrande äventyrare redan under 1800-talets första årtionden, förblev emellertid andra obestigna enda fram till 1800-talets mitt. Under tiden från mitten av 1850-talet till
mitten av 1860-talet lyckades bergsklättrare erövra ett stort antal alptoppar
som tidigare aldrig hade bestigits av människor. Denna tid, som ibland brukar kallas för alpinismens guldålder, avslutades med bestigningen av Matterhorn i Schweiziska alperna 1865. Men ännu därefter fortsatte bestigningen av
mindre, men tidigare obestigna toppar ända fram till 1880-talet och ännu senare. De sista, särskilt utmanade topparna i Europa bestegs först under början av 1900-talet.7
Den europeiska entusiasmen för berg och bergstoppar omfattade också
den nordiska fjällvärlden. Den brittiska författaren Mary Wollstonecraft hade
redan 1796 skildrat de nordiska fjällandskapen för sina läsare i reseberättelsen Letters written during a short residence in Sweden, Norway and Denmark,
och vid mitten av 1800-talet kompletterades den brittiska reselitteraturen
av Emily Lowes skildring från de norska fjällen i reseberättelsen Unprotected females in Norway (1857).8 Också den svenska författaren Viktor Rydberg
bidrog till intresset för de norska fjällen med reseberättelsen ”En vandring i
Norge” som publicerades som följetong i Göteborgs Nyare Handels- och Sjöfartstidning 1858.9
Samtidigt började också nordiska forskare och upptäcktsresenärer få upp
ögonen för de tidigare outforskade polarområdena. Detta intresse motiverades
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av enskilda forskares upptäcktslust och nyfikenhet, men också av den växande globala handelns önskan att finna nya, snabbare rutter mellan världsdelarna samt olika imperiers och staters vilja att lägga under sig nya områden och
naturrikedomar. Bland de nordiska forskare som utforskade de arktiska områdena fanns till exempel den svenska geologen Otto Torell som med en forskningsexpedition kartlade polarområdet 1858, finländaren Adolf Erik Nordenskiöld som på 1870-talet blev världsberömd tack vare sin färd genom Nordostpassagen med skeppet Vega och norrmannen Fridtjof Nansen som på skidor
lyckades komma närmare Nordpolen än någon annan 1893.10
För den samtid som redan entusiasmerats av de alpinska bergsbestigarna,
blev berättelserna från dessa forskares strapatsrika resor en spännande följetong som kontinuerligt refererades i tidningarna. De återvändande upptäcktsresenärerna upphöjdes därför till både vetenskapliga och nationella hjältar och
fick en stjärnstatus i pressen. Nordenskiölds återkomst från Vega-expeditionen
firades i alla hamnar som fartyget lade till i. Även i Helsingfors firades resan
med en stor fest på Studenthuset samma afton som Vega avslutade sin resa i
Stockholm den 24 april 1880.11 Denna hjältekult med tillhörande offentligt ståhej skapade ett fantasieggande skimmer kring expeditioner till ensliga, snöbemängda platser som det sena 1800-talets kulturelit inte var sena att ta fasta
på. Den resande europén närde en hunger efter äventyr och fysiska prövningar i karga och ännu tämligen outforskade landskap. Både bergsbestigning och
bergsvandring var därför ett populärt tidsfördriv för 1800-talets konstnärer,
författare och kulturpersonligheter. Samtidigt fick emellertid också berget –
den upphöjda alptoppen eller det majestätiska men farofyllda fjället – olika
symboliska betydelser i dessa personers självframställning.
Två exempel på detta kan man finna i konstnären och författaren Helena Westermarcks samt sociologen och antropologen Edvard Westermarcks
respektive memoarer. I båda dessa självbiografiska texter återfinns skildringar av fjällvandringar och bergsbestigning. Utförligast behandlas detta
tema i Edvard Westermarcks memoarer, där han beskriver flera olika tillfällen då han vandrat i otillgängliga och svårforcerade ödemarkstrakter så som
Marockos öken och Atlasbergen, Pyrenéerna i Spanien, Shetlandsöarna,
Alperna i Schweiz och fjällen i Norge. I det följande kommer jag ändå att koncentrera mig på skildringen av en fotvandring i de norska fjällen sommaren
1886. Denna skildring upptar inte mindre än 18 av de sammanlagt 414 sidorna
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Bestigningen av Matterhorn 1865, litografi av Gustave Doré. Bild: Wikipedia.
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i memoarerna och har, så som jag senare ska visa, en viktig symbolisk betydelse i memoarernas berättelse om den då unge mannen som senare skulle bli internationellt känd som forskningsresande och vetenskapsman. Samtidigt kan man också jämföra dessa skildringar med det kvinnliga perspektiv som framträder i hans systers memoarer. Helena Westermarck beskriver
främst bergsvandringar i samband med besök i Alperna och på olika orter i
Schweiz i början av 1880-talet. Genom hennes berättelser framträder skillnader i upplevelse och praktiska omständigheter kring bergsvandringen. Samtidigt visar hennes skildringar emellertid också hur sport och friluftsliv började bli en passande fritidsaktivitet för den nya ”moderna” kvinnan som trädde fram kring sekelskiftet.12

Ner från gl asberget och upp i Alperna
– den ”nya kvinnan” kl ättrar
Syskonen Westermarcks berättelser visar att den konkreta upplevelsen av
bergsvandringar ännu var ganska olika för män och kvinnor under slutet av
1800-talet. Enstaka kvinnor hade visserligen deltagit i bergsbestigningsexpeditioner redan under början av 1800-talet, men farofyllda och fysiskt ansträngande expeditioner i vildmarken var i allmänhet inte något som ansågs
passande för kvinnor. Läkare och andra experter oroade sig för att den fysiska ansträngningen skulle äventyra kvinnornas allmänna fysiska och sexuella
hälsa. Den tidigare omnämnda brittiska Alpine Club accepterade inte kvinnliga medlemmar och samtiden upprördes av att kvinnliga klättrare så som
Lucy Walker ( första kvinna att bestiga Matterhorn 1871) valde byxor i stället
för kjol då de klättrade. När det under senare delen av 1800-talet började bli
mera vanligt att kvinnor ägnade sig åt andra former av idrott och sport, började attityderna mot kvinnors bergsvandringar och bergsbestigning också långsamt förändras. I synnerhet bergsvandringar, som var mindre farliga och fysiskt krävande än bergsklättring, började utvecklas till en sysselsättning som
också kvinnor kunde delta i.13
För en ung kvinna med tillräckliga ekonomiska resurser att resa var bergsvandringar under slutet av 1800-talet en ny, modern och spännande rekreationsform. I en analys av brittiska kvinnors reseberättelser från den här tiden,
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framhåller Precious McKenzie att resor till platser långt borta från hemmet
utgjorde en möjlighet för kvinnor att frigöra sig från sociala konventioner och
normer i hemlandet. En resande kvinna kunde ägna sig åt aktiviteter som traditionellt uppfattades som manlig sport – till exempel jakt, ridning, paddling,
skytte, bergsklättring och bergsvandring. Samtidigt stärkte dessa aktiviteter
kvinnornas hälsa, självkänsla och tillit till den egna förmågan. Dessa insikter
blev av stor betydelse för uppkomsten av idén om den så kallade ”nya kvinnan” som trädde fram i det kollektiva medvetandet kring sekelskiftet 1900.
McKenzie ser denna nya identitet som viktig för den brittiska kvinnosaksrörelsen och i synnerhet för suffragetternas kamp för kvinnlig rösträtt.14
Läser man Helena Westermarcks memoarer mot dessa upplysningar är det
inte svårt att se hur upplevelserna från bergsvandringarna i Alperna också får
en betydelse i Westermarcks självpresentation. I memoarerna kan man läsa
hur den blivande rösträttsaktivisten och kvinnosakskvinnan tillbringade sommaren 1880 i en pension för unga flickor i Bern i Schweiz. Sällskapet bestod
mestadels av yngre flickor som var där för att lära sig språk. Helena Westermarck för sin del var där för att ha semester från konststudierna i Paris. På
programmet stod dagliga fotvandringar, ofta under ledning av pensionatets
värdinna. Dessa vandringar företogs i stadens omgivningar och sträckte sig
sällan längre bort än att man inte då och då kom fram till ett värdshus där de
vandrande kvinnorna vilade sina ”trötta ben” och ”förfriskade” sig med ”litet
ost och bröd jämte ett glas öl eller lantvin”.15 Utöver dessa kortare dagsvandringar, företog Helena Westermarck emellertid också längre ”alpvandringar”
under sommaren i Schweiz. I memoarerna anmärker hon särskilt att ”det inte
då för tiden var så vanligt som nu, att flickebarn sportade och företogo långa
fotvandringar”. I ett långt brev till modern, daterat i Bern 18 juli 1880 och sedermera citerat i memoarerna, beskriver hon därför den ovanliga upplevelsen utförligt.16
Vandringen uppför alpsluttningen var besvärlig: solen brände het och vägen var brant och stenig. Ibland måste man haka sig fast med alpstaven för
att ta sig upp. Efter en och en halv timme kom Westermarck och hennes sällskap emellertid till en by där de kunde pusta ut och dricka.17 Efter ytterligare
sex timmar och 24 verst (drygt 25 km) kom sällskapet upp på toppen av berget.
Där möttes de av ett värdshus där de törstiga vandrerskorna drack två flaskor öl innan de fortsatte till ett annat värdshus där de övernattade. Följande
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dag gick de ner och mötte då och då andra resande – mestadels engelsmän.
Westermarck konstaterar att de flesta red och att de mötte mycket få ”fruntimmer” till fots – de flesta red eller blev burna. Tyskarna och ryssarna hälsade alltid, fransmännen ibland. Engelsmännen hälsade inte.18
Helena Westermarcks beskrivning visar på den hela tiden växande turistnäringen som höll på att utvecklas på vissa orter i Alperna. Till dessa orter
flockades redan turister från många olika länder och sällskapet var kosmopolitiskt. Även om berget måste bestigas till fots fanns det ändå väl utmärkta
vägar och längsmed vägen fanns värdshus där trötta vandrare kunde vila och
få sig något att äta och dricka. De välordnade förhållandena gjorde att också kvinnliga sällskap, som det Helena Westermarck färdades i, kunde utföra
vandringen. Trots detta valde ändå många av de kvinnor sällskapet mötte under sin färd att hellre rida eller låta sig bäras upp för berget. Att själv vandra
till fots låg därmed ännu 1880 utanför det vanliga för en kvinna.
Ovanligheten i den fysiska ansträngning det innebar att själv vandra framgår därför också av den omsorg Helena Westermarck lade ner på att beskriva
sin egen klädsel och utrustning. Inför vandringen var hon iförd ”en ofantlig
hatt med vit slöja att svepa kring hals och ansikte, ty det skulle ha varit alltför
tungt och tröttsamt att bära parasoll eller paraply”. Vidare hade hon i rem på
ryggen sin schal, ett bälte med en resväska, ”ofantliga kängor” som påminde
om ett par ”små stövlar”, och i handen hade hon en lång, järnskodd alpstav.
Westermarck lätt ironiserande tonfall när hon återgav denna beskrivning antyder att hon var mycket medveten om att en sådan klädsel inte hörde till det
vanliga för en kvinna, men att hon samtidigt upplevde en viss stolthet över
detta brott mot konventionen. Inför sin mor anmärkte hon nonchalant: ”Jag
måste verkligen tagit mig utmärkt bra ut”.19

”Jag blev tindbestigare”
– vetenskapsmannen föds på fjället
I en diskussion om det viktorianska samhällets förhållande till olika risker, analyserar Elaine Freedgood brittiska bergsklättrares memoarer. Hon
framhåller att de fysiska umbäranden som förknippades med bergsklättring utgjorde en särskild lockelse på den brittiska kulturelit som i vanliga fall
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utövade sina yrken sittande vid skrivbord och som levde under förhållandevis
säkra ekonomiska och sociala omständigheter. För sådana skribenter skapade
de risker för fysiska umbäranden och potentiell smärta som bergsklättringen
medförde en känsla av lustfylld makt över så väl naturen som den egna kroppen. Bergsklättringens riskfylldhet var också en del av dess lockelse.20 Precis så
som Helena Westermarcks berättelse visar hade den växande turistnäringen
redan under 1880-talet lyckats förvandla delar av Alperna till ett relativt lättillgängligt och populärt besöksmål. För den som letade efter fara och spänning
innebar emellertid denna lättillgänglighet att något av farans tjusning också
gick förlorad. Den begynnande massturismen på populära orter kunde därför också få en frånstötande inverkan. I sina memoarer konstaterade Edvard
Westermarck apropå det schweiziska Alplandskapet: ”den härlighet Schweiz
har att bjuda på har människan gjort vad hon kunnat för att banalisera. Turister möter man vid varje steg, men var finns det schweiziska folket? Man
ser av det knappast annat än hotellvärdar och kypare”.21
För den som under 1880-talet drömde om vandringar i mer outforskade
områden erbjöd den nordiska fjällvärlden därför ett fullgott alternativ till Alperna. I Norge hade den Norska turistföreningen grundats redan 1868 med
uppgift att locka turister till de norska fjällen. Föreningen upprättade bland
annat ett system med guider för att leda turister genom besvärliga fjällområden så som Jotunheimen och Jostedalsbreen. Trots detta var de norska fjällen ändå inte föremål för någon massturism av det slag som redan förekom på
vissa håll i Alperna. De norska fjällorterna erbjöd också sanatorier och vilohem för personer som led av tuberkulos och andra sjukdomar. En sådan plats
var fjällstationen Hjerkinn vid Dovrefjell. Här vistades Edvard Westermarck
somrarna 1881, 1885 och 1886 för att kurera de luftrörskatarrer som han lidit
av sedan tidig barndom.
I en essä om Edvard Westermarck påpekar Ragnar Numelin att Westermarcks vistelser i de norska fjällen hade en stor personlig betydelse. Enligt
Numelin förberedde dessa fjällvistelser den unge mannen för hans kommande värv som forskningsresande och antropolog i det att han här förstod de stora upplevelser som bergsmiljön ingjuter i människan oavsett vilket kulturstadium hon än befinner sig på.22 Numelin noterar däremot inte vilken framträdande roll de norska fjällvistelserna har i den berättelse om det egna jaget som
Westermarck presenterar i sina memoarer. Trots att vistelserna egentligen var
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avsedda som viloperioder kom de i Edvard Westermarcks memoarer sedermera att få en helt annan innebörd. Så som Westermarck själv uttryckte det:
”Det blev inte någon hälsokur i vanlig mening utan artade sig till strapatser av
ett slag som föga lät någon ana att jag egentligen var en patient”. Under dessa
vistelser väcktes nämligen den unge mannens intresse för fjällvandringar –
eller som han senare framhöll: ”Jag blev tindbestigare”.23
För den tidigare sjuklige ynglingen blev de norska fjällen ett sätt att äntligen
visa sin styrka och uthållighet. Sommaren 1885 vandrade han i området kring
Molde, Romsdalen, Dovrefjell och Trondheim samt klättrade upp till toppen
av fjället Snøhetta (2286 m.ö.h.). Följande sommar var han tillbaka i samma
område, men styrde då längre söderut mot Årdal, Jotunheimen och Jostedalsbreen. Denna gång hade han även fått blodad tand beträffande bergsbestigning och tog sig därför upp till flera kända fjälltoppar. Förnöjt rapporterade
han sedermera i memoarerna hur han bland annat hade genomfört bedriften att bestiga Galdhøpiggen på 2469 meter över havet, samt det nästan lika
höga Glittertind på en och samma dag. Han hade också bestigit Uranostind
och Memurutindene.24
Den betydelse Westermarck själv tillskrev dessa bedrifter framkommer av
de utförliga beskrivningarna, det täta bruket av utropstecken som står i bjärt
kontrast till memoarernas i övrigt sobra prosa och de många och lätt exalterade metaforerna i detta avsnitt av texten. Glittertind betraktades av Westermarck som ”en personlig fiende” och Uranostind ”låg som en slagen hjälte”
under klättrarnas fötter. Och mot fjället Styggehøe ”som alltjämt låg försänkt
i hedendomens och barbariets mörker” drog man ut på ”korståg”. Bruket av
sådana både krigiska och uttalat maskulina referenser i ord och uttryck, visar
att Westermarck, som i övrigt var en fredens man, sannolikt här lät sig inspireras av en berättartradition som hade sitt ursprung utanför den nordiska kontexten. Att denna tradition var mycket väl bekant för honom framgår också av
de konkreta handlingar han utförde på fjällen. På Memurutindene lade Westermarck således beslag på en alpstav som utplacerats där av den norska turistföreningens grundare Thomas Heftye. Denna trofé fick sedermera, så som
Westermarck långt senare erkände i sina memoarer, hänga på Westermarcks
vägg hemma i Åbo sedan den ersatts på fjället av hans egen vandringsstav. Enligt Westermarcks egen utsaga blev han också först med att bestiga toppen
Heilstuguhø. Detta berg var ”en amason om man så vill” och därtill ”Jomfru”
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(jungfru) eftersom ingen människa ännu tillsvidare hade satt sin fot på dess
topp. För att markera denna maskulina erövring och ”ropa ut vår seger för bräen och dalen” byggde Westermarck och hans följeslagare ett stenröse i vilken
man gömde en flaska som innehöll en pappersbit med klättrarnas namn.25
Den vikt Edvard Westermarck sålunda tillskrev sina upplevelser i de norska
fjällen, medför att berättelsen också kom att få en särskild betydelse i memoarernas iscensättning av det egna jaget. Redan på de första raderna av det kapitel där Westermarck beskriver sina upplevelser, konstaterar han att vistelsen i
fjällen fick honom att glömma sin tidigare sjuklighet. De utstådda strapatserna och den fara som bergsklättringen medförde – Westermarck halkade vid
ett tillfälle och föll handlöst nedför bergets sluttning – blev i stället ett tecken
på att sjukdomen var övervunnen. Den unge mannen kunde på så vis bevisa inför sig själv och inför memoarernas tilltänkta läsare att han hade den fysiska styrka och uthållighet som krävdes för att ”mäkta med” framtida forskningsresor till främmande länder och ”därmed förbundna strapatser”.26 Kanske gick hans tankar här till kända polarforskare och upptäcktsresanden så
som landsmannen Adolf Erik Nordenskiöld, vars redogörelse från den dramatiska Vega-expeditionen, under dessa och föregående år spreds genom böcker som Theodor Fries bok Adolf Erik Nordenskiöld och hans upptäcktsfärder
1858–1879 (1880) och Nordenskiölds egen skildring Vegas färd kring Asien och
Europa jemte en historisk återblick på föregående resor längs gamla verldens
nordkust (1880).
Edvard Westermarcks gav således uttryck för sina upplevelser i de norska
fjällen med hjälp av metaforer och uttryck som han av allt att döma inhämtat ur andra sammanhang. Detta antyder att både berg och bergsvandringar kunde få helt olika betydelser med tanke på individens iscensättning av
det egna jaget. För att förtydliga detta kan man jämföra Westermarcks bergsvandringar med de resor i de finska ödemarkerna i östra och norra Karelen
som ett flertal finska konstnärer, författare och kulturpersonligheter, däribland Akseli Gallen-Kallela, Juhani Aho, Eero Järnefelt och Jean Sibelius, företog under 1890-talet. Även om också dessa resor omfattade många fysiska
strapatser som också inkluderade besök på högt belägna platser så som höjderna Ukko och Akka i Koli, hade dessa resor en helt annan betydelse för de,
mestadels ungfinska konstnärer som i karelianismens anda reste för att se och
uppleva de östliga och nordlig ödemarkerna. I dessa resor fanns snarare en
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önskan att genom skogarna och sjöarna i det finska nationallandskapet komma närmare det finska ”folket” och en idé om det ”ursprungliga”.27
Motsvarande skillnad framkommer också i Edvard Westermarcks memoarer då denne, på de sidor som föregår skildringen av vandringarna i de norska
fjällen, berättar om tre fotvandringar i det inre Finland som han företog under somrarna 1882, 1883 och 1884. Dessa vandringar föregick på så vis de senare strapatserna i Norge och innehåller också flera liknande element så
som att de var fysiskt krävande och omfattade klättring till höga höjder (till
exempel Vuokatti). Den första av dessa vandringen sträckte sig till exempel
från Tavastehus mot Tammerfors och Korpilax samt därifrån vidare norrut
mot Jyväskylä, Saarijärvi och Karstula och omfattade således närmare 300
kilometer. De senare vandringarna sträckte sig längre norr ut mellan Kuopio,
Suomussalmi och Kuusamo och vidare mot Uleåborg. Ändå saknar Westermarcks berättelse om dessa färder helt det element av självövervinnelse som
berättelsen från Norge omfattar. Tvärt om framstår de somriga vandringarna
då den unge studenten med näverkont på ryggen kontemplerar över forsar
och läser Runeberg och Aleksis Kivis dramer, som närmst idylliska: ett idealiserat möte med det finska folket och landskapet där Westermarck med egna
ord kände sig ”som den lyckligaste människa på jorden”.28

Berget som metafor och
självbiografisk iscensättning
I den internationella litteraturen diskuteras bergsklättringens och alpinismens historia ofta ur de stora imperiernas perspektiv. Detta beror givetvis
på att många av de toppar som utgjorde populära mål för klättrare låg i länder och områden som styrdes av de europeiska stormakterna. I synnerhet
Storbritannien där bergsklättringen också tidigt fick en stor popularitet och
spridning, härskade under denna tid över vidsträckta bergsområden på flera kontinenter. Bergsbestigning manifesterade imperiets och (den manliga) bergsbestigarens makt att lägga, inte bara berget, utan hela naturen och
det koloniserade landet och folket under sig. Bergsklättringen omgavs således av ett tydligt sexualiserande språkbruk, sammanfattat redan i själva
ordet ”bergsbestigning” och ännu tydligare i bruket att referera till tidigare
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obestigna toppar som ”jungfrur”.29 I denna diskurs kring makt och maskulin
kolonial triumf hade också bergsklättrande kvinnor en röst.30
Samtidigt måste man framhålla att såväl bergsvandring som bergsbestigning var synnerligen kosmopolitiska aktiviteter under hela den tid från slutet
av 1700-talet till början av 1900-talet då bergsklättring och bergsvandringar
utvecklades till en omtyckt rekreationsform och sport för den västerländska
samhällseliten (och är det fortsättningsvis ännu under 2000-talet). De grupper av klättrare som erövrade de europeiska alptopparna under 1800-talet
bestod inte sällan av klättrare från flera olika länder. De åtföljdes därtill som
regel alltid av lokala guider och vägvisare. Bland klättrarna fanns emellertid
också personer som inte representerade några koloniala intressen i de bergsområden som de besökte. Jag har här undersökt hur bergsbestigningen tedde
sig som upplevelse för två sådana personer, och vilka betydelser berget och
bergsbestigningen fick i deras självframställande berättelser.
Genom de två memoarer som här diskuterats framkommer att Helena Westermarcks Alpvandringar och Edvard Westermarcks norska fjällvandringar
tedde sig tämligen olika på grund av deras respektive kön. Samtidigt var också deras sätt att beskriva de egna upplevelserna helt olika. Det slag av fysiska
utmaningar och påfrestningar som en ung man kunde ägna sig åt ansågs inte
lämpliga för en ung kvinna. Medan Edvard Westermarcks norska fjällvandringar sålunda främst framstod som en seger över naturen och den egna (tidigare sjukliga) kroppen, framstår Helena Westermarcks Alpvandring mer
som en seger över sociala förväntningar och konventioner. Ändå framträder
den fysiska aspekten av själva vandringen, möjligheten att utmana och påvisa
den egna fysiska styrkan och uthålligheten, som synnerligen viktiga element i
både Helena Westermarcks och Edvard Westermarcks berättelser. För Helena Westermarck utgjorde det faktum att hon och hennes sällskap vandrade
till fots i stället för att låta sig bäras en källa till stolthet. För henne manifesterade vandringskläderna och utrustningen, från vandringskängorna till alpstaven, en ny och modern kvinnlighet. För hennes bror, utgjorde prövningarna under fjällfärderna ett tydligt bevis på att han besatt den fysiska styrka
och uthållighet som krävdes av en vetenskapsman och forskningsresande.
Sålunda kan man hävda att bergsbestigningen hade en symbolisk betydelse i den självpresentation som syskonen Westermarck förmedlade genom sina respektive memoarer. Denna aspekt framträder särskilt tydligt i
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Edvard Westermarcks memoarer där fjällvandringarna på sätt och vis blir en
inkörsport till hela hans fortsatta verksamhet som forskningsresande och vetenskapsman. Här finns också den stora skillnaden mellan syskonen Westermarcks berättelser. Medan Helena Westermarcks skildring är förhållandevis
neutral med endast en fin antydning till självmedvetenhet i rollen som bergvandrare, uppvisar Edvard Westermarcks berättelse ett iögonfallande överflödande bildspråk, fyllt av segervissa, sexualiserade och krigiska metaforer för
människans, eller mannens, triumf över naturen. Detta bildspråk visar tydligt
att de maskulina och koloniala diskurser som omgav berg och bergsklättring
var en del av ett europeiskt och västerländskt kulturellt allmängods som färgade synen på berg och natur samt vetenskap och kultur också utanför koloniala sammanhang. Men detta hindrade förstås inte att i denna segerns symfoni, också rymdes ett uns av förundran: ”Man såg icke vad som var fjäll, vad
som var sky. Jord och himmel smälte samman till ett enda omätligt kaos; och
man väntade blott att få höra ett ’Varde ljus!’ dåna genom rymden.”31
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Finland och
Ryssland
Nyanser i rättstänkandet – Mechelin,
Hermanson och Erich
Elisabeth Stubb

O

mkring sekelskiftet 1900 hörde frågan om Finlands statsrättsliga ställning och relation till Ryssland till de stora politiska frågorna. Leo Mechelin (1839–1914), Robert Hermanson
(1846–1928) och Rafael Erich (1879–1946) kom som finländska rättslärda att ta del i frågor som anknöt till de rysk-finska
relationerna under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Deras omdöme och den terminologi som de utformade var tongivande under många decennier. De tre männen påminner om varandra vad gäller utbildning och de
innehade samma professur. Likheten dem emellan ger här möjlighet att lyfta
fram nyanserna i vad som skiljer dem åt.
Mechelin, Hermanson och Erich efterträdde varandra som innehavare av
professuren i kameral- och politilagfarenhet samt statsrätt vid universitetet
i Helsingfors. Professuren omformades 1908 till en professur i stats- och folkrätt och delades 1921 upp i två skilda professurer. Rafael Erich var den förste
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innehavaren av professuren i folkrätt, och en av de första att på 1910-talet
föreläsa på finska vid universitetet. Sammantaget ansvarade de tre männen för undervisningen inom sitt ämne från 1874 till 1928 och präglade därmed i drygt 50 år den finländska studentungdomens rättsuppfattning. Deras ämnesområde var offentlig rätt, det vill säga politikens fält, genom att det
omfattar beslut fattade inom ramen för staten, kommunen eller mellan olika
stater. Deras sakkunskap kom inte enbart till uttryck vid katedern. De anlitades också politiskt, eller engagerade sig självmant, när Finland stod inför avgörande vägval under decennierna kring sekelskiftet 1900.

Finlands ställning under ryska tiden
Både när det begav sig och efteråt har Finlands statsrättsliga ställning under ryska tiden varit föremål för olika tolkningar. Debatten har i huvudsak
rört sig mellan två poler eller betoningar. I ena ändan finns uppfattningen
att Finland förenades med Ryssland genom en ömsesidig överenskommelse där landet försäkrades en konstitutionell samhällsordning. Den andra polen gör gällande att Finland ensidigt införlivades i det ryska kejsardömet och
därmed underställdes kejsarens autokratiska styre. Argumenten har byggt
på tolkningar av historiska dokument och händelser före, under och efter
Finlands anslutning till Ryssland i början av 1800-talet.1 Utöver källmaterialet tenderar tolkningar att präglas av personliga och samtida faktorer. Hur
inverkade dessa på Mechelins, Hermansons och Erichs ställningstaganden i
den samtida debatten?
När den ryske kejsaren 1863 på nytt började kalla ständerna till lantdag i
Finland gav det ett avgörande incitament åt den politiska medvetenheten i
landet. Leo Mechelin höll då som bäst på att avsluta sina studier vid universitetet och fick erfara att det var möjligt att påverka det politiska livet.2 Även
Robert Hermanson befann sig i Helsingfors för studier när lantdagsarbetet
återupptogs efter en paus på över 50 år.3
Vid universitetet hade Leo Mechelin kommit i kontakt med och anammat
liberala tankeströmmar. Han följde med hur liberalt sinnade personer på olika håll i Europa försökte genomföra idealet om politisk frihet. I anknytning
till den liberala rörelsen växte sig konstitutionalism och rätt fram som svaret
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på hur man i det politiska livet skulle undvika maktmissbruk och uppnå den
eftersträvansvärda friheten. En uppsättning med grundlagar fastställde enligt det liberala tänkandet maktutövningens gränser för både härskare och
undersåtar. Ifall lagar och rättskipning hade mandat att avgöra vad som var
tillåtet och inte tillåtet, rätt och fel, skulle det i förlängningen betyda att politiskt missbruk eller konflikter kunde lösas med rättsutövning snarare än med
vapen och andra maktmedel.4
Som professor gjorde Mechelin en sammanställning av de grundlagar i Finland som härstammade från svenska tiden och som inte hade upphävts under ryskt styre.5 År 1882 lämnade han tjänsten som professor efter att han utnämnts till senator. Under sin tid som senator publicerade han Précis du
droit public du Grand-duché de Finland (1886), en sammanställning på franska av Finlands statsrätt för att också i utlandet, och i Ryssland, etablera
medvetenheten av hur styret av Finland i hans mening reglerades genom
lag och praxis – motsvarande en konstitution.6
Även om det gick att påstå att Finland hade en konstitution var det inte
självklart att styret och förvaltningen av landet var bundet av denna konstitution, vilket var en av de centrala tvistefrågorna i den debatt som pågick kring
sekelskiftet 1900. Finlands överhuvud, den ryske kejsaren styrde över ryska
kejsardömet i egenskap av autokrat. Den lösning Mechelin använde för att
påvisa att kejsarens självhärskarrätt inte sträckte sig till Finland var att kategorisera landet som stat. Om Finland var en stat kunde det göra anspråk på
ett statsskick – ett konstitutionellt statsskick som förband kejsaren att styra
inom de ramar som grundlagarna fastställde.
Under andra hälften av 1800-talet var statsbegreppet i en fas där det sökte sina former. De stora imperierna var trängda av både den inbördes konkurrensen och av den växande nationalismen hos de olika nationaliteterna
inom deras gränser. Idealet med den självständiga nationalstaten som präglade 1920-talets europeiska nationsbygge efter första världskriget var under de
föregående decennierna inte det enda självklara alternativet. Den självständiga staten måste ta i beaktande hur den skulle klara sig i den internationella konkurrensen och kapprustningen. I slutet på 1800-talet var alternativen
till å ena sidan imperierna och å andra sidan de på nationell grund skapade
självständiga staterna olika sammanslutningar i förbund, unioner och allianser. Leo Mechelins meriteringsavhandling för professuren i kameral- och
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politilagfarenhet samt statsrätt hade symptomatiskt titeln Om statsförbund
och statsunioner, och han hade under arbetet besökt Berlin och Wien för
att studera den nybildade förbundsstaten tyska riket och dubbelmonarkin
Österrike-Ungern.7
Mechelin gjorde inte anspråk på att Finland var en självständig stat:
anknytningen till Ryssland gav inte rum för det. Däremot talade han om
”statsunion” och använde i en tysk version av den franska översikten av Finlands statsrätt den mera specifikt brukade termen ”realunion”. Förhållandet
mellan Finland och Ryssland beskrev han som en union mellan två stater, där
statsöverhuvudet i den ena staten också var statshuvud i den andra, medan
förvaltningen i övrigt var helt separat, i stil med den svensk-norska unionen
eller dubbelmonarkin Österrike-Ungern.8
Även om Mechelin inte hävdade att Finland var självständigt, ansåg han
att landet motsvarade en suverän stat. De yttre tecknen på en stat var, enligt
Mechelin, ett bestämt landområde med en bofast befolkning. Det var ingen
skillnad om denna befolkning bestod av en eller flera nationaliteter, så länge
den som helhet löd under en allmän, enhetlig vilja i frågor som berörde hela
befolkningen och statsområdet. Därtill skulle det över denna allmänna vilja inte finnas någon högre makt. Statens suveränitet, dess statshöghet, låg i
dess rätt att bestämma sitt styrelsesätt, stifta sina lagar och förfoga över sina
tillgångar. Mechelin hävdade att vetenskapen blivit ”tämligen ense” om att en
stats suveränitet inte avgjordes av hur beroende en stat var av en annan stat i
yttre angelägenheter, utan explicit genom dessa inre rättigheter.9 Fastän Finland inte hade någon officiell del i Rysslands utrikespolitik kunde landet enligt
denna definition ändå göra anspråk på suveränitet. Mechelins franska översikt av Finlands statsrätt 1886 gav upphov till kritik från ryska rättslärda och
statstjänstemän, samt i rysk press. Från ryskt håll ifrågasatte man Mechelins
statsanspråk och gjorde i stället gällande att Finland var en provins, och därmed underställd kejsarens autokratiska makt.10
Liksom statsbegreppet sökte även statsrätten som akademisk disciplin sina
former. Under Mechelins studietid präglades statsrätten av ideologiska och
filosofiska förtecken och laborerade med hur rätten borde vara, snarare än
hur den egentligen var. Till skillnad från Mechelin, som främst intresserade
sig för och följde med liberala trender inom den offentliga rätten, kom den
fem år yngre Robert Hermanson under sina fortsatta studier att bekanta sig
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med den samtida tyska skolans vetenskapliga utveckling. För sin doktorsavhandling åkte han till Tyskland och studerade under Paul Laband, som vid
denna tid utvecklade ett system för hur man kunde göra den offentliga rätten mer vetenskaplig.11
Inom privaträtten hade man redan börjat använda en konstruktiv metod,
som Laband tillämpade på den offentliga rätten. Idealet var en ren och objektiv rättsvetenskap, som enbart byggde på juridiskt påtagliga och definierbara beståndsdelar. I den rättsvetenskapliga riktning som utvecklades i Tyskland hade rättsvetenskapens uppgift blivit att hitta en exakt och uttömmande definition på uppspjälkade rättsliga begrepp, som i sin tur fungerade som
byggklossar för att skapa nya begreppskonstruktioner, allmängiltiga slutsatser och ett enhetligt system. Kritikerna kallade anhängarna av denna riktning för begreppsjurister.12
Med hjälp av juridiska konstruktioner utvecklade Hermanson en modell
för Finlands förhållande till Ryssland. Efter en viss tvekan gav han sig 1892
in i den finsk-ryska debatten genom att publicera den digra utredningen
Finlands statsrättsliga ställning. Denna tveksamhet gällde inte i första hand
de ryska meningsmotståndarna, utan hur Leo Mechelin skulle reagera. För
att garantera det konstitutionella samhällsskicket gjorde Hermanson som
Mechelin och förklarade att Finland var en stat. Han gick emellertid inte så
långt att han gjorde anspråk på att landet var en suverän stat, utan gick i
stället in för ett mellanalternativ. I Hermansons konstruktion kategoriserades Finland som en ”autonom stat”, som tillsammans med ”kejsardömet”
Ryssland bildade den ”sammansatta staten” ryska riket.13
Hermansons försök att ge en exakt definition av Finlands ställning fick
inte ett fullständigt genomslag, konstaterar Rafael Erich 1908. Erich skulle den här tiden snart efterträda Hermanson som professor och i en skrift
sammanfattade han de utländska juridiska uttalanden om Finlands ställning, som, oftast med finländsk hjälp, hade publicerats i efterdyningarna
av kejsarens februarimanifest 1899. Ingen av de utländska rättslärda hade
rakt av använt Hermansons begrepp. Erich lade som sammanfattning fram
ett eget förslag. Han ansåg att det rysk-finska förhållandet var en union, det
vill säga en förening mellan två stater; men det var en union sui generis, en
union av sitt eget slag. En sådan union passade inte in i några färdiga kategorier, och Erich tyckte att det fick vara så.14
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Liksom Mechelin var Erich med i kulisserna och organiserade det internationella juristmöte som samlades i London 1910 för att ge ett samfällt utlåtande i frågan om Finlands ställning. Ämnet var på nytt aktuellt i och med att
ryska duman som bäst höll på att behandla den ouppklarade frågan om hur
beslutsfattandet skulle ordnas i finska frågor av riksintresse. De flesta av juristerna som samlades i London hade tidigare uttalat sig till Finlands fördel.
Deras gemensamma utlåtande gick inte lika uttalat som tidigare i linje med de
finländska statsanspråken, men utföll ändå till landets fördel. Deras slutsats
blev att Finland bäst kunde beskrivas som en ”autonom organism” (de undvek begreppet stat), vars konstitutionella samhällsordning och rätt att delta i
beslut som rörde landet var en ”historisk realitet” och inte en produkt av finländarnas fantasi, som ordföranden för ryska riksrådet Piotr Stolypin hävdade. De gick emellertid inte så långt som att förklara den konstitutionella samhällsordningen som ett juridiskt faktum.15
Behovet av att definiera och garantera arten av självstyre tappade något av
sin funktion i och med att Finland 1917 blev en självständig, och suverän, stat.
”Autonomi” växte fram som den allmänna beskrivningen på Finlands ställning
under ryska tiden. Termen hade tidigare förekommit både i Hermansons ”autonom stat” och i det internationella juristmötets ”autonom organism”, men efter
självständigheten kunde man göra det tidigare adjektivet till ett substantiv – ”en
autonomi” – och därmed komma undan den brydsamma uppgiften att mera
specifikt förklara vad Finland egentligen varit i sitt förhållande till Ryssland.

Februarimanifestet 1899
I februari 1899 utfärdade Nikolaj II ett manifest, i vilket han kungjorde att finska lagstiftningsfrågor av riksintresse inte krävde lantdagens godkännande i
Finland. De skulle i stället avgöras av kejsaren med hjälp av det ryska riksrådet. Åtgärden väckte en stark reaktion i Finland, där man såg det som ett tecken på förryskning och till och med talade om statskupp. Det faktum att ryska
riksrådet bereddes en officiell ställning i styret av Finland undergrävde de av
Mechelin uttryckta anspråken på att Finlands förvaltning var frikopplad från
riksmyndigheterna. Enligt honom var kejsaren, i egenskap av storfurste, den
enda myndighet som Finland delade med Ryssland. Februarimanifestet var
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inte det första oroande tecknet på att de ryska myndigheterna visade en allt
större benägenhet att knyta Finland till riksförvaltningen. I samband med
Mechelins avgång från senaten 1890 hade Alexander III utfärdat postmanifestet, som ställde det finska postväsendet under det ryska inrikesministeriets kontroll.16
I den argumentation som både Mechelin och Hermanson framfört i slutet
på 1800-talet kunde det visserligen ha funnits en öppning att implementera
februarimanifestets bestämmelser. Mechelin hävdade att ett lands suveränitet inte var bundet till hur beroende en stat var av en annan stat i yttre angelägenheter. Februarimanifestet avsåg att slå fast en beslutsordning i lagstiftningsfrågor som var av betydelse för riket som helhet, närmast med tanke på rikets försvar och militärlagstiftning. Hermansons konstruktion av den
”sammansatta staten” ryska riket öppnade ännu klarare upp för att det fanns
vissa frågor som gällde riket som helhet och därför behandlades på denna
nivå. I Finlands statsrättsliga ställning hade han varit benägen att medge att
”kejsardömet” Rysslands intressen övervägde i förvaltningen av rikets affärer. Han var emellertid noga med att infoga reservationen att de ändå inte
fick gå emot den ”autonoma staten” Finlands statsförfattning.
Mechelin och Hermanson valde 1899 att motsätta sig februarimanifestet. I
egenskap av sakkunniga och som ordförande i värnpliktsutskottet respektive lagutskottet vid lantdagen föll det på dem att författa ständernas svar till
kejsaren. Ständerna hade i januari 1899 kallats till urtima lantdag för att ta
ställning till kejsarens förslag till ny värnpliktslag, i vilken finska värnpliktiga
förpliktades att i högre grad än tidigare delta i rikets försvar utanför Finlands
gränser. Genom att under pågående lantdag utfärda februarimanifestet säkrade kejsaren sin befogenhet att driva igenom reformen. Ifall lantdagen inte
godkände värnpliktslagen kunde han förklara ärendet vara av riksintresse och
överföra behandlingen till ryska riksrådet.17
Lantdagen gick in för att utarbeta ett motförslag som till en så hög grad som
möjligt gick de ryska kraven på att samordna det finska militärväsendet med
det ryska till mötes, men som samtidigt kunde godkännas av lantdagen. Ständerna meddelade att kejsarens lagförslag inte enbart var ämnade att förnya militärväsendet i Finland, utan också förenade med ”fördärvliga” politiska syften.
Svaret innehöll en omfattande juridisk utredning av ständernas rätt att delta i
lagstiftningen om värnplikten. Mechelin och Hermanson avslutade svaret: ”att
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Ständerna anse det vara sin i en högre världsordning grundade plikt att fasthålla vid den lag och rätt, som år 1809 högtidligen tillförsäkrats det finska folket att oförryckt bibehållas.”18
Hänvisningen till en plikt grundad i en högre världsordning aktualiserar
frågan vad rättsordningen ytterst fick sin auktoritet från. I och med februarimanifestet uppstod en motståndsgruppering som kallade sig ”de konstitutionella”, inom vilken Leo Mechelin var en ledande och riktgivande gestalt. Deras anspråk på att kejsaren inte egenhändigt kunde ändra på Finlands samhällsordning knöts till den konstitution som de hävdade att gällde i landet.
De bekände sin lojalitet med en konstitutionell monark, men ansåg sig berättigade att vägra rätta sig efter kejsaren om han verkade utanför lagens ramar. I sådant fall låg de konstitutionellas lojalitet hos konstitutionen, snarare
än hos kejsaren.19 Konstitutionens auktoritet var emellertid beroende av att
Finland hade ett konstitutionellt statsskick. Både Mechelin, Hermanson och
många andra med dem hade gjort gällande att så var fallet. De hade emellertid inte stått oemotsagda. Flera ryska och även en del utländska rättslärda hävdade att kejsarens autokratiska makt också sträckte sig till Finland.
Uttrycket ”i en högre världsordning grundade plikt” har med största sannolikhet införts under Hermansons inflytande. Redan i Finlands statsrättsliga ställning hänvisar han i notapparaten till en högre världsordning som förpliktade
kejsaren att styra Finland enligt landets statsförfattning.20 I Hermansons fall var
den högre världsordningen knuten till Gud. Gud hade en plan och en vilja för
sin skapelse och det var människans plikt att hitta och hålla sig till denna ordning, till det rätta och sanna. Detta gällde både härskare och undersåtar. Även
om det juridiskt inte oemotsagt gick att bevisa att Finland var en konstitutionell
stat, var de ryska kejsarna i kraft av den gudomliga världsordningen förpliktade
att stå vid sina ord och respektera den lag och rätt, som Alexander I vid Borgå
lantdag 1809 högtidligen och med Guds hjälp tillförsäkrat det finska folket att
”oförryckt bibehållas”.

Röst- och valrättsreformen 1906
Lantdagen fattade beslut om reformen som 1906 införde allmän och lika
röst- och valrätt för män och kvinnor till en gemensam kammare under en
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Medlemmar av Åbo hovrätt samlade till session vid kejsar Alexander II:s porträtt 1908.
Bild: Historiska bildsamlingen, Museiverket.

andhämtningspaus mellan det som har kallats för den första och andra förryskningsperioden. Tilltagande samhällsoroligheter hade pressat Nikolaj II att
i Ryssland införa ett folkrepresentationsorgan, duman. I Finland drog han i och
med ett manifest i november 1905 bland annat in tillämpningen av februarimanifestet och kallade ständerna till lantdag för att genomföra en del reformer,
av vilka en av de mest framträdande var reformen av lantdagens representation.
Både Leo Mechelin och Robert Hermanson spelade en betydande roll i lantdagsreformen. I början av december 1905 utsågs Mechelin till viceordförande i
senatens ekonomiedepartement och han ledde i praktiken senatens arbete. Han
utsåg Hermanson till ordförande för den kommitté som fick i uppgift att utforma det förslag till representationsreform som lantdagen sedan skulle ta ställning
till. De arbetarstrejker och protester som i Finland föregått kejsarens novembermanifest hade pressat reformen av lantdagen längre än vad både Mechelin och
Hermanson skulle ha föredragit. Det låg ändå på deras bord att verkställa uppmaningarna på allmän och lika rösträtt till en enda kammare. Det hindrade dem
inte från att utifrån dessa ramar försöka förebygga biverkningar.
Som ung hade Leo Mechelin tänkt sig ett tvåkammarsystem. Hans uppfattning att ett sådant system var det optimala hade inte ändrats med åren. Som
allmän princip ansåg han att en fördelning av makten bidrog till att missbruk
kunde undvikas. En undre och en övre kammare kunde bevaka varandra så
att ingendera parten handlade oansvarigt eller skadligt. I samband med lantdagsreformen hade Mechelin därför föredragit en övre kammare som samlade den högsta kompetensen och de mest lämpade, och en undre kammare
som valdes med allmän och lika rösträtt. Han fick emellertid vika sig för kraven på enkammarlantdag.21
Både Mechelin och Hermanson verkade för att i så hög grad som möjligt inlemma tvåkammarsystemets fördelar i reformen. Mechelin föreslog att man
skulle inrätta ett rådgivande organ, som även om det saknade lagstiftningsoch maktbefogenheter kunde leda och råda lantdagsledamöterna i att fatta
goda beslut. Inte heller det förslaget genomfördes.22 Stora utskottet var slutligen det organ som tog form och överlevde alla behandlingsrundor i kommittén, senaten och lantdagen. Utskottet skulle bestå av ett visst antal lantdagsledamöter, med uppgift att behandla lagärenden. Kravet på upprepad behandling i lantdagen och hänskjutning till stora utskottets beredning skulle
motverka förhastad och dåligt förberedd lagstiftning.23
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Utöver inrikespolitiken hade förhållandet till Ryssland under seklet krävt en
aktsam balansgång av politiker och tjänstemän. Mechelin och andra borgerliga oroade sig för att den nya väljarkåren och lantdagen skulle få en alltför radikal och politiskt oerfaren sammansättning, i synnerhet med tanke på arbetarnas antal och ökade inflytande. Som en motåtgärd var Mechelin redo att utvidga rösträtten även till den kvinnliga befolkningen. För kejsaren motiverade
han åtgärden med att ansvarskänslan i allmänhet var mera utvecklad hos arbetarhustrun och familjemodern, än hos mannen. Som väljare skulle hon inte
gå lika långt som mannen på ”den oresonliga radikalismens stråt”. De borgerliga kvinnorna hade också en uppgift i att dämpa radikala tendenser från arbetarhåll. Med hjälp av deras erfarenheter från välgörenhetsarbete kunde de
använda sitt inflytande i sociala frågor, som i och med arbetarrörelsens intåg
på den politiska arenan överförts i en allt högre grad på statens ansvar.24 Robert Hermanson torde ha varit mera reserverad gentemot att dra in kvinnorna i det politiska livet. Efter att reformen var genomförd tillät han sig att säga:
”Om den finska kvinnan skulle, genom att kasta sig in i de politiska striderna,
förlora något av vad som hör till kvinnans väsende, så skulle det vara en förlust även för det finska samhället”.25
Varken Hermanson eller Mechelin ansåg att ett demokratiskt styrelsesätt
automatiskt var en bättre garanti än ett autokratiskt mot missbruk, egoism
och maktlystnad. Hermanson såg problem med majoritetsstyre. De som från
början var i minoritet hade inte förutsättning att vinna gehör även om de hade
en röst till sitt förfogande.26 Oron gick emellertid ännu djupare. Hermanson
ansåg att i uppgiften att fastställa vad som skulle gälla som rätt, det vill säga
i lagstiftningen, skulle lantdagsledamöterna söka, men också hitta, det rätta.
Det var deras främsta uppgift. De röstberättigades uppgift var att söka och finna svaret på hur de med sin röst kunde bidra till att utse de rätta lagstiftarna.
Valet och ansvaret anförtroddes varje röstberättigad medborgares personliga prövning. Det innebar emellertid inte att det var rätt och lagenligt att utöva rösträtten godtyckligt.27
”Det rätta” som lagstiftarna, i likhet med domarna i sina domslut, skulle
hitta var en högre ordning, som oberoende av mänskligt godtycke funnits till
innan en lagstiftning fanns. Det var samma höga världsordning som skymtade fram i ständernas svar 1899. I ett föredrag om rösträttsreformen för Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor förklarade Hermanson att det rätta var en
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ordning med ”helgd” och en förutsättning för att alla skulle kunna leva och
verka för sin bestämmelse.28 Helgden innebar att det rätta var förpliktande. Hermanson förklarade att i begreppet plikt ingick föreställningen om en
högre makt med krav på ett visst handlingssätt, som antingen uppmanade
människor att göra eller låta bli att göra något. Någon annan högre vilja än
den gudomliga gavs inte. De röstberättigades och lagstiftarnas rätt eller rättsliga makt var beroende av om den högre världsordningen uppmanade dem
att underordna sig mänsklig ordning. Om så var fallet skedde det för syften
som låg i enlighet med denna gudomliga ordning. Såväl de röstberättigades
som lagstiftarnas rättigheter var avsedda att uppfylla de uppgifter som Gud
ställde dem inför. De var skapade för Gud och till Gud. De skulle inte ha någon varaktig tillfredsställelse av att själviskt använda sina rättigheter.29
Hur gick det då att veta när man funnit det rätta? Det rätta var en förutsättning för att alla medborgare – inte bara en del av dem, så som vissa klasser
eller ens den stora majoriteten – skulle kunna verka för sin bestämmelse. Bestämmelsen bestämdes dels av att alla var mänskliga väsenden, vars mål var
högre än det tidsbundna jordiska livet, dels av att de hade olika gåvor och anlag som lagts ner i dem för att de skulle utvecklas och användas för olika syften, vilka hölls samman av en stor gudomlig världsplan.30 Hermanson verkar
ha befarat att de röstberättigade och lagstiftarna inte insåg och förstod ansvaret de getts, liksom att de inte delade hans uppfattning om det rätta eller
att de utgick från andra hållpunkter när de röstade eller fastställde vad som
skulle gälla som rätt. I den partipolitiska dragkampen låg det nära att i främsta hand nöja sig med vad som ansågs bäst för det egna partiet, eller åtminstone för majoriteten.
För att motverka ett urskillningslöst majoritetsstyre skrev Hermanson utförliga förklaringar i kommitténs förslag till ny lantdagsordning. Majoriteten
av kommittémedlemmarna kom ändå till slutsatsen att argumenten borde
vara så korta som möjligt. Majoriteten fick sista ordet.31

Självständigheten 1917
Första världskriget skakade och i vissa fall raserade grunderna för hur världen var uppdelad och styrdes. I Ryssland störtades kejsarmakten i mars 1917
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och makten övertogs av en borgerlig temporär regering. De rättslärda hade
professionella förutsättningar att bedöma hur denna händelseutveckling
inverkade på Finlands situation. Leo Mechelin var 1917 inte längre i livet,
men Robert Hermanson förklarade tillsammans med sin kollega och svåger
Rabbe Axel Wrede att eftersom den högsta makten hade överförts från kejsaren till den borgerliga temporära regeringen, hade denna regering också
övertagit kejsarens makt i Finland.32 De och många i Finland ville avvakta
för att se hur den temporära regeringen avsåg att återupprätta finländarnas förtroende efter de föregående årens förryskningspolitik.
Med oro såg Rafael Erich hur folk i hemlandet enligt hans åsikt fogade sig
i den nya situationen. Själv befann han sig i utlandet och kunde inte återvända till Finland. De senaste åren hade han sökt tjänstledighet från professuren som han övertagit efter Hermanson och till slut hade ministerstatssekreteraren, universitetets vicekansler, vägrat förlänga tjänstledigheten, vilket
hade lett till att Erich i februari 1917 – en liten tid före kejsarens abdikation
– avskedades när han inte infann sig i tjänst i Helsingfors.33
Anledningen till Erichs utlandsvistelse var att han hade anslutit sig till de
aktivister som förberedde sig för en självständighetskamp. Under världskriget hade unga män från Finland sökt sig till Tyskland för att skaffa militärutbildning. Erich bidrog med att försöka väcka stöd för självständighetssaken i inflytelserika kretsar i Sverige och Tyskland. Han använde sina
juridiska kunskaper för att övertyga dessa om det rättmätiga i att Finland
eftersträvade att lösgöra sig från Ryssland. Fram till marsrevolutionen 1917
hade Erich och hans kollegor dock inte lyckats utverka några löften om
hjälp från varken Sverige eller Tyskland.34
Efter marsrevolutionen använde Erich sina juridiska kunskaper inte bara
för att påverka utlandet, utan också för att övertyga finländarna om att de
inte var tvungna att invänta den borgerliga temporära regeringens beslut
för att handla. I artiklar i Svenska Dagbladet och Stockholms Dagblad ifrågasatte han Hermansons och Wredes tolkning. Erich hävdade att finländarna 1917 befann sig i det läge som togs upp i den fortfarande gällande svenska regeringsformen från 1772. Enligt denna hade lantdagen rätt att utse ett
nytt furstehus eller på annat sätt ordna situationen i den händelse att den
regerande dynastin slocknade ut. Han erbjöd således lantdagen en juridisk
möjlighet att ”skydda och försvara landets frihet” på eget initiativ.35
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Yttre omständigheter kom under hösten att verka till fördel för Erichs tolkning. I oktober inträffade en ny revolution i Ryssland och den temporära regeringen störtades och ersattes av Vladimir Iljitj Lenins bolsjevikregim. De borgerliga kretsarna i Finland var inte lika benägna att vänta in och samarbeta
med bolsjevikerna som med den borgerliga temporära regeringen. Samtidigt
var bolsjevikerna i inledningsskedet ideologiskt öppna för nationellt självbestämmande, till och med för att folken i Ryssland utträdde fullständigt. Den
6 december 1917 tog lantdagen situationen i egna händer och godkände den
självständighetsförklaring som senaten lagt fram för dem två dagar tidigare.
Efter att kejsarmakten störtades i Ryssland hade Tyskland visat större benägenhet att bistå Finland. Inte långt därefter kallades de finländare som fått
militärutbildning i Tyskland tillbaka från tysk militärtjänst vid fronten för att
stå redo för en självständighetskamp i Finland. Det väntade frihetskriget tog
formen av inbördeskrig när det slutligen bröt ut i januari 1918. I februari inledde de flesta av jägarna återfärden till Finland för att förstärka de borgerliga vita trupperna.
För Rafael Erich var det däremot inte ännu läge att återvända till hemlandet. Han befann sig i februari och mars 1918 i Berlin för att tillsammans med
Edvard Hjelt sluta fredsavtal med Tyskland. Ryssland och Tyskland stod i beråd att sluta fred i Brest-Litovsk. Eftersom Finland hade deklarerat sig självständigt och bolsjevikregeringen hade godtagit detta i januari 1918 var det
motiverat att Finland slöt ett separat fredsavtal med Tyskland, i synnerhet
om det kunde generera tyskt militärt bistånd till den vita sidan i striderna på
hemmaplan. Ett fredsavtal räckte inte för att säkra den tyska hjälpen. Därtill krävdes ett handelsavtal och tillåtelse för tyska trupper att landstiga på
Åland. Medan avgörande strider utkämpades mellan vita och röda i Tammerfors landsteg slutligen generalmajor Rüdiger von der Goltz Östersjödivision
på Hangö udd den 3 april 1918. Nio dagar senare intog hans trupper Helsingfors för de vitas räkning.36
Under fortsättningskriget beskrev Rafael Erich 1942 Finlands väg till självständighet för en utländsk läsekrets som ett exempel på en liten stats möjligheter att styra sitt öde. De konstitutionellas passiva motstånd i rättslig anda
i början på seklet hade utgjort en första fas. Den andra och avgörande fasen
hade utgjorts av den aktiva och väpnade självständighetsrörelsen. Fortsättningskriget var i det skenet inte bara en fortsättning på vinterkriget, utan
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också en fortsättning på självständighetskampen. Erich framhöll den visserligen tyskutbildade, men framförallt finländska Jägarbataljonen som sinnebilden för hur Finland aktivt tagit sitt öde i egna händer.37 Den tyska hjälpen
föll på så vis i bakgrunden. Det gjorde den också för den stora allmänheten
redan i ett tidigt skede. Efter sina många år i utlandet återvände Rafael Erich
till Finland dagen före general Gustaf Mannerheims och den vita skyddskårsarméns segerparad in i Helsingfors den 16 maj 1918. I sin dagbok antecknade
Erich, som hade varit med och säkrat det tyska ingripandet: ”Mannerheimin
suuri päivä paraateineen. Kuvitteleeko kukaan että minua saapuessani tällaiselta matkalta olisi millään tavalla tervehditty kukkasin y.m. y.m. Joka sitä
luulee on aivan väärässä. Ei vähintäkään tunnust[ukse]n sanaa miltään puolelta, joskus joku yksit[yinen] sana.”38

Avslutning
Kompetensen på det rättsliga området drog Leo Mechelin, Robert Hermanson och Rafael Erich in i Finlands ödesfrågor. Beredvilligheten fanns där, men
kompetensen garanterade inte att de alltid befann sig på samma sida i frågor
som orsakade meningsskiljaktigheter. Skilda personligheter, världsbilder, erfarenheter och inflytanden från samtida samhällsströmningar bidrog till att
de inte nödvändigtvis hade gemensamma utgångspunkter eller målsättningar för sina ställningstaganden.
Genom Mechelin, Hermanson och Erich framträder tre sätt att förhålla sig
till rätt, och i förlängningen till sina handlingar och det historiska skeendet.
De liberala idéerna var det rättesnöre som Leo Mechelin lät sina handlingar och ställningstaganden färgas av och konfronteras med. Robert Hermansons utgångspunkt och mål var den gudomliga världsordning som världen
skilts från, men som i kristen ordning fanns tillgänglig genom Kristus försoningsverk. Rafael Erich var i sin tur mera benägen att ta de aktuella omständigheterna i beaktande och utifrån dem söka en praktisk lösning – i strävan
att uppnå höga mål och ideal krävdes flexibilitet och mänskligt möjliga sätt
att förverkliga dem.
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”Paneuroopan puolesta!”, ”För ett Paneuropa”, utropade tidningen Tulenkantajat 1929.

En halvdan
blandras?
Om Erkki Vala och finskan,
svenskan och tvåspråkigheten
Ainur Elmgren

P

ublicisten och journalisten Erkki Vala, en av de kulturradikala
”eldbärarnas” (Tulenkantajat) tidiga ledargestalter, föddes som
Erik Wadenström i en tvåspråkig familj i Borgå 1902. Han anammade finskan som sitt modersmål och utövade större delen av
sin offentliga verksamhet på finska, men ”fadersmålet” svenskan förblev viktigt för hans identitet både privat och offentligt – kanske viktigare än vad hans offentliga verksamhet ger vid handen.
Jag använder mig av material från både pressarkiv och personarkiv för att
granska Valas syn på svenskan och det svenska och frågar också hur och när
Vala själv använde svenska och vilka reaktioner språket väckte hos hans samtida. Valas och hans motståndares bruk och diskussion av det svenska språket avslöjar vilka politiska risker som tvåspråkighet kunde innebära för en finsktalande skribent, om det andra språket var svenska. Mitt fokus ligger på Valas redaktörskap för tidskriften Tulenkantajat 1928–1930 och 1932–1939, men jag tangerar
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även Valas tid i Sverige under och efter andra världskriget, samt hans arbete
med en aldrig fullbordad självbiografi under efterkrigstiden. Erkki Vala deltog i
1960- och 70-talets debatt om 1920- och 1930-talets politiska klimat och försökte lägga det förflutna till rätta i sina memoarutkast på både finska och svenska. I Valas kvarlåtenskap finns också roman- och pjäsmanuskript på svenska.
Det har framhållits att Tulenkantajats historia i viss mån kapats av litteraturhistorikerna och därmed också betraktats som ett litterärt-konstnärligt
fenomen snarare än ett politiskt. Kai Laitinen har uppmärksammat 1930talets upplaga av Tulenkantajat, som samlade medarbetare ur båda språkgrupperna, som ett ”tecken på att språkstriden avtog”.1 Samtidigt har historiker som Janne Kosunen och Matti Mieskonen försökt göra upp med den
även av Laitinen framförda tanken att ”den nya Tulenkantajat” skiljde sig
kraftigt från tjugotalets ”original”. Mitt bidrag till denna nytolkning handlar om att lyfta fram eldbärarnas dolda svenskspråkighet. De politiska och
språkliga gränserna som drogs upp genom offentligheten i Finland under
1910- och 1920-talet garanterade visserligen ett rum för det svenska språket,
men institutionaliseringen ledde också till att det blev politiskt och ekonomiskt riskabelt att inte välja sida.2 Den svenskspråkiga modernismen spelade icke desto mindre en banbrytande roll för dess finskspråkiga ”syskon”
redan på det tidiga 1920-talet.3 Bland förmedlargestalterna märks förutom
de välbekanta Elmer Diktonius – tvåspråkig även han – och Hagar Olsson
också den mindre kända poe-ten och förläggaren L. A. Salava.4

Familjen Wadenström
Offentliga reflektioner om språkval och språkbruk tillhör inte vanligheterna
i Valas produktion. Svenskan var för Vala i första hand ett privat språk. Hans
tredje hustru, Stockholmskusinen Helny, talade svenska med sin make och
hans familj. Vala vistades i Sverige under fortsättningskriget och under långa
perioder under efterkrigstiden. ”Ofta har jag råkat i en sådan knipa att jag har
varit tvungen att avlägsna mig till Sverige”, påstod han i ett opublicerat memoarutkast (på finska).5
Vala var inte den första i släkten som lämnade landet för yttrandefrihetens
sak. Hans farbror Hjalmar August Wadenström, tidningsredaktör i Viborg, hade
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dömts för majestätsbrott 1908 och levde en tid i exil i Sverige där han arbetade vid Sundsvalls-Posten.6 Efter att ha benådats 1913 flyttade Hjalmar Wadenström till Lojo, där han fram till sin död 1927 fortsatte att verka i föreningslivet
och i kommunalpolitiken som representant för löntagarna inom Svenska Folkpartiet.7 Brorsonen tackade den finskspråkiga tidningen Uusmaalainen, som
hade tillägnat farbrodern en vänlig dödsruna, trots att denne ”tillhörde den
svenska befolkningsdelen”. Hjalmar Wadenströms hjärta rymde inte ”någon
lågsint fanatism”, utan han uppfattade Finlands folk som en helhet och förhöll
sig ”hjälpsamt och förstående” gentemot finska kultursträvanden, skrev Vala.8
Den lätt apologetiska tonen i tackbrevet och behovet att betona farbroderns öppenhet för det finska måste förstås i ljuset av den språkpolitiska
situationen i Finland på tjugotalet. Erkki Vala och hans ett år äldre syster
växte upp i ett Finland präglat av språkstrid och äktfinsk kulturnationalism. Den finska kulturen upplevdes som ung och frisk med framtiden för
sig. Erkki Valas far, Robert Wadenström, hörde till dem som inspirerades
av den ungfennomanska ivern för folkbildning på majoritetens språk.9 Han
gifte sig med en finskspråkig bonddotter från Muonio, Alexandra Mäki, vars
släkt tillhörde den gamla soldatätten Örn som ägde renar, skog och åkermark, for med tjära till Haparanda och sålde renkött i Norge. Släkten hade
också samiska rötter.10 ”Det är samma land och samma folk på båda sidor
om älven”, brukade Alexandra – mamma Sandra – säga enligt Valas opublicerade självbiografi, ”vi visste knappt om vi var finnar eller svenskar”.11 Där
föddes också storasyster Karin Alice, ”Kati” bland familj och vänner, senare känd som poeten Katri Vala.
Erik August Valdemar Wadenström föddes femton månader senare i
Borgå, Robert Wadenströms hemstad. Pappan var skogsvårdare och statlig tjänsteman och familjen flyttade landet runt efter hans kommenderingar. Därför var Kati född under norrskenet i Muonio och Erkki långt nere i
söder. Lillebror Niilo föddes 1905 i karelska Ilomantsi. Syskonen tillbringade en del av sin barndom i Karelen och flyttade senare tillbaka till Borgå,
där Erkki gick i Borgå finska samskola.12 Faderns släktingar ville skicka barnen till samma svenskspråkiga skola som Robert Wadenström hade gått i,
men mamman vägrade.13 Ändå spelade svenskan en stor roll i deras vardagsliv. Vala talade senare om Borgå som en plats där både det finsk- och
det svenskspråkiga litterära livet hade mötts och korsbefruktat varandra.14
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Barnen talade finska med sin mor och svenska med sin far – att döma av en
skämtsam vers som Katri Vala mindes: ”Karin Alice, pappas lilla gris, borde
få mycket, mycket ris.”15
Erkkis och Katis och lillebror Niilos föräldrar tycktes representera varandras motsatser.16 Bonddottern Sandra var innerligt troende men nonkonformistisk laestadian.17 Robert, en ungfennomansk fritänkare, var son till en
svenskfödd klockare från Borgå. För Vala var detta kontrasternas möte betydelsefullt:
Människor har seglat och vandrat, och det är inte många som vet vilken
blodsblandning de bär på. Därför är det meningslöst att definiera nationaliteter utifrån språk eller blod. Den enda pålitliga informationen är
miljön som människan har levt i. […] De som är födda och uppväxta i
Finland är finnar/finländare (suomalaisia).18
Robert Wadenström dog ung 1911. Enligt Valas självbiografiska anteckningar tog änkan efter makens död barnen med sig till sitt föräldrahem i Muonio.
Vistelsen var en språklig kulturkrock.19 Hans finska uttal var plötsligt främmande och fel. Kanske lämnade den tidiga upplevelsen av kulturkrock och
främlingskap flera motstridiga spår efter sig: både en längtan att passa in i
gemenskapen, och stoltheten över att vara missförstådd. Vala återvände senare till Tornedalens landskap i romanen Rajakylä (Gränsbyn).20 Ett svenskspråkigt manuskriptutkast till romanen som skildrar livet i byn Joki före andra världskriget finns bevarad.21 Medan Rajakylä bland annat handlar om kulturkrocken mellan nationalistiska ideal och bybornas verklighet, tematiserar
den opublicerade pjäsen Taivaan arkki (Den himmelska arken) religiös fanatism i samma gränsland.22
Den tidigt avlidne pappan blev närapå en mytisk gestalt i den vuxne Valas
minnen. I Robert Wadenströms ådror rann blod som härstammade från ”Kattegats sjörövare och Nordens birkarlar”.23 I Ilomantsi hade han försvarat gränstraktens befolkning mot länsman och umgåtts med både den ortodoxa kyrkoherden och socialdemokratiska kommunalpolitiker.24 För Erkki Vala tedde sig frisinnet som en del av det svenska fädernearvet. Långt senare antecknade han också minnen om farfadern, den Stockholmsfödde klockaren
i Borgå, som blev en “hemlig förbindelselänk” till stadens – och kanske hela
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Finlands – svensktalande befolkning. 25 Med sina farföräldrar talade barnen
Wadenström alltid svenska.26 I sina memoarskisser gestaltade Vala farfadern
som en idealistisk folkledare, en modell för honom själv, på samma sätt som
fadern Robert också blev en del av en för Vala viktig självbiografisk berättelse om frihetskamp och solidaritet. 27
Efter pappans död levde familjen under relativt knappa omständigheter i
Borgå. Tjänstemannapensionen och släktingarna höll familjen försörjd, men
Erkki fick vänta med att ta studenten tills Kati hade tagit sin examen som folkskollärare och kunde ta över familjeförsörjningen. I stället arbetade han på
Werner Söderströms tryckeri.28 Samtidigt fortsatte de skriva poesi och prosa.
Syskonen blev upptagna i kulturföreningen Nuoren Voiman Liitto (NVL) som
medlem nummer 100, Erkki August Waldemar Wadenström, redaktör, 17 år,
och nummer 101, Karin Alice Wadenström, student, 19 år.29

Finskhetsrörelsen och äktfinskheten
i 1920-talets Finl and
NVL:s patriotiska och kulturella ideal, kombinerade med förlaget Werner
Söderströms ”vita ideologi”, styrde eldbärargenerationen in på en mer konventionell och nationell linje jämfört med föregångarna, de svenskspråkiga
modernisterna.30 Finskhetsrörelsen upphöjde den självägande bonden till sitt
ideal, men rörelsens organisatorer tillhörde landets tjänstemannaskikt. En
kärna av bildade ståndspersoner rekryterade klassresenärer med ursprung i
allmogen och i städernas lägre borgerskap. Detta nationens avantgarde skulle utbilda det egentliga folket. Språkstriden möjliggjorde och legitimerade socialt avancemang. Den finskspråkiga bildade klassen med rötter i allmogen
skulle ersätta den svenskspråkiga, ”rotlösa” eliten. En mycket hög andel av
Finlands läroverks- och universitetsstuderande under 1900-talets första decennier kombinerade studiegången med en klassresa – enligt vissa uppgifter
varannan studerande.31
Under tjugotalet lärde Erkki Wadenström känna några av Werner Söderströms viktigaste författare. Lojos berömde kristlige anarkist, Arvid Järnefelt, präglade hans syn på kultur och pacifism. Järnefelt var ett av nio barn
i en kulturfamilj där föräldrarna tidigt hade bytt språk från svenska och
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ryska till finska. Järnefelts far var officer och tjänsteman och hans ungfennomanska idealism liknade Robert Wadenströms ideal. Det var dock modern, Elisabeth Järnefelt, och hennes salong, Järnefelt-skolan, som i högre
grad präglade sonen och en hel generation av finskspråkig litterär realism.32
Arvid Järnefelt och hans hustru, köpmannadottern Emilia Parviainen, skapade också en litterär salong på sin gård i Lojo. Där samlades de tidiga eldbärarna för att diskutera och delta i arbetet på gården, i enlighet med Järnefelts tolstojanska ideal. Erkki, som led av tuberkulos, behandlade symptomen
med idrott och lantarbete, samtidigt som han äntligen fick tid att läsa till studentexamen.33
Iförd sin hett eftertraktade studentmössa flyttade Erkki Wadenström hösten 1925 till Helsingfors för att studera vid universitetet. Han hade ett arbetsintyg från Werner Söderströms och hade redan vunnit ryktbarhet som Pentti
Haanpääs ”upptäckare”.34 När en intervju i Uusi Suomi avslöjade att han hade
avrått Pentti Haanpää från att använda ”namnmonstret” Jopi Jousijoki som
författarnamn, svarade tidningen Aitosuomalainen: ”[…] prata inte, min gode
herr Wadenström, om finska namnmonster så länge som ni själv bär ett efternamn som är ett verkligt monster i finska öron.”35 Följande år, när han inledde sitt chefredaktörskap för den nya kulturtidskriften Tulenkantajat, bytte
Erkki Wadenström efternamn till Vala.36 Det nya namnet skyddade honom dock
inte mot fyndiga ordvitsar. En kåsör rimmade: ”mikä ja kuka on Erkki Vala?
Onko se lintu vai kala?”37 Är Vala fågel eller fisk? Äktfinne eller kosmopolit?
Det krävdes inte mycket för att sticka ut och provocera under äktfinskhetens
och kulturkonservatismens år. Medan den äldre generationen av finska kulturkritiker såg moraliskt fördärv lura i varje formell eller tematisk innovation, sökte äktfinnarna tecken på ofinskhet. Även skribenter som placerade sig på den
mera moderata sidan i språkfrågan uttryckte sig vid den här tiden på samma
sätt. Det fanns ändå enligt det äktfinska tänkandet en möjlighet för den svenskspråkiga bildade klassen att avsäga sig sitt främmande arv och välkomnas som
finne.38 Som litteraturkritikern Kaarlo Sanfrid Laurila 1927 menade man att den
svenskspråkiga överklassen måste välja vilket folk den ville tjäna: den svenskspråkiga minoriteten eller den finskspråkiga majoriteten. Den svenskspråkiga bildade klassen var en andligen och språkligen främmande ”kast” som inte
i sig kunde verka som folkets civilisatoriska vägvisare. Dess förfinskning måste ske av inre övertygelse, liksom en religiös omvändelse, men den var möjlig.39
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Kraven på assimilering var svar på de svensksinnades försök till kulturell och
raslig differentiering.40 Förfinskning och försvenskning av landets regioner diskuterades oftast som utträngning av det ena eller det andra folkelementet. Äktfinnarna accepterade inte sin samtids argument att alla ”kulturfolk” var blandfolk, utan ansåg att förutsättningen för en högre civilisationsnivå var nationell
och språklig enhetlighet. Dessa resonemang tycktes utesluta individuella språkbyten, trots att det var just det som äktfinnarna krävde av de svensktalande.
Samtidigt som assimileringskraven riktades till den svensktalande ”bildade klassen”, utnyttjade äktfinnarna bilden av en enad svensk front mot finskheten i sin
propaganda: Ett folk var inte fritt om dess angelägenheter sköttes av ”ett mäktigt främmande bildat skikt” (älymystö).41

1920-talets Tulenkantajat
Tulenkantajats provnummer slog som en blixt i det litterära Finland på hösten
1928. Förutom unga förmågor från NVL bidrog populära författare som Frans
Eemil Sillanpää och Arvid Järnefelt med uppmuntrande artiklar. Sillanpää betonade kulturgemenskapen med Västeuropa och rekommenderade nordisk orientering samt solidaritet med broderfolket i Estland. I det följande numret fick
Sillanpää ett strängt äktfinskt svar av författaren Unto Karri, medlem i äktfinska
Akademiska Karelen-sällskapet (AKS). Karri krävde en tydlig gränsdragning
mot kommunismen och det gamla Sverige. I det nya Europa skulle Finland klara sig på egen hand.42 Många övertygade äktfinnar deltog i den tidiga Tulenkantajat, exempelvis forskar- och författarparet Martti Haavio och Elsa Enäjärvi.
Haavios väg till kosmopolitismen gick genom ”nationens trånga port”. Enäjärvi förespråkade engelskan som kulturspråk.43 Också Erkki Vala anklagade den
parlamentariska demokratin för att ha misslyckats med att förfinska Helsingfors universitet och utropade att till och med Mussolini var att föredra framför ett byråkratiserat folkvälde av uppkomlingar. I ett senare nummer slog han
fast att bara historiker skulle ha någon nytta av svenska språket i framtiden.44
Trots tidskriftens äktfinska paroller var dess kosmopolitiska och modernistiska program en provokation för konservativa nationalister. Tidskriften Aitta bjöd till debatt om Tulenkantajat med en kritisk artikel av författaren Viljo Kojo, som ansåg att eldbärarna representerade en bortskämd
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generation vars produktion bestod av undermåligt importgods. Poeten
Aaro Hellaakoski svarade ironiskt att ”en man utan språkkunskaper” lätt
kunde ”råka sätta sig ner en stund på den andliga instängdhetens stol i provinsialismens kammare”.45
Snobbig överlägsenhet räknades inte till eldbärarnas fördel, men om syftet
var att väcka hela landets uppmärksamhet, så lyckades tidningen förträffligt.
Kulturkonservativa, agrarradikaler, socialdemokrater och nationalister landet
runt rusade till skrivmaskinerna för att utmåla Tulenkantajat som exempel på
allt som var sjukt i tidsandan. Som chefredaktör fick Erkki Vala personifiera
hela rörelsen. Samma kåsörer som gav honom oproportionerlig uppmärksamhet avskrev honom all talang och betydelse, samtidigt som de förutspådde honom en lysande karriär.46 Så förstärkte satirikerna intrycket att den liberala parlamentariska demokratin belönade de oförtjänta och mediokra och förbigick
de sanna genierna – ironiskt nog samma kritik som Vala hade framfört i sin
ledarartikel i provnumret.
Även om Tulenkantajat utkom på finska, innehöll den ofta material på andra språk och riktade sig till en flerspråkig publik.47 På våren 1929 annonserade Tulenkantajat i Hufvudstadsbladet: ”Edith Södergran lever! Diktonius
är död. Hagar Olsson kämpar med livet och med döden.” Annonsen utlovade artiklar om Paneuropa, tullgränsernas avskaffande, nakenkultur i Tyskland och Hagar Olssons nya pjäs S.O.S. 48 De äktfinska kritikerna vaknade till
på nytt i augusti 1929 när Tulenkantajats omslag för första gången rubricerades på svenska: ”HALLO! Stockholm, Oslo, Köbenhavn, Tallinn / Det är det
modärna Finland som talar / Vi hälsar er och alla européer!”49
Tulenkantajat hade tidigare utkommit med omslagstexter på esperanto, engelska och tyska under paneuropeiska förtecken, men svenskan var sista droppen. Flerspråkigheten uppfattades som bevis på omogenhet och ofosterländskhet. Sådana ”unga herrskapsgossar som Erkki Vala & co” hade aldrig varit nära
”det egentliga, lantliga finska folket”, menade en kritiker i Etelä-Savo; de saknade
därför egna anlag för nationellt tänkande.50 Förunderligt, kommenterade AKStidningen Suomen Heimo: eldbärarna försökte vara moderna, men använde sig
av ett ”urmodigt” språk. Erkki Vala anklagades för att ha låtit Hagar Olssons internationalistiska ”sirensång” förleda honom att överge den äktfinska linjen. Det
svenskspråkiga slagordet för Paneuropa tolkades några år senare av Finskhetsförbundets tidskrift Suomalainen Suomi som typisk för Valas ”halvdana” linje.51
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Tidningen Tulenkantajats marsnummer 1929 deklarerade på titelbladet:
”Kaikki suomalaiset ovat veljiä keskenään”, alla finländare är bröder.

För de äktfinska nationalisterna förebådade bruket av det svenska språket en
dominoeffekt av politisk urartning, som ledde via kosmopolitism och pacifism
ner i kommunismens avgrund. Samtidigt var svenska slagord ”halvdana” gester
som skulle beteckna kosmopolitism men inte nådde hela vägen fram. Svenskan
var ju inte ett verkligt världsspråk enligt dess kritiker i Finland. När till och med
rikssvenska kulturkritiker som Gustaf Sundbärg anklagade svenskarna i Sverige
för dekadent kosmopolitism, hur kunde äktfinnarna motstå frestelsen att upprepa denna motbild till finnarnas sunda barbarism?52
Valas bruk av det svenska språket användes också för att karikera hans borgerliga klassbakgrund. Den socialdemokratiska skämttidningen Kurikka publicerade en vers ”på Erkki Valas melodi”: ”Jag är en äkta finne […] och finsk till
mitt språk / men inte purfinsk / ty man kan väl andra språk också / som brackor och kisar inte kan”.53 Elmer Diktonius lät en ”diversearbetare Kalle Kuorsuri”
agera proletärt språkrör då han gick ut mot Tulenkantajat i Suomen Sosialidemokraatti. Agrarförbundets tidning Ilkka använde bondefiguren ”Björnåkers
Esa” på ett liknande sätt. 54
Diktonius angrep tidningens ideologiska inkonsekvens genom äktfinskhetens tabun: ”vad tänker äktfinnarna om dessa sina nyaste adoptivsöner, som
med sina pengar stöttar den mest konservativa svenskhet genom att annonsera i Hufvudstadsbladets spalter?” Tulenkantajat-gruppens föregivna litterära radikalism gav Diktonius inte mycket för.55 Diktonius hade själv en gång
myntat frasen ”öppna fönstren mot Europa”56, och han höll fast vid sin egen
definition: tolerans och ansvarskänsla var Europas adelstecken. Nu krävde
han precisering av eldbärarna. Enligt Diktonius skröt Vala, ”denne svurne
lillmussolini och nationalistiske fanatiker”, med bedriften att ha rekryterat
”kommunistiska och svenska avfällingar” till sin tidning. Diktonius egna retoriska slagträn mot eldbärarna påminde likväl om äktfinnarnas medel. Om
äktfinnarna kallade Vala och tidningen Tulenkantajat ”halvdana”, kallade Diktonius dem ”blandrasiga” (sekarotuinen).57 Han erkände själv att eldbärarna
åtminstone hade åstadkommit ett mirakel: Vänstern och högern var äntligen
överens om en sak – eldbärarnas allmänna omöjlighet.58
Diktonius fick medhåll av Atos Wirtanen, som hävdade att kosmopolitism
var en överklassideologi som inte var jämförbar med arbetarnas internationella solidaritet.59 Kritikerna satte fingret på en öm punkt när de angrep kosmopolitismens ytlighet. Just Diktonius kastade måhända sten i glashus, men faktum
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var att många eldbärare längtade utomlands, men saknade pengar, språkkunskaper och kontakter för att förverkliga sina ambitiösa planer.60 När eldbärarna så småningom började ta sig till Paris och Rivieran med hjälp av författaroch konstnärsstipendier, följde de dagdrivargenerationens utstakade spår och
besökte samma hotell och caféer och sevärdheter som andra nordbor.61
De första eldbärarna fick också sällan utländskt besök. Sven Stolpe, lovande litterär debutant från Sverige, fick njuta av ”nattgrogg med det unga Finland” i en Tölölägenhet och beskrev händelsen livfullt i veckotidningen Våra
Nöjen. Stolpes komiska skildring av eldbärarna väckte stor munterhet i den
finska pressen.62 Trots sin (enligt Stolpe) bristfälliga svenska höll Vala jämna
steg med Hagar Olsson då den rikssvenske gästen pepprades med frågor: ”Har
Sverige någon ung livskraftig kultur? Är inte hela landet senilt? Alexandrinskt?
Materialistiskt?”63 Speciellt Olssons uppträdande tycktes strida mot den kosmopolitism hon vanligtvis associerades med, på gott och ont.64
Vala, å andra sidan, var inte så benhårt äktfinsk som han gjorde sken av. I
ett privat brev till Sven Stolpe beklagade han bristen på ömsesidig förståelse mellan Sverige och Finland.65 Någonting hände också under hösten 1929
som fick Vala att ta tydligare ställning mot Akademiska Karelen-sällskapet
i Tulenkantajats politiska ledarspalter. Hans studentpolitiska debatter med
socialister uppfattades därefter som ett större hot mot samhällsordningen
än tidningens svenskspråkiga slagord.66 Detektiva Centralpolisen började bevaka föreningen Tulenkantajats föredragsaftnar.67
Kanske hängde Valas nyfunna politiska medvetenhet samman med en plötslig dramatisk förändring i privatlivet. På sin Europaresa under våren 1929 hade
Vala träffat sångerskan Ursula Thesleff, som vistades i Paris med ett statligt stipendium. Tulenkantajat-vännerna började skvallra om romans, och vid hemkomsten tvingades Ursula meddela sina föräldrar att hon väntade barn. Efter
en tids reflektion gifte sig paret och flyttade tillsammans till Borgå.68 Sonen
Klaus föddes i januari 1930, men Ursula Vala insjuknade och dog kort efteråt.69
Denna tragiska händelse sammanförde Valas livsöde med familjen Thesleff, en
svenskspråkig ämbetsmannafamilj med adliga anor. Ursulas storasyster Brita
Thesleff blev Klaus fostermor.70
I sina självbiografiska anteckningar nämner Erkki Vala knappt sitt privatliv under denna period. Han koncentrerade sig på sitt arbete och på
kampen om redaktörskapet. Under vårvintern 1930 ställde AKS-anslutna
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Tulenkantajat-medlemmar Vala inför ett ultimatum: gör avbön för kritiken
av den äktfinska rörelsen, eller avgå som chefredaktör.71 Vala vägrade erkänna fel, och till slut tog Olavi Paavolainen över redaktörskapet. Officiellt avgick
Vala för att bli partisekreterare på Nationella framstegspartiet i april 1930, en
post som han dock lämnade i juli samma år.72
Nu fick den besegrade chefredaktören symbolisera det bakåtsträvande motståndet mot äktfinskheten. Den samlingspartistiske kåsören Timo
(J. W. Tuura) hävdade att Svenska Pressen och andra svenska tidningar såg
eldbärarna som ”de första vackra strålarna från den nya morgon som gryr för
den svenska stammen som vandrar i förtryckets mörker”. Tulenkantajats fantasterier var chefredaktör Valas fel, ”under svensk påverkan”, skrev Suomen
Heimo. Tidskriftens nedläggning vid årsslutet 1930 tillskrevs Valas inkompetens, trots att han inte längre deltog i redaktionsarbetet.73
Förlusten av Tulenkantajat satte inte stopp på Valas politiska aktivism. I början av maj 1930 deltog han i grundandet av Finlands Paneuropa-Union, som
kortvarigt förenade liberaler på båda sidor om språkgränsen.74 Han försökte bearbeta erfarenheterna som redaktör för Tulenkantajat i romanen Leijonajuhlat
(Lejonfesten, 1930), i vilken några unga och idealistiska redaktörer förlorar kontrollen över sin tidning Myrskylinnut (Stormfåglarna) till fanatiska nationalister.
Deras slutsats är Valas egen: Finlands ungdom klarar sig inte enbart på ungdomlig entusiasm och kampvilja, utan den måste bygga på ”en konsekvent världsåskådning”.75 I romanen rör sig huvudpersonerna mellan olika språkmiljöer.
En karismatisk kvinna från en svenskspråkig högborgerlig familj agerar skyddsängel åt redaktörerna. Hennes naturligt tvåspråkiga hemmiljö framställs som
frisinnad och välkomnande, trots att hennes familj just har drabbats av en stor
förlust – en systers död. Kanske inspirerades skildringen av familjen Storgård
delvis av familjen Thesleff, som med sin sammanhållning och sina resurser erbjöd ett tryggt skyddsnät – till skillnad från familjen Wadenström.

Trettiotalets Tulenkantajat
Under tiden mellan de två Tulenkantajat-tidskrifterna rasade Lapporörelsen.
Samtidigt hade unga författare dragits till Helsingfors i hopp om att ta upp eldbärarnas fackla. Trots att tidningen hade kuppats bort och Tulenkantajat AB
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hade gått i konkurs, fanns föreningen Tulenkantajat kvar, och Vala var dess
ordförande.76 En av Valas vänner under denna tid var den likaledes Borgåfödde poeten och bibliofilen Lauri Alfred Salava, som hade valt svenskan
som sitt publicistiska språk. Salava betraktades även på svenskspråkigt håll
som en ”sällsynt fågel” i Finlands diktning: ”En finsk man som valt det svenska språket för att uttrycka sitt innersta”.77 Salava stod bakom förlagsaktiebolaget Daimon som under hösten 1922 gav ut den tvåspråkiga kulturtidskriften Ultra med Hagar Olsson och Lauri Haarla som redaktörer.78 Några av
Katri Valas första expressionistiska dikter publicerades i Ultra, men hon var
nästan mer intresserad av den svenskspråkiga delen.79 Där läste hon Edith Södergrans och Gunnar Björlings poesi och Elmer Diktonius svenska översättningar av Walt Whitman.
Under Lapporörelsens år 1930 och 1931 gällde det att arbeta och hålla ut.
Enligt föreningen Tulenkantajats årsmötesprotokoll från 1932 hade föreningen inte kunnat utöva någon verksamhet alls under året 1931 ”på grund
av rådande omständigheter”. Mäntsäläupproret bröt ut veckan efter årsmötet i februari 1932. Raoul Palmgren, som tillhörde de unga radikaler som
Tulenkantajats rykte lockat till huvudstaden, beskrev senare hur sammansvetsande Vala och hans kamrater upplevde Mäntsäläveckans emotionella bergochdalbana och med vilken iver de satte igång planeringsarbetet inför Tulenkantajats återuppståndelse.80 Det verkade vara möjligt att skapa en
bred frisinnad och demokratisk kulturfront mot fascismen i Finland.
Nya Tulenkantajat utkom 1933 som en till det yttre anspråkslös, men till
innehållet ambitiös veckotidning om kultur och samhällsnyheter. I dess skandinavistiska programförklaring förklarade Vala att en ödesgemenskap mellan
Finland och de andra nordiska länderna grundade sig på frisinne, öppenhet,
Nordens enhet som kulturkrets, samt dess naturliga gemensamma ekonomiska
intressen. Granskaren fann ”en som det synes fullt ärlig strävan att inleda och
upprätthålla kulturella förbindelser med Skandinavien” i den nya tidningen.81
Äktfinska Suomalainen Suomi såg däremot en illavarslande kontinuitet mellan Valas första redaktörskap på Tulenkantajat 1928–1930 och hans återkomst,
och påminde om Valas ”Sverige-svenska” härstamning (suvultaan Ruotsinruotsalainen).82 Suomalainen Suomi hade en poäng i att Tulenkantajats skandinaviska orientering i första hand var svensk. Översättningar av rikssvenska tidningsartiklar dominerade innehållet.83
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Julia Tidigs har i sina studier om Jac. Ahrenbergs och Elmer Diktonius flerspråkighet konstaterat att ”i den mån språkblandningen förmår introducera
ett nytt och annorlunda perspektiv i texten, eller element som förknippas med
’fienden’ [...], får flerspråkighet hos berättaren långtgående konsekvenser.”84 I
än högre grad kan detta konstateras gälla för politiska skribenter som Vala på
1930-talet. Nu drogs alltså även hans rikssvenska förfäder in i debatten. Vala
riskerade hamna i kategorin av personer som enligt teoretiker som filosofen
och pedagogen Jalmari Edvard Salomaa – som hade kompletterat sin Snellman
med läsning av Othmar Spann, Oswald Spengler och Wilhelm Wundt – ansågs
för evigt uteslutna ur nationaliteten: personer vars föräldrar tillhörde olika
nationaliteter, som sedan barndomen får intryck av två olika nationaliteter,
och som följaktligen inte förmådde bestämma sig för vilkendera de tillhörde.85
Ytterhögerns tidningar anklagade Vala för att ha tagit värvning som ”de
svenska kapitalisternas dräng” och för att bära på en ”fackla med blågul flamma”. Tidningen Ylioppilas beskrev hur Vala hade samlat omkring sig ”s.k.
arbetarförfattare och en obestämd katalog av unga svensk-estetiker [ruotsikkoesteetikkoja]”. Vala, ”denne Pan-Skandinavismens Caliban”, iscensattes som
en förrädare men också som naturgiven fiende till äktfinskheten. Ylioppilaslehti fällde den slutgiltiga domen: ”Erkki Vala […] kan med fog hållas som
svenskhetens mest fanatiske förkämpe i Finland och kanske i hela Europa”.86
Tulenkantajats nya nordiska linje innebar dock inte en oinskränkt positiv
syn på det svenska i Finland. Visserligen skrev tidskriften att det hade blivit
nödvändigt för finska arbetare och fritänkare att lära sig svenska för att kunna
ta del av litteratur ”utöver andliga skrifter och militärhistoria”.87 Vala riktade
dock hård antikapitalistisk och antifascistisk kritik mot den ”svenskspråkiga
överklassen”.88 Den svenskspråkiga konservatismens språkrör, som Hufvudstadsbladet, avslöjade enligt Vala sin sanna klassolidaritet i de negativa reaktionerna på det nya och progressiva Sverige. Huvudlinjerna i denna kritik bar
han med sig under efterkrigstiden, då han framhöll att den ”egentliga svenskspråkiga befolkningens” ställning inte var bättre än den finskspråkigas, trots
att den svensktalande överklassen kontrollerade finansväsendet med hjälp av
”några finskspråkiga hantlangare”.89 Vala uppmanade de svenskspråkiga att
förena sina krafter med antifascisterna, eftersom de – i likhet med judarna
och andra minoriteter i Europa – oundvikligen skulle drabbas av förföljelser
om fascisterna kom till makten. Samtidigt solidariserade han sig med dem
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som förföljdes enkom på grund av sin härstamning. Vala uppmanade den
svensk- och finskspråkiga intelligentian att enas i kampen för gemensamma kulturvärden och medborgerliga rättigheter. Blott tillsammans kunde
kulturarvet försvaras, blott gemensamt kunde en gemensam antifascistisk
kulturfront byggas.90
Den reformerade Tulenkantajat välkomnade Elmer Diktonius som medarbetare. Genom att vårda sina svensktalande kontakter, trots tidsandans och
vänkretsens fientlighet mot språket, visade Erkki Vala att han värdesatte denna del av sitt kulturarv. För 1930-talets Vala var en nordiskt inriktad kulturpolitik lika med säkerhetspolitik. Sverige, ”denna fullständigt grundlöst baktalade vänliga och lojala granne”, var Finlands naturliga allierade i kampen
för positiva, uråldrigt nordiska ideal som frihet, rättvisa och solidaritet, och i
kampen mot det arbetande folkets fiender i alla länder.91 Erkki Vala gottgjorde sitt – enligt Diktonius – äktfinska felsteg genom att vidga hela sin verksamhet åt främjandet av litteratur och kultur som hotades av den nationalkonservativa hegemonin. Han grundade ett förlag, Kirjailijain kustannusliike, för att
ge ut svartlistade författare som Pentti Haanpää.92
Enligt myndigheterna gick Tulenkantajats frispråkighet snart för långt.
Vala jämförde senare det han upplevde som en klappjakt på tidningen med
förbudet mot att publicera annat än ekonomisk och religiös litteratur på finska på 1850-talet. 1963 hävdade han i en understreckare i Hufvudstadsbladet att
det var ”mestadels svenskarna” som hade försvarat den finskspråkiga litteraturens rättigheter.93 När pressåtal väcktes mot Tulenkantajat efter publikationen av ett kapitel ur Den tappre soldaten Švejk, fick Vala som ansvarig redaktör stöd av litterära berömdheter från Sverige som Eyvind Johnson, Ivar Lo
-Johansson och Josef Kjellgren, samt två svenska kyrkoherdar som förklarade att texten inte kunde tolkas som hädelse. Den internationella Pen-klubben
och Švejks tjeckiska förläggare skred till Valas försvar, men i Finland teg – enligt Vala – det finskspråkiga litterära etablissemanget. Det inhemska stödet
kom från Fredrik Valros, chefredaktör för Svenska Pressen, som påpekade att
Jaroslav Hašeks bok såldes öppet i landet på svenska. Vala uppskattade också
stödet från P. O. Barck i Nya Argus och Elmer Diktonius i Arbetarbladet.
Vala friades i fallet Švejk, men i det politiskt laddade fallet Antikainen dömdes han till sex månaders fängelsestraff enligt den så kallade uppviglingslagen. Den sovjetiska agenten Toivo Antikainen anklagades utöver olovlig
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gränsöverträdelse och illegal politisk verksamhet i Finland för att ha bränt
en finsk krigsfånge på bål under expeditionen i Fjärrkarelen 1922. Under rättegången satte högeraktivister igång en kampanj för återinförandet av dödsstraff i fredstid. Vala och andra liberaler och socialister startade en motkampanj. Valas publicerade kritiska artiklar ur skandinaviska och brittiska
tidningar, vilket ledde till åtalet. I domslutet beskrevs originalartiklarnas författare som ”ansvarslösa” journalister och advokater i ett icke namngivet politiskt partis tjänst. Den enda förmildrande omständigheten var Valas ”omognad och lättrogenhet i samhällsfrågor”.94 Uusi Suomis kåsör Timo insinuerade
att ”Antikainen-vännerna” hade förmedlat falska nyheter till de utländska tidningarna, bland andra Social-Demokraten och den liberala Göteborgs Handelsoch Sjöfarts-Tidning, för att importera tillbaka dem till Finland.95
Emellertid hade andra avslöjanden av Tulenkantajat och Svenska Pressen
bidragit till en händelsekedja som kulminerade i regeringsbyte och reform av
inskränkningarna av yttrandefriheten under året 1936.96 När domen kom på
hösten 1937, hade uppviglingslagen redan avskaffats. Vala misstänkte därför
att domen var politiskt motiverad och riktade sig mot hela hans verksamhet.
Han blev också utesluten ur Socialdemokratiska partiet, enligt egen utsago
på grund av sitt stöd för Kaarlo Juho Ståhlbergs skandinavistiska linje i presidentvalet. Han beskrev senare 1937 som ett synnerligen svårt år i sitt liv.97 Ända
fram till vinterkrigets utbrott fortsatte han att engagera sig för medborgerliga
rättigheter i dess vidaste bemärkelse, både på Tulenkantajats ledarsidor och i
organisationer som Föreningen för mänskliga rättigheter.98

Krigsåren och efterkrigstidens
historiestrider
Tulenkantajat lades ner efter krigsutbrottet 1939 och under vinterkriget deltog Vala i civilförsvaret i Helsingfors. Under mellanfreden skrev han i pacifistiska tidskrifter och umgicks med politiska flyktingar som Bertolt Brecht
i kretsen kring Hella Wuolijoki.99 När det stod klart att Finland skulle gå in
i kriget vid Tysklands sida, emigrerade Vala till Sverige. I Stockholm försökte Vala tillsammans med det österrikiska emigrantparet Kerbel rekrytera bekanta i Finland till ett nätverk som skulle förmedla information till
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de allierade. Stockholmspolisen arresterade Vala som åtalades och dömdes
till fängelse för olovlig underrättelseverksamhet. Det visade sig dock att Valas kontakter företrädde Storbritannien, inte Sovjetunionen.100
Vala frigavs den 29 april 1943 och stannade i Sverige. I mars 1944 utkom på Arbetarkulturs förlag boken Finlands två ansikten av pseudonymen ”A. R. Torni”,
det vill säga Erkki Vala. Boken beskrev den politiska utvecklingen i Finland enligt ”kommunistisk eller i varje fall kommunistsympatiserande historieuppfattning”.101 Också privata skäl höll Vala i landet – han hade träffat en kvinna, den
frånskilda kusinen Helny Wallin. Samtidigt hade Katri Valas hälsotillstånd försämrats radikalt. Hennes son Mauri befann sig redan i Sverige i fosterhem. Med
hjälp av svenska kontakter togs Katri Vala till Sverige för att vårdas för tuberkulos vid småländska Eksjö sanatorium.102 Erkki Vala återvände till Finland den 28
december 1944 efter systerns död.
Under de följande åren deltog Vala aktivt i den folkdemokratiska rörelsen
i Finland och utnämndes till chef för Rundradions föredrags- och reportageavdelning med Hella Wuolijoki som högsta chef 1946. När Wuolijoki avskedades i juni 1949 förlorade också Vala sin position.103 Mot slutet av 1950-talet närmade han sig Arbetarnas och småbrukarnas socialdemokratiska förbund och
skrev politiska rapporter om Sverige och Europa för partiets tidningar och efter dess upplösning 1973 för Socialistiska arbetarepartiets press, men också
för fackföreningspressen, Uusi Suomi och veckopressen.
Under efterkrigstiden började Vala skriva på en självbiografi, som dock
aldrig fullbordades, och en likaledes ofärdig biografi över Katri Vala.104 Några av utkasten i Valas arkiv är på svenska. I Hufvudstadsbladet försökte Vala
1963 förklara varför det kändes lättare att skriva om 1930-talets minnen på
svenska än på finska. Enligt Valas beskrivning fick det finska språket alarmklockorna att ringa i hans öron: ”giv akt, giv akt, det kan bli pressåtal eller
annat obehag!” Han upplevde sig ha levt under så hård psykisk press under
1930-talet, att han sedan dess inte riktigt förmådde frigöra sig då han skrev
på finska: ”Jag får ofta en känsla, att jag vandrar genom en mörk skog, där
någon ligger på lur för att klubba till om jag uppriktigt uttalar min mening
eller brister ut i skratt”.105 Oron bekräftades av att en förläggare uppmanade
honom att utelämna sin ”käpphäst, de mänskliga rättigheterna”, för att få
självbiografin publicerad på finska. Vala valde i protest att skriva sina memoarer på svenska.
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På 1960- och 1970-talen fortsatte Vala att pendla mellan Finland och Sverige. Svenskan fungerade som en symbolisk och ideologisk tillflyktsort, precis
som Sverige fungerade som en politisk och privat tillflyktsort. I Finland deltog Vala i en sista kamp om minnet av det förflutna, speciellt tjugotalet, som
sjuttiotalets auktoriteter ville framställa som en glamourös, sorglös tid.106 I
dialog med litteraturhistoriker som Kerttu Saarenheimo insisterade Vala att
det fanns en kontinuitet mellan 1920-talets och 1930-talets eldbärare. Knappast minskade 1930-talets Tulenkantajat i värde av att den understöddes av
finlandssvenska och skandinaviska skribenter, när de finska krafterna inte
räckte till för att upprätthålla en frisinnad kulturtidskrift, skrev Vala.107
I kampen om det förflutna var svenskan ett vapen, kanske bara ett retoriskt tillhygge bland många andra, men åtminstone ett redskap för att påminna landsmännen om att en annan offentlighet, en kämpande, solidarisk och
frihetlig, var möjlig. I en mapp med Valas självbiografiska anteckningar från
mitten av 1980-talet finns ett kort utkast där han konstaterar: ”Tvåspråkigheten gynnar yttrandefrihet”:
Nationell fanatism har alltid haft böjelse att trycka ner vissa avvikande meningar, men i ett tvåspråkigt land lyckas sådana strävanden icke
så lätt som i länder med ett enda dominerande språk. En gammal författare och journalist har konstaterat detta flere gånger i sina memoirer.108
Den ”gamle författaren och journalisten” var förstås Vala själv. Den unge Erik
Wadenström växte upp i ett Finland där en balanserad tvåspråkighet var
omöjlig att förverkliga. Han själv, uppvuxen i en tvåspråkig miljö, valde moderns språk som modersmål och bytte namn från Wadenström till Vala. Språkvalet tycktes till en början möjliggöra en litterär karriär och avvärja en hotande klassresa nedåt på grund av familjens fattigdom. Vala övergav dock aldrig helt det svenska språket, trots att han som ung student identifierade sig
själv som finskspråkig i första hand, i uttalad kontrast till sin svenskspråkiga släkt.109 I åttioårsåldern började han för första gången identifiera sig själv
som tvåspråkig.110 Det reflekterade kanske en förändring i språkdebatterna i
både Finland och Sverige.
Trots språkstridens retoriska extremer i början av 1900-talet såg vardagslivet annorlunda ut. Många svenska och finska språknationalister
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var arbetskamrater, studiekolleger eller till och med släkt med varandra. För
vänstern spelade språkfrågan till synes föga roll under 1920-talet, men detta kunde också leda till ett förnekande av en separat svenskspråkig kulturell identitet. Samtidigt tycktes det knappast möjligt att hävda en tvåspråkig
identitet där svenskan ingick som en komponent. Svenskspråkiga personer
identifierades antingen som ”svenskar” eller som ”halvdana” skapelser. Den
äktfinska slutsatsen var att de borde förfinskas, antingen frivilligt eller med
tvång, eller lämna Finland.
Även om den unge Vala anammade äktfinskheten som en progressiv ideologi, förblev svenskan ändå en viktig resurs för honom. Även om den AKS-ledda
”palatskuppen” på Tulenkantajats redaktion 1930 inte uttalat berodde på Valas
bruk av svenska språket, var det dock hans verkliga eller inbillade svenskhet
som de äktfinska reaktionerna kring avsättningen tog fasta på. När Vala entydigt tog ställning för vänstern på 1930-talet, behövde hans motståndare inte
längre använda sig av anklagelser om samröre med svensktalande intressegrupper. Det blev mycket mer effektivt att stämpla Vala som kommunismens
medlöpare – en stämpel som blev en självuppfyllande profetia.
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Gurli Sevón-Rosenbröijers dagsboksanteckningar den 20 maj 1919.
Riksarkivet, Helsingfors.

Anteckningar
om en regent
Samtidighet och iakttagelser
i riksföreståndarens hov 1919
Kristina Ranki
Det är underbart att en gång med egna ögon se en massbetvingare,
en folktjusare. Hans personliga charme är obestridlig.
Gurli Sevón-Rosenbröijer , 20.V.1919. 1

E

fter proklamerad självständighet formades vårt land dramatiskt också under det första halva året 1919. Under detta år inföll Gustaf Mannerheims regeringsperiod, som var ytterst aktiv. Som det framgår av en promemoria som Mannerheims dåvarande kanslichef utarbetade inför memoarskrivandet 1948
fanns en hel rad med uppgifter på arbetsbordet under de sju första månaderna 1919. På bordet fanns regeringsskiftet, val av ny lantdag, ett första statsbesök i Stockholm och i Köpenhamn, många resor inom landet, grundandet av
Finlands Vita Ros’ orden, reglerandet av Ålandsfrågan, humanitära åtgärder
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och det mest grundläggande: stadfästandet av den republikanska, parlamentariska men samtidigt kraftigt monarkistiskt färgade regeringsformen. I den
är Mannerheims inverkan starkast i sättet att välja republikens president genom elektorer.2 Förutom dessa uppdrag fanns den livliga korrespondensen
med medborgarna, umgänget med ententediplomater och ‑militärer, återskapandet av försvaret, utformandet av värnpliktslagen, återinrättandet av
kadettskolan, representation på universitetet och i kulturanstalter, förhandlingar med ryska kontrarevolutionärer och studier i finska språket.
Hela Mannerheims liv var en serie revanscher.3 En revansch var att av senaten under hösten få tillstånd att verka som inofficiell Finlandsförespråkare i
London och Paris; en ännu större att sedan den 12 december 1918, i och med
det tyska nederlaget i världskriget, per telegram få en personlig inbjudan att
ta över befattningen som tillfällig riksföreståndare. Detta hade lantdagen de
facto bestämt redan i november, men först nu stod beslutet klart för Mannerheim själv. Det var en stor symbolisk seger för honom som bara sex månader
tidigare sett sig vara tvungen att lämna landet.
Enligt Henrik Meinander var Mannerheim förberedd på att bli tillfrågad
och antog uppdraget genast, inte enbart för att vända kursen mot ett mer
västsinnat Finland, utan också för att bättre kunna fortsätta kampen mot
bolsjevismen. För att västmakterna skulle erkänna Finlands självständighet
krävdes att landet tydligt tog avstånd från den tyskvänliga politiken, utvisade de tyska trupperna och avstod från den tyska monarken som valts i början av oktober 1918. En ny lantdag och en ny regering måste väljas. Tack vare
Mannerheims ansträngningar kunde Finland återuppta importen av spannmål från Västeuropa – och symboliskt nog råkade den första lasten anlända till Finland så gott som samtidigt som den nya riksföreståndare den 22
december 1918.4 ”Den Mannerheimska bullan” var på allas läppar.
Mannerheim, vars föregångare hade kallats ”innehavare av den högsta
makten”, valdes nu till tillfällig ”riksföreståndare”, men tog själv i bruk och
kallades ofta för det mer ententeklingande regent. Han arbetade inte ensam i
tjänsten. Ett interimistiskt kansli för riksföreståndaren utsågs genom en förordning den 20 december 1918.5 Fyra adjutanter bistod honom med de dagliga
uppgifterna: överstelöjtnant Kasimir Lilius (1863–1936), kapten Heikki Kekoni
(1893–1953), fältväbel, reservfänrik Bertel Rosenbröijer (1887–1943) och löjtnant Akseli Gallen-Kallela (1865–1931). Av dessa är det endast den sistnämnda
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som brukar bli omnämnd. Konstnären Gallen-Kallela var redan 1918 personligen inkallad av Mannerheim från fronten till huvudstaben där hans uppgift
blev att planera och förverkliga den nya självständiga statens ordnar och uniformer, ett arbete som fortsatte under hela 1919. Intresset för Gallen-Kallelas karriär har inte sträckt sig till hans militära eller administrativa insats, och Lilius,
Kekoni och Rosenbröijer har inte heller nämnvärt sysselsatt historiker, trots
att deras närhet, insyn och påverkningsmöjligheter i det unga Finlands administration och protokoll borde väcka intresse.6 Adjutanturen hade inte ännu
formats till en klar egen uppgiftshelhet, och intressant är den redan till nationalkonstnär upphöjde Gallen-Kallelas nya befattning. Han skriver till hustrun:
Jag är hans adjutant [...] skall bära öfverbefälhavarens stabuniform men
får äfven gå civil ibland. [...] (Mannerheim sade: Jag har alldeles för litet folk till min disposition, utom mina två adjutanter har jag detektiver
ikring mig och dem kan jag ju icke använda.) Det är meningen att jag
skulle hjälpa till vid mottagandet af höga besök. Sedan sade han att det
finns så många personer han borde diskutera med men tiden räcker inte
till. Så att jag diskuterar med dem istället för honom. (Huru skulle jag
kunna ens sätta mig in i en hofmarskalks göromål!)7
Mary Gallen-Kallela (1868–1947) irriterade sig ofta över makens arbete borta
i huvudstaden. Själv var hon lämnad med hushållet i Ruovesi och tyckte inte
att någon ära kompenserade makens frånvaro. Tjänsten hindrade honom också att få mera lukrativa beställningsarbeten:
Nog är Du lite för mycket dräng då du får göra allt möjligt som dock
är under din värdighet. [...] Måste hålla Mannerheim sällskap på teater, konserter etc. Det är ju hemskt, jag skulle genast ha sagt nej, jag ska
skämmas ögonen ur mig. [...] Hoppas du nu är i ditt esse och njuter av folk
och fä – det tycks finnas mycket av de senare.8
I en annan adjutanthustru finner vi däremot en mycket mera ivrig åskådare
av det dagliga livet i riksföreståndarens palats, ett skarpt vittne och en epikureisk deltagare. Gurli Sevón-Rosenbröijer (1892–1983), hustru sedan tre år
till Bertel Rosenbröijer, såg i makens tjänst en spännande möjlighet också för
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sig själv och blev en slags budbärare från maktens inre krets till dagens historieforskare. Hon skrev dagbok under hela den här våren och nedtecknade
såväl händelse- och personrelaterad fakta som direkta anföranden och psykologiska tolkningar som vi har svårt att hitta annanstans. I den här artikeln
försöker jag kombinera biografisk, diplomatisk och societetshistoria, förmedla
den unga adjutanthustruns iakttagelser och problematisera hennes motiv, inflytande och beviskraft.

Riksföreståndaren i en samtida dagbok
Jag har nog hört flere av dessa anekdoter, men anser det klokast att inte
föreviga dem. Mina kinder skulle rodna ännu i graven, om någon om
hundra år läste detta och funne att jag icke blott hört, men egenhändigt
nedskrivit så förfärliga saker.9
Den 26-åriga filosofie kandidaten Gurli Sevón-Rosenbröijer hade blivit student
1910 och tagit filosofie kandidatexamen vid universitetet 1914. Åren 1918–1920
var hon timlärare vid Helsingfors Svenska Samskola (de Pontska skolan). Paret
Rosenbröijer hade gift sig 1916 och bodde i Grankulla. Gurlis dagbok vidtar den
23 december 1918, med andra ord så gott som genast då Gustaf Mannerheim
nått finsk mark som riksföreståndare och Bertel Rosenbröijer fått sin anställning hos honom.10 Dagboken är en så gott som omedelbart nedtecknad dokumentation av de dagsaktuella händelserna, vilket gör att dess informationsvärde är högt. Hustrun är mycket ivrig att få ta del av det som pågår i kansliet:
[...] nu - nu är Mannerheim åter här. Mannen som skall göra det. Bertel
tillhör hans kansli eller rättare sagt är hans adjutant och kommer därigenom att få veta ett och annat. [...] Som dörrarna till adjutanternas rum
äro mycket tunna kan Bertel ej undgå att höra en del av samtalen som föras inne hos riksföreståndaren. [...]
Det är gränslöst roligt att se bakom kulisserna! 11
För den ökände, men också i början av 1919 anmärkningsvärt okände, vita
generalen själv var comebacken en blandning av plikt och ambition, och
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naturligtvis väcktes många förväntningar och rädslor. Fru Rosenbröijer var
redan mycket tidigt medveten om det historiska i de iakttagelser hon nedtecknade. Hon är en sällsynt skarpsynt iakttagare och de direkta citaten av
vad som sägs kring Mannerheim är legio. Maken Bertel Rosenbröijers roll
däremot förblir i bakgrunden, skymd av riksföreståndaren – han bara kommer hem med information. Gurli Sevón-Rosenbröijer sköter tolkningen där
det behövs. Då maken Bertel blir reservlöjtnant den 16 maj 1919, skriver hans
fru bara om Mannerheim! Hon nämner inte heller deras bröllopsdag den 26
mars eller sin egen födelsedag den 16 april. Detta tyder på att hon i framtiden tänkt sig denna dagbok som offentlig. Kanske hade hon en annan, mera
privat dagbok vid sidan om denna. En endaste gång kan man med lite god
vilja bevittna att hon står på sin egen makes sida: ”[...] Axel Gallén-Kallela
som nu också är något slags adjutant-sällskap-hovnarr-hjälp hos riksföreståndaren.”12
Fru Rosenbröijers dagbok är en journal som återger det som sagts i riksföreståndarens residens på Södra Esplanaden. Läsaren kan ta del av rykten,
kotterier och kutymer i maktens inre krets 1919. Synvinkeln är hennes som
skildrar på behörigt avstånd, men tillräckligt nära för att höra och se sådant
som ibland avfärdats som detaljer eller skojiga anekdoter. De facto bildar just
dessa ögonblicksbilder en fin källa till psykologisk förståelse för Finland och
dess crème de la crème vid den här tiden. Återgivandet är subjektivt, men vi
behöver inte tvivla på autenticiteten och det uppriktiga hos adjutantens hustru. Sevón-Rosenbröijer är medveten om sin subjektivitet. Längs med de månader hon iakttar regentens hov skriver hon ömsom medkännande, ömsom
ironiska kommentarer. Inställningen hos skribenten går från en kylig nyfikenhet till att hon är en varm anhängare av Mannerheim och hans ”ancien
régime” i slutet av juli 1919.13
Sevón-Rosenbröijer hade vid giftermålet bevarat sitt flicknamn; hon var en
självständig kvinna. Hon sprang varken sin man adjutantens eller andra fruntimmers ärenden. Hon var magister och lärare. Då Mannerheim frågade henne om han skulle ordna flera baler föreslog hon för honom att han kunde besöka skolor.14 Bakom den njutningslystna societetsdamen fanns alltså också
en medveten folkbildare.
I politiska frågor synes hon ha varit en aning mer neutral än vit. Ett socialt intresse, som Mannerheim ägde, imponerade på henne. Mannerheims
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entente-linje väckte förståeligt nog hennes sympati, då hon själv var frankofil.
Hon nämner förtjust konstnärsnamn som Bucklan Ehrström, Louis Sparre
och Gallén-Kallela. Hon trivdes i herrsällskap – adjutanternas fruar bildar ingen referensgrupp som väckte hennes (skrivar)intresse. Dagboken visar livets
mångsidighet och behovet att se på den mänskliga aspekten även om man
forskar i militära strategier eller politiska konspirationer. Det privata är offentligt: fru Rosenbröijer illustrerar gång på gång varför Mannerheim var en
sådan mediahändelse.
Den slående röda tråden i dagbokens fleuve de conscience är skribentens ärliga förvåning över att ha fått se, på nära håll, en demagog. Hon sällar sig till
skaran av dem som hos generalen ser en ovanligt stark personlig charm. Det
finns en hel del ironi och självironi i dagbokens kommentarer: ”De får hellre
gräva mig ur diket än att jag missar en Mannerheim-bjudning”!15

Regenten: ankomst och anpassning
Från Helsingin Sanomat till Journal de Genève behandlade europeiska tidningar ivrigt den nye regentens ankomst till huvudstaden med tillhörande programförklaring. Skämttidskriften Kerberos slog upp saken på januarinumrets
paradsida med bilden ”Helsingforsflickornas nyårsdrömmar eller Mannerheim illa ute”.16
Riksföreståndaren skapade sitt residens – sitt hov – i den tidigare generalguvernörens palats, populärt kallat Smolna, på Södra Esplanaden. Till hans
omedelbara förflutna hörde inte bara kriget året innan, utan också hela det
tidigare livet i det kejserliga Rysslad, som fått ett rätt så abrupt slut. Medan
Mannerheim agerade för att omforma Finland, måste han samtidigt återskapa sin egen identitet, såväl yrkesmässigt som privat. Skilsmässan från hans
fru var nu ett faktum och han fann sig i maktens salar omgiven av lakejer,
men med en såväl romantisk som mental ensamhet. Sevón-Rosenbröijers
sinne för citat och dramatik är enastående, vilket inte alls minskar på vittnesbörden i hennes anteckningar. Få är de Mannerheim-biografer som kunnat förmedla lika spontana repliker genom vilka vi kan gestalta omständighet och sinnesstämning:
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En episod: Mannerheim fryser i de stora salarna. Han kommer in i adjutantens rum, där en skön brasa flammar, ställer sig framför brasan, värmer sina händer och lutad mot kaminfrisen säger han: “En gammal rysk
general i ett stort palats, tout seul.” 17
Helt ensam, och en gammal rysk general. Från början och fram till våra dagar
har just anklagelsen för att inte vara tillräckligt finsk fungerat som ett vapen
emot honom. Att anlända till sitt fädernesland efter en lång frånvaro krävde en
hel del anpassning. Mannerheim försökte ihärdigt förkovra sig i det finska språket, vilket även denna dagbok vittnar om. Han krävde att medarbetarna skulle korrigera och därmed hjälpa honom att ta till sig finskan – hans tal översattes av Rosenbröijer och han kämpade hårt med att få grammatiken och uttalet
rätt. Vissa svåra ord, som ”epäröimättä” var nästan omöjliga. ”Finskan bereder
honom så gott som oöverstigliga svårigheter. Nyårsdagen besökte han Tilkka
[...] Sophie Mannerheim lärde honom att säga ’Onnellista uutta vuotta’ men
i alla fall blamerade han sig i det första rummet och sade: ’Onnellista vuotta
uutta’.”18 Ett visst mått av sympati från den svensktalande dagboksskribenten
och en klar självironi hos generalen själv tycks också ha funnits med i bilden:
Mannerheims finska studier går framåt. En dag öppnade han dörren till
adjutantrummet och tittade in samt ropade till kapten Keconi: “Mitä perkele! Kapten hör att jag har lärt mig finska.”19

”Gl ädjande för mitt entente-sinne”
Finlands nya västsinnade linje var ett faktum med baron Mannerheim i spetsen. Ententens representanter i Stockholm hade fått besök av Mannerheim
redan på hans hemresa från London till Finland i slutet av 1918. Mannerheim
uttryckte också längs med våren 1919 explicit att detta var hans främsta uppgift: ”Jag lämnar det [Finland] så snart jag fullgjort mitt värv. Jag kom hit
för att ordna landets förhållande till ententen. När det är gjort kan jag gå.”20
Före jul hade det funnits en misstanke om ett överdrivet ententeberoende
och ententelydighet, men detta kommenterade Mannerheim genom att för
general Ignatius förklara att han ”bestämt vägrat att låta Finland deltaga som
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lydig bundsförvant i ententens krig.” För att bevisa detta skröt han med hur
han ”hela tiden såväl i London som i Paris uppträtt med järnkorset, vilket ej
heller visade något krypande för ententen. Han gör onekligen intryck av att
vara mycket självständig och oberoende”, skriver Gurli Sevón-Rosenbröijer.21
Finlands nya ledning måste i alla fall ha övertygat västmakterna, och de diplomatiska förbindelserna knöts med Frankrike redan den 3 februari 1919, med
Storbritannien den 6 maj och med Förenta staterna den 7 maj. Riksföreståndaren, och därmed även Bertel och Gurli Rosenbröijer, umgicks ofta med de
i Helsingfors stationerade fransmännen – förekommande namn är colonel
Gendre, commandant Lambert, commandant Fois, vicomte de Faramond. Adjutanterna hade till och med som uppgift att bevaka eventuella angrepp mot
ententen i tidningspressen.22 Det flitiga umgänget med franska och engelska
diplomater och militärer, som behövdes för en nyorientering i utrikespolitiken, åskådliggörs tydligt i dagboken. Speciellt franska officerare på visit samt
i landet permanent bosatta fransmän var lika förtjusta i Mannerheim som
han och hans hov uppskattade dem. ”Mycket förtjusta äro dessa fransmän i
vår vite general, gång på gång betonade de sin beundran för honom”, menar
den själv också starkt ententesinnade fru Rosenbröijer, som under de många
tillställningarna njuter ”i fulla drag av de franska officerarnas sällskap och
känner längtan efter det soliga landet där borta värka ännu starkare än vanligt inom mig.” För henne är det ”en underbar lycka att få höra renaste, vattenklaraste franska”, då hon ”av känsloskäl håller på fransmännen” – även om
hon poserande anmärker, att hon inte hyser någon ovilja mot tyskarna.23 Det
är här som fokus lämnar Mannerheim och Rosenbröijer blir mer personlig:
Senaste vecka på onsdagen voro vi hos colonel Gendre; det var mycket
trevligt.[…] Där voro Finch, skulptören Malmberg med fru skulpt.
Wikström med fru Magnus Enckell mfl. Gud ske lov för att det finnes så
många trevliga människor bland entente-vännerna.24

Inrikes utmaningar
Efter lantdagsvalet i början av mars 1919 hade Mannerheims och det politiska
fältets förhållande försämrats. Socialdemokraterna misstrodde den adliga vita
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ledaren och inom agrarpartiet fanns ett växande motstånd. Mannerheim själv
övervakades hårt, men själv förefaller han inte rädd utan snarare mycket medveten om sina handlingars innebörd. Landet kunde återbyggas genom tolerans:
Mannerheims chaufför är f.d. rödgardist. Polismästare Helenius kom en
dag till Bertel och bad honom underrätta Mannerheim därom. Bertel
gjorde detta och fick till svar: “Just därför skall han stanna kvar.” Rädd
är han alltså inte. Han vet inte heller själv om hur väl han är bevakad.
Då han går ut telefoneras ögonblickligen till poliskammaren och alla
konstaplar i staden underrättas därom från de olika vaktkontoren.25
Den sista februari ägde lantdagens avslutning rum i det Kejserliga palatset.
Den nya lantdagens invigningsceremoni hölls den 4 april. I sitt långa inledningstal framhöll Mannerheim att fosterlandets lycka krävde en pliktmedvetenhet gentemot de olyckligt lottade i samhället och att detta borde vägleda
lagstiftningsarbetet. Han framhävde Finlands goda relationer till västmakterna och varnade för sådana regeringsformsexperiment vilka kunde äventyra
regeringens prestige och kraft.26
På kvällen ordnades den traditionella lantdagsbalen. Adjutantens hustru
beskriver den stora routen i anledning av lantdagens öppnande. Över 800 personer från alla utom socialistiska kretsar var representerade. ”En ovanligt
lyckad fest var detta i alla fall.”27 Axel Gallen-Kallela vittnar om samma tillställning – från ”personalens” synvinkel:
I lantdagsbalen hade jag ett stort behej med arrangemangen, inbjudningarna och gästernas presenterade etc. Bocken till trädgårdsmästare! Det är ett
underligt liv men jag förstår dess betydelse i dessa kritiska tider för politiken utåt och inåt.28
När riksföreståndaren den 16 maj firade ettårsjubileet för de vitas segerparad
hade regeringen tre dagar tidigare lämnat sitt förslag till lantdagen om Finlands republikanska regeringsform. Mannerheim hade redan förstått att massornas hyllning inte kom från hela folket och att detta borde åtgärdas. Han
hade bestämt att hålla fast vid en humanitär politik och framhöll ofta försoningstanken i sina offentliga tal. Redan i Tammerfors i januari 1919 hade han
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önskat att brödrakrigets sår kunde helas med ”stora inre reformer” och i Tavastehus gladde han sig åt att socialisterna deltog i mottagningen. Populariteten var något som Gurli Sevón-Rosenbröijer följde med och engagerade sig
i. Angående Savolax-resan i mars berättar hon: ”Bertel följde med honom och
intygade att den härnäst kunde förliknas vid ett triumftåg.”29
Mannerheim gjorde försök att överbrygga samhällsklyftor till exempel genom (hemliga) besök i fängelser eller hos soldater. ”Tillståndet i fängelserna lär ha varit alldeles ohyggligt. De stannade där flere timmar och M talade med fångarna, frågade efter deras önskningsmål och deras förhållanden.
I början ville fångarna ingenting svara men snart tinade de upp och började berätta.” [...] ”Flere nådeansökningar råkade komma in efter Ms besök i
fånglägret, och han har beviljat alla”, hade adjutantens hustru fått höra. ”[En
fånge] är nu fullt övertygad om att det var på grund av Mannerheims besök
och på grund av hans godhet han blivit benådad. Det är bara bra, utomordentligt bra och hälsosamt.”30
Samtidigt som den helsingforsiska gräddan festade så gott som varje dag
stod frågan om regeringsformen i inrikespolitikens centrum under hela våren. Ända fram till maj verkade projektet svårt att ro i land. Mannerheim var
främst tveksam rörande sättet att välja president och vetorätten. Ännu i juli
var det oklart om riksföreståndaren skulle skriva under regeringsformen –
många besökte honom i syfte att påverka. Om detta skriver Gurli:
Från ett håll komma hysteriska lantdagsmän med nyheter från plenum,
från ett annat håll komma delegater ifrån Aunus […] Och under allt detta bibehåller den underbare mannen sitt huvud lika redigt sitt lugn lika
ostört och sitt lynne lika jämnt.31
General Mannerheim stadfäste sedan regeringsformen den 17 juli 1919 i statsrådsborgen under sin forne kejsares porträtt.

Kvinnofrågan
Jag var ganska mycket tillsammans med överste Totti Costiander på balen. Han berättade bland annat följande: På kadettmiddagen hade han

90

1 . B io g r a fis k a sp å r – E l ä m ä k err a l l isi a j ä l k i ä

plötsligt ganska sent på aftonen tagit sin forne kadettkamrat Mannerheim
”mellan skål och vägg” samt frågat: ”Huru har du det egentligen ställt
med kvinnofrågan?” Förbannat, svarade M.32
Vid sidan om den utrikespolitiska, den inrikespolitiska, språk-, Ålands- och
Rysslandsfrågan hade regenten ännu en mänskligt sett viktig fråga, som adjutantens hustru fäster relativt mycket uppmärksamhet på, ”kvinnofrågan”.
Under 1919 spekulerade man vilt om Mannerheims kvinnorelationer. Skilsmässan från Anastasia Arapova trädde i kraft just detta år. Den äldre dottern
Anastasie bodde utomlands, men den yngre dottern Sophy introducerades
denna vår för den finska societeten och representerade vid sin fars sida som
landets första dam. Hon förblev dock distanserad till landet. Ingen blev klok
på den då 52-årige regentens romantiska förhållanden, och det verkar också som att generalen själv led av den dygnet runt pågående övervakningen.
En grevinna Schuvalova berättas ha åtnjutit riksföreståndarens kurtis. Polskan Maria Lubomirska var en nära väninna trots det geografiska avståndet.
Kitty Linder anses allmänt ha stått Mannerheim och ett eventuellt äktenskap
mycket nära, men läsningen av Gurli Sevón-Rosenbröijers dagbok ger en något annat bild:
Ingen tycktes mera född för en tron än hon. Men jag tror inte M ett ögonblick tänker på att gifta sig med henne. Jag tror helt enkelt att hon är hans
älskarinna. Detta är dock endast ett antagande, icke ett påstående. Jag
stöder det blott på min intuition då jag såg dem tillsammans. Han var
för korrekt och hon hade något i sitt väsen, som tydde på att hon älskat,
vad kan jag icke säga. Så vet jag att han flere kvällar farit bort med henne i automobilen på tumanhand. Vart och varför vet jag inte. Det är möjligt, men inte troligt att jag misstager mig.33
Societetsumgänget var flitigt under denna vår. Redan följande dag kunde fru
Rosenbröijer nedteckna rader om Riddarhusbalen. Där var Kitty Linder igen
”en av aftonens skönheter, men även denna gång uppträdde Mannerheim till
ytterlighet korrekt: de ord han växlade med henne voro lätt räknade.”34 Kvinnotjusarryktet hade i alla fall spridits långt – den 16 maj vid ettårsminnet av de vitas segerparad har fru Rosenbröijer tid att reflektera även över detta: ”Olycklig
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den kvinna på vilken han kastar sina blickar. Eller hellre lycklig, men hennes
dygd skulle jag ej ansvara för voro det sedan Diana själv.”35
Yrjö Niiniluoto påpekade i sin storartade essäsamling om Mannerheim att
den levnadskrets där riksföreståndaren fann sina galanta äventyr var bestämd
av det förflutna och han hade därför ingen tanke på att förankra sig i det finska samhället ”med sådana band”.36 Äktenskapsplaner och tidsfördriv har begåvat förväxlats i den senare Mannerheim-bilden, men Sevón-Rosenbröijer
inser att denna man inte särskilt led av sitt rykte:
Vår riksföreståndare kallas inte för ro skull ute i Europa “The Lady Killer”.
Aino Malmberg skrev i ett brev till honom: “Man regerar inte staten genom att tjusa kvinnorna”. Det roade Mannerheim! 37

Interrex , ”rashuvudet” och Helsingforsmotiv
Allt pekar på att Mannerheim både uppfattade sig själv och blev uppfattad
som ett slags mellankonung. På diplomet som hedersdoktorn Mannerheim
fick vid filosofiska fakultetens promotion i maj 1919 står just den klassiska
benämningen interrex. Även om makten var tillfällig var hovets inflytande inte mindre. Riksföreståndaren var ingen enkel administratör – han var
statsöverhuvud för ett självständigt rike, en Régent de la Finlande. Överallt
hittar man de kungliga anspelningarna om Finlands okrönte konung. Man
har också menat att den glans som ”hade varit reserverad för den uteblivna kungen avspeglade sig på Mannerheim”.38 Vi får här fråga oss, huruvida
en iakttagelserik och pratsam kvinna som Sevón-Rosenbröijer också själv
kan ha bidragit till minnet av Mannerheim som en kunglig gestalt, då hon
högst antagligen inte bara skrivit, utan också tagit upp ämnet i sin vida bekantskapskrets:
Riksföreståndaren rörde sig som en konung bland sina gäster och undersåtar. Till och med de franska officerarna, som jag blev bekant med
förklarade att han ser ut som en boren konung och att en vackrare prinsessa än vår inte finnes vid något hov.39
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”Kungen” Mannerheim uppfattade givetvis sin ledaruppgift genom sina egna tidigare erfarenheter. Till dem hörde inte en demokratisk, utan en regentcentrerad statsmakt. Hans monarkistiska ideal var en statsmakt fri från partipolitik.40
Jag beundrar mycket hos Mannerheim bland annat hans stora psykologiska insikter, hans kännedom om “La foule”. Mundus vult decipi, ergo
decipiatur. Humbug, humbug, humbug! Vad är det som icke är humbug?
Det vore roligt att tala med en man som så genomskådar humbugen. Eller
kanske gör han det inte? Kanske bedrar han också sig själv?41
Dagboken är alltså en port till riksföreståndarens mänskliga egenskaper –
adjutanthustrun kommer inte med några nya insikter i denna bransch. Mannerheim verkar vara nyfiken på allt och alla.42 Då Gurli ännu är någon som
inte har träffat Mannerheim, påpekar hon gärna hur Mannerheim ofta är vid
dåligt lynne, blir arg – alla är rädda och nervösa; han tillrättavisar människorna omkring sig. Bertel ”finner honom oändligt charmerande”.43 Senare prisar hon honom för hans lugn och slughet samt förmåga att få folk att arbeta
i den riktningen han själv önskar.44
Dagboken berättar dock inte endast om Mannerheim. Fru Rosenbröijer intresserar sig för Mannerheims person, men mest umgås hon med hans dotter, för vilken hon rentav kan anses vara sällskapsdam. Sophy Mannerheim är
”högdragen” och ”otillgänglig”. Hon ”har ett underligt sätt att behandla dem
hon talar med som luft. Hon varken ser eller hör på sin motpart. Men vacker
är hon och förnämt vackert bär hon sitt rashuvud. I synnerhet är hon förtjusande på en bal. Hon har ständigt samma klänning.”45 Det är möjligt att den
unga Sophy var bortskämd, men hon var ensam och vantrivdes i den nya miljö
som Helsingfors för henne innebar. Såsom konstateras i dagboken, hade hon
”mycket dimmiga begrepp om vårt land”: hon trodde att hon träffat självaste Topelius, hon ville bli presenterad för herr Brage. Adjutantens hustru har
fullt upp med att undervisa rikets första dam.
Dagboken är samtidigt en källa till livet i Helsingfors, dess språk och kulturella liv under första halvåret 1919, undantagsförhållandena, populärkulturen, direkt skvaller. Vi kan följa med ”antiförbudslagisternas” skålar, teaterbesök och akademiska traditioner i synnerhet då promotionen i hela sin härlighet beskrivs utförligt av den nykrönta filosofie magistern. Avsaknaden av
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kommentarer om studierna, framtidsutsikter eller släktingar tyder just på att
denna dagbok är en skild, för publikation avsedd skrift.46

Gurli Sevón-Rosenbröijer efter Mannerheim
Gurli Sevón-Rosenbröijer levde ett intressant liv. Från Finlands huvudstad och
maktens inre krets förde livet henne vidare till Frankrike, där hon redan varit
1911. I oktober 1920 fick hennes make studiekommendering till Frankrike där
han stannade i över ett år och tjänstgjorde vid det 54:e infanteriregementet i
Compiègne och den 26:e jägarbataljonen i Metz.47 Gurli verkar då ha följt med.
Paret skiljde sig aldrig, men levde sedermera separata liv.48 Källorna om författarinnan samt översättaren av flera romaner är få, men man vet att hon bodde i Paris åtminstone från 1926 fram till 1973. På 1920-talet verkade hon som
sekreterare för franska ambassadören i Helsingfors. I hennes meritlista finns
utnämningen till Officier d’académie.49
Paris – såsom även i Sophy Mannerheims fall – blev Gurlis öde och också
hennes yrke. På adressen 97 rue Saint-Lazare ägde hon informationsbyrån
Finlandia åren 1926–1939 och publicerade en reseguide Nio dagar i Paris. En
vägledning för Parisbesökare (1928) som grundade sig på egna arbetserfarenheter.50 Den tidigare adjutantens hustru var journalist och skrev till många finländska tidningar, såsom Uusi Suomi och Astra. Mellan 1949 och 1969 förmedlade hon även parisiska modenyheter till finska modesalonger, för vilka hon
blev en oersättlig kontaktperson.51 Hon avled 1983 och är begravd i Helsingfors.
Då Mannerheim-museet under våren 2019 arbetade med en utställning
om riksföreståndartiden dök en dam upp på museet för att träffa mig. Det
var Tarja Terrail, änka efter restauratören Claude Terrail på La Tour d’Argent
i Paris. Madame Terrail besåg museet i mycket patriotiska stämningar och
gav mig till sist ett åtta år gammalt urklipp från Hufvudstadsbladet, där
Henrik Meinander uttalade sig i samband med att familjen Rosenbröijer nu
donerat Gurlis dagbok och fotoalbum till Riksarkivet, vilka jag nu kunde kasta mig över.52 Tarja Terrail och jag talade först om hennes egen tid i Paris,
om hur hon som ung finsk fotomodell på 1960-talet bott hos denna Gurli,
men inte frågat om gamla tider i Finland och allra minst om Mannerheim.
Nu hade hon så småningom kommit att tänka mer på sitt fädernesland och
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denna märkliga mångsysslare som hon stiftat bekantskap med. Kedjan av
finska damer, i fascination av både Paris och Mannerheim, fick sin tillfälliga slutpunkt hos författaren av denna artikel.
Gurli Sevón-Rosenbröijer, adjutantens hustru, presenterar för oss fragment
ur riksföreståndarens berättelse. Där framstår han som en inhemsk och internationell aktör, själv ett sociologiskt medvetet subjekt och ett fascinerande objekt i en fas som fortfarande är en alltför ytligt känd tid av Finlands historia.
Att läsa en annans dagbok känns som bekant förbjudet, gripande, belysande.
För historiker är det en vanlig övning men alltid medmänskligt rörande och
en port till en upplevelsens samtidighet. Historieskrivningen ser olika ut beroende på ifall den bemärkta personen – till exempel Riksföreståndaren, Konstnären eller Professorn – bara lämnat medvetna, självreflektiva eller officiella
spår efter sig - eller om han dessutom spontant har iakttagits av samtida och
medlevande ögon. I detta fall belystes han av en frankofil helsingforsfru, en
äkta humanist från Helsingfors universitet.
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Fältmarskalk Mannerheim och general Erfurth i S:t Michel i juli 1941.
Foto: A. Pietinen, Krigsmuseet.

Mannerheim
and Germany
Remarks on a
Difficult Relationship
Michael Jonas

M

annerheim is undoubtedly the most revered, indeed an
almost deified figure of Finnish public discourse. Discussing Mannerheim’s relationship to Germany and – in
turn – German perceptions of Mannerheim therefore
amounts to a daunting task. As the epitome of the “grand
seigneur”, he was by natural inclination and upbringing an aristocratic internationalist, favoured virtually everywhere and himself favouring most of the
old cultural traditions of the continent.1 It is a comparatively easy and uplifting
task to resume, even to celebrate Mannerheim’s rich and systematically cultivated relations abroad. It seems as if every non-Finn in Europe is somewhat
able to build his or her own ‘Mannerheim’. There are, to name but a few of possible approaches, the imprint his imperial Russian formation left on him for
his entire life and the influence of family ties, of language and common Nordic
heritage with regard to Sweden. His sympathy for the Polish national cause has
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been studied and, even more, his political and cultural leaning to the Western Powers, to France and Britain. Opposed to all that, there really is little distinctly positive in Mannerheim’s perception of Germany, for a number of obvious and less obvious reasons.

The Less Germany, the Better
Mannerheim himself was rather categorical about this. After the end of the
Second World War, he effectively aborted most of his contacts to Germany.
Vis-à-vis Finland’s former brother-in-arms, he seemed to develop – somewhat
deliberately – a case of severe amnesia. With a few important exceptions, this
even applied to his personal ties of the so-called Continuation War. Hubert
von Blücher, for instance, the youngest son of the former German minister to
Helsinki, Wipert von Blücher, had been invited to visit Mannerheim as a 16year old in 1940. Six or seven years later, on seeing Mannerheim outside his
hotel in Zürich in 1947, he attempted to reintroduce himself to the marshal,
who responded coldly: “Blücher, I do not know that name.” And walked on.2
On the German side, a certain cultivation of Mannerheim as a martial ideal
and the symbolic manifestation of all things Finnish did not really outlive the
decisive year of Finland’s breakaway in 1944. Most of what comes after that is
either hostile, indifferent, or matter-of-factly in tone, the most prominent exceptions being soldiers’ memoirs of the ‘Waffenbrüderschaft’.3 Against such a
backdrop, somewhat in limbo between public reverence and hagiography on
the one, and often thinly veiled contemporary antipathy on the other hand,
it is not easy to steer the historian’s course of weighing evidence and balancing judgement. I have limited my approach to two central episodes of the
German-Finnish relationships in the 20th century: firstly, the process of establishing the ‘White’ Finnish nation state in 1917/18, ‘Saksalainen Suomi’,
as Marjaliisa and Seppo Hentilä have rightly called it – and, secondly, the
period of the genesis and the break-up of the German-Finnish military
coalition in 1940/41 respectively in 1944.4 Both periods have found apt reflection in the memoir literature, not only in Mannerheim’s ‘Minnen’, but also
in the manifold works of German participants: from the commander of the
‘Baltic Sea Division’, Rüdiger von der Goltz, in 1920 to Mannerheim’s closest
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confidant at the Mikkeli headquarters, Erfurth, and Germany’s chief envoy in
Helsinki, von Blücher.5 The conflictual character, as evident in Mannerheim’s
own and some of the German recollections, certainly bears features of a battle for historical interpretation and collective memory.
Mannerheim’s relationship to Germany was at best ambivalent, at worst
hostile. With few exceptions, Erfurth the most prominent among them, Germany’s perception of Mannerheim mirrored this ambivalence, translating occasionally – and especially in times of crisis – into blatant resentment. Both
Mannerheim and numerous German decision-makers sustained their sceptical relationship to one another virtually from one war to the other. The occasional ups notwithstanding, the Finnish general – from 1942 onwards marshal of Finland – remained a peculiar, not easily understood, often even untrustworthy figure in German eyes. Vice versa, Germany – no matter whether
the Kaiser’s or Hitler’s Reich – always appeared to Mannerheim as a potential
hazard to Finland and the international system alike. For him, the old-school
Russian cavalry officer who had fought the German Empire during the First
World War, the guiding principle seemed obvious: the lesser German political,
military, and even cultural influence, indeed the less of Germany there was in
the newly established and still unconsolidated Finnish nation state, the better.

How to Fight and Remember a Civil War:
Mannerheim, Thesleff, and von der Goltz
Mannerheim firmly believed in the righteousness of the Entente cause against
the Central Powers. For him, the true origins of the First World War rested
with Germany’s aggressively expansionist ambitions and political recklessness
in the volatile pre-war situation of 1914. His correspondence of the war years
remained sharply critical of the German war effort and its repeated, at times
flagrant violations of international law, whilst ignoring similar problems on
the Entente side. With its alleged behaviour, Germany, in his view, had placed
itself outside an international system governed by formal rules and traditional conventions of balance and negotiated compromise.6
To Mannerheim, the war was primarily an almost old-fashioned war of empires and monarchies, not a war for liberation and democracy, let alone for
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the establishment of nation states at the expense of imperial rule in Eastern
and Central Eastern Europe. Despite harbouring distinct sympathies for – for
instance – the Polish cause, the nationalist, strongly anti-imperialist, agitation of the smaller and middle-sized nations of Eastern and Central Eastern
Europe remained an alien phenomenon to him. Henrik Meinander has rightly called the Finnish national-historiographical and popular confusion of the
figure Mannerheim before and after 1917 an intellectual “fallacy” not uncommon even in serious research.7 In late September 1917, he reminisced about
the summer of 1914 and the naivety with which “Europe slithered over the
brink into the boiling cauldron of war”, as Lloyd George claimed.8 Apparently shocked by the “nullity” imperial Russia had become, he lamented not only
the empire’s fate, but also carefully questioned the necessity of having gone
to war over “little Serbia”. In essence, however, the imperial Russian general stresses that for the Tsarist Empire the July Crisis and the ensuing war had
always been more than a “matter of honour”. It had much rather been a “trial of strength that could have been postponed only for a short period of time,
but not altogether avoided.”9
The detachment, even the hostility with which he responded to the anti-imperial fervour applied equally, probably even more sharply, to the Finnish nationalist cause, especially to its most visible embodiment: the emerging activist movement of the Jäger Battalion and its network of pro-German agents
and supporters. To him, these Finnish volunteers, in total about two thousand
young men that had left Finland via Sweden to serve as a separate unit in the
German imperial army, had committed an effectively treasonable offence.10
When their largely Finnish speaking and pro-German version of nationalism
tended to prevail in 1917/18, Mannerheim did everything in his power to counter the enhanced influence of the Jäger contingent upon the emerging Finnish army and the nation state. On hearing of the battalion’s existence allegedly only after his return to Finland, his first – unsuccessful – demand was to
have the battalion recalled immediately. Later on, when the Jäger returned to
intervene in the Finnish Civil War, Mannerheim attempted in vain to neuter
its rather experienced military leadership, not least his German-leaning adversary Wilhelm Thesleff.
Mannerheim’s perpetual conflict with Thesleff aptly mirrors the general frictions and antipathy between Mannerheim and the so-called ‘Russian’ group
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of ‘Whites’ in the Civil War, on the one hand, and the Jäger officers around
Thesleff as the German element of the anti-revolutionary forces, on the other hand.11 Against Thesleff and his entourage, Mannerheim operated ruthlessly and prided himself to have never surrendered to the Germans. In turn, the
more radical wing of the former Jäger officers dismissed him and his politics
as “indebted to the spirit of the Entente and of old Russia” and at one point
during the Civil War even considered to have him removed from his command
and arrested.12 When, after the war, the generally pro-German government of
Paasikivi offered Thesleff the war ministry and planned to adopt German organisational structures and principles in the formation of the Finnish armed
forces, Mannerheim consequently resigned as commander-in-chief. Bitterly he concluded that cooperation, after all that had happened between him,
Thesleff and the Jäger officers, was indeed out of the question.13
If scrutinised in a more detached manner, the bitterness between the two
military men appears misleading, almost ironic, as Mannerheim and Thesleff
actually shared the same background.14 Thirteen years apart, both had been
educated as Russian cavalry officers in Saint Petersburg and fought at the Baltic and Galician front lines during the First World War. Thesleff, however, had
been captured by German troops in 1917 and committed himself to the cause of
Finnish – and anti-Russian – activism, eventually rising to become the leading
figure of the Jäger battalion’s first returnees to Finland in early 1918. He certainly counts as one of the foremost agents of German influence in Finland during and right after the Civil War, a “warm friend of all things German”.15 ‘German’, in the narrower sense, neither Thesleff nor the rest of his Jäger officers
were. In many ways, by the standards of Finnish nationalism in conservative
“White” circles, they were much closer to the mainstream of nationalist imagination than the old imperial, Swedish-speaking aristocrat educated abroad,
who had recently lost an empire and was still looking for a role.16
There were real Germans to engage with, however. Mannerheim’s major
political battle in the precarious early months of 1918 was with the German
Empire’s attempt to capitalise on Finnish independence and the Civil War. In
the wake of the aborted peace negotiations at Brest-Litovsk, Berlin decided
to pressure the Bolshevik leadership of revolutionary Russia both in direct
military terms and by indirect strategic expansion into the Russian imperial borderlands in the Baltic. An ‘Ostseedivision’, a Baltic Sea expedition unit,
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was put together of different contingents, consisting of – in total – about
12,000 troops led by the seasoned Wilhelmine major general von der Goltz.
Its purpose was twofold: firstly and more immediately, the division was to
intervene robustly and decisively in the Finnish Civil War on the side of
the anti-revolutionary ‘White’ party around Svinhufvud – for the evacuated
Senate – and Mannerheim as head of the emerging military forces. Secondly
and in a longer perspective, a successful military intervention was envisaged
to usher in occupation and a continued German hegemonial presence in the
north-eastern Baltic and, pending further war planning, probably in northern Russia as well. Having occupied Åland as an operational springboard, von
der Goltz and his division proceeded to invade southern Finland and, after
a brisk advance, took Helsinki on 13 March 1918. Their welcome as self-styled
liberators from alleged socialist tyranny was, by any measure, rapturous, even
if limited to the non-working class quarters of the city.17
The successful German intervention in the Civil War amounted to one of
Mannerheim’s most blatant political defeats. He had fundamentally opposed
the pro-German orientation of the conservatively dominated Vaasa Senate around Svinhufvud from its beginning, believing that the newly emerging Finnish state should retain maximal security political and international room for manoeuvre. “The government has so far been hypnotised by the
size and power of Germany, but is now beginning to open its eyes to the importance of the Western Powers”, he wrote to his cousin, the Swedish ethnographer Erland Nordenskiöld, in early October 1918.18 In strategic terms and
with a view of the international system of the First World War’s aftermath,
Mannerheim rightly assumed that the Western Powers – along with the United States – would eventually defeat the German hegemon. Committing Finland to Germany and, after all, primarily German geostrategic interests would
hence most likely undermine Finnish independence and possibly even threaten the very existence of Finland as a nation state. To him, politics of that quality amounted to shortsighted folly.
With von der Goltz and the pro-German government circles, Mannerheim
and his immediate environment struggled for some weeks over issues of Finnish military and constitutional politics as well as foreign political orientation.
In the end, he pre-empted his neutralisation by resigning in late May. Before
that, however, Mannerheim had at least succeeded in eclipsing von der Goltz’
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own military parade, which the latter, although formally subordinated to Mannerheim, had held with his troops after the German occupation of Helsinki
on 14 April 1918. Deeply sensitive to the ceremonial and symbolic dimension
of politics, he knew all too well that the emerging image of a somewhat “German” imperial liberation of Finland from the revolution would have to be
countered. His own impeccably staged victory parade on 16 May was therefore
full of strong, almost archaic symbolic language, like the commander-in-chief
on horseback leading his victorious troops into the capital. The Germans, von
der Goltz and his staff, were largely neutralised on that and indeed any other
occasion until well into the 1930s. Excluded from parading with the Finnish
forces, von der Goltz’ memoirs pretend that he would have decided in favour
of abstention to afford for the Finns – and Mannerheim – their own foundational act. Opposed to that, Mannerheim’s own matter-of-factly description
in his memoirs shrewdly claims that contingents of “all troops, which participated in the task of liberation” were present, omitting the fact that the substantial German division and its officers corps were relegated to observing
the ‘White’ victory parade as spectators from the margins.19
It was as if Mannerheim attempted – and largely successfully – to remould
events by placing almost immediately after a thick layer of historical myth on
top of the actual course of history. Celebrating triumph in such a symbolic
manner was as well an attempt to reclaim victory for his vision of the future
Finnish nation and state. Achieving victory in an uneven struggle without the
help or intervention of external forces, he wrote in March 1918, would have
“hardened the nation”, which was in itself needed, “if one wants to stand on
one’s own legs and force others to respect one’s newly won independence.”20
Personal motives furthermore informed his behaviour. This was after all, to
paraphrase J. E .O. Screen, Mannerheim’s only proper and largely untarnished
military victory, not the supposed victories in defeat to follow thereafter.21 The
spectacle of Mannerheim retaking Helsinki as the capital of an independent
Finnish state even impressed von der Goltz and the newly installed German
minister to Helsinki, August von Brück, who largely watched on as spectators.
Von der Goltz, however, did not fail to make sure that his own and the largely German narrative of recent events came to be known to a wider public. His
memoirs, published – almost in a haste – in 1920, carefully brush over the actual rift between him and Mannerheim, which within weeks resulted in the
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latter’s disappearance from Finnish political life until late 1918. Beyond that,
von der Goltz’ memoirs go to enormous lengths to stress the German contribution to the war effort of the ‘Whites’. Already his labelling of Mannerheim
as – I quote – the “liberator of northern Finland”, as opposed to the Germans
as liberators of the Finnish South, indicates the overall line of argument, accurate as this description certainly was.22 Even Mannerheim readily admitted
this. Von der Goltz’ repeated insistence on having throughout kept excellent
relations to Mannerheim appears at best laboured, often like a mockery of
the true state of relations.23 It is furthermore rarely corroborated by his contemporary reporting to Berlin and the ‘Oberste Heeresleitung’, let alone by
Mannerheim’s own assessment, who thought of von der Goltz as an unbearable, “scheming and politicising general”, as he confided to Werner Söderhjelm in November 1918.24
With the appearance of Mannerheim’s own memoirs in the Swedish original in 1951 and – rather swiftly – an abridged German translation, published in Zürich, the question of the German contribution to the ‘Whites’
war effort in 1918 became sort of a proxy. By then, it had become difficult
in Allied-occupied West Germany and in post-war Finland alike to question
Mannerheim’s role in the peace process of 1944 openly. Both former German
decision-makers – like von Blücher – and Mannerheim’s Finnish opponents
therefore resorted to exposing the marshal’s alleged character deficiencies
and dishonesty by closely scrutinising his contribution to the historical record. Von Blücher, for instance, chose to review Onni Talas’ scathing criticism
of Mannerheim’s memoirs for the renowned journal Außenpolitik: Zeitschrift
für internationale Fragen in 1954, radicalising Talas’ own title into “Mannerheim’s memoirs corrected”.25 With great satisfaction, he notes that Talas’
adopted the same comparative approach that he had himself used a few years
earlier in his memoirs of 1950/51. In comparison to the other central figure of
Finnish independence, Svinhufvud, Mannerheim – in Talas’ and von Blücher’
eyes – seems to dwarf strangely. By idealising Svinhufvud beyond any reasonable measure, both von Blücher and Talas were able to portray Mannerheim,
in turn, as unpleasant, ungrateful and not least unpatriotic. In concluding his
review, von Blücher writes with barely cloaked disdain: “It is a good sign for our
times that a chivalrous representative of the chivalrous Finnish people has taken on the role of a spokesman for the historical truth and opposes the creation
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of myth.”26 On the surface, it seems that von Blücher wrote his prominently
placed review to celebrate Talas’ iconoclasm and thereby reinstate what he regarded as the proper historical truth. By implication, however, he persistently attempted to rob Mannerheim of the sole quality virtually everyone, even
von Blücher himself, ascribed to him: chivalry.

An Interim: “Adolfus with his ‘ober-chekist’
Himmler” – and Göring
It would, however, amount to a caricature to assume that the marshal’s perception of Germany was exclusively hostile, as his conflict with the Jäger officers and von der Goltz or von Blücher’s retrospectives might indicate. Since
childhood, he had harboured a certain admiration for Germany’s rapid modernisation, its alleged self-discipline and almost proverbial sense of order and
cleanliness. Despite never really developing affection for the country and remaining sceptical of its politics and potential power, he clearly saw Bismarck’s
unified German nation-state as a prerequisite for a somewhat balanced continent, especially as the necessary great power counterweight to Soviet Russia, once the Russian Civil War had ended. Already in 1918, he hoped for the
prevention of a total German collapse and the emergence of a new Germany
that would allow for greater stability on an entirely fragmented continent in
the midst of civil war and chaos.27
Throughout the 1920s and 1930s, Mannerheim travelled frequently through
and even to Germany, visiting – for health reasons – spas like Wiesbaden
and Bad Wildungen and at times going through Berlin on his way back from
Zürich or Paris.28 He followed the take-over and consolidation of the National Socialist regime in Germany closely, even trying to engage with Hitler’s
“Mein Kampf ”, unsuccessfully though.29 Throughout his life and notwithstanding certain flexible adaptations, Mannerheim remained a monarchist
on the non-reactionary, constitutionalist wing of the political landscape. In
turn, he cultivated a certain, if rather accommodating contempt for democracy and parliamentary rule.30 Radical authoritarian – even fascist – rule, as
practised in most of Europe in the 1930s, was certainly of interest to him,
but by no means as an ideological model for Finland. During a resort visit of
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several weeks in mid-1934 and later on in Berlin, he inspected Hitler’s ‘revolution’ closely and came away with a deeply ambivalent impression. Whilst
Germany was recovering energetically, and with Hitler’s domestic popularity seemingly ever-growing, Mannerheim also observed the uncompromising
character of the Nazi dictatorship, adopting “methods akin to Moscow’s”, he
wrote to his sister, “but everything goes with a pace that feels at times purely terrifying.”31 A few years later, against the backdrop of the multiple crises of
1938 and 1939, Mannerheim acutely – and realistically – feared war. The passiveness of the Western Powers and their smaller allies in the East incensed
him, even more as Hitler’s methods in demolishing the international pre-war
order exceeded those ascribed to the Bolsheviks. “Adolfus with his ‘oberchekist’ Himler [sic!] and his softer stooges” made the Soviet pressure on Finland appear like “child’s play”, he wrote to his sister Eva in mid-March 1939 after the occupation of Prague and the remnants of the Czech state.32
Besides his worries about the international situation, there was another dimension to his relationship to Germany. The Third Reich’s enormous industrial growth of the mid-1930s greatly impressed Mannerheim. After Hitler’s exit
from the Versailles order, Berlin’s massive rearmaments programme also involved the creation of an air force, the Luftwaffe, led by Hitler’s self-stylised
deputy, the Prussian minister-president and field marshal Hermann Göring.
After a visit to Germany in his official capacity as Chairman of the Defence
Council, Mannerheim was inclined to opt for the purchase of German combat aircraft. Eventually, though, Finland settled for a British offer.33 From then
onwards, however, Mannerheim remained relatively close to Göring – a connection often mediated through Göring’s brother-in-law Eric von Rosen.34
The field marshal was not only a successful fighter pilot of the First World
War, but also a hopeless egomaniac, meddling with everything, from the Third
Reich’s economy to foreign policy issues. (Due to his familial links to Sweden,
Finland as well belonged to one of those special prerogatives Göring claimed
for himself within German foreign policy.) His self-aggrandisement as well involved hunting, less the protection of nature, despite adorning the impressive
title ‘Reichsforstmeister, Reichsjägermeister und Oberster Beauftragter für
den Naturschutz’ since 1934.35 Göring obviously did not forego the opportunity and invited Mannerheim, whose passion for hunting knew no bounds,
repeatedly – in 1935, 1937 and 1942 – onto his two hunting estates, first to
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Carinhall in the Schorfheide north of Berlin and – later on – to Rominten in
East Prussia, where Mannerheim seems to have shot a capital elk.36 Mannerheim’s bearing left an enormous impression upon Göring, at no time more
than during their last meeting on 27 June 1942, of which minutes and recollections survive. At the banquet in the evening, Mannerheim told about the
glorious hunting grounds of Karelia in the old days, only to conclude with bitter foreboding that he “would never again be able to hunt in Karelia, where
so much of the best of Finnish blood had been spilled.”37 Göring’s response to
that – in mid-1942 – does not seem to have been recorded.

‘Barbarossa’ 1941, Hitler’s Visit 1942, and the
Break-Up 1944: History, Perception, and Memory
The second major episode of interest when speaking about Mannerheim’s relationship to Germany is the period of the German-Finnish military coalition,
centred most prominently on the marshal as Finland’s commander-in-chief.
This coalition – a hardly visible alliance in everything but name and international law – came about as a result of the changing circumstances in the wake
of the Winter War. After the first Moscow Peace of March 1940, Finland harboured strong revisionist ambitions and saw itself increasingly exposed to Soviet pressure. Hitler had established himself within a few months as the hegemon of the continent, absorbing – besides France and the Benelux countries – as well Denmark and Norway into an ever-widening German orbit. In
that highly precarious security political situation, the governing circles in Helsinki sought an orientation towards Berlin and, once this became feasible in
late 1940, rather eagerly joined the preparations for Hitler’s offensive against
the Soviet Union, Operation ‘Barbarossa’.
As opposed to the pro-German forces in government, Mannerheim remained – as late as spring 1941 – one of the few Finnish decision-makers who
sought out alternatives, primarily a binding association with neutral Sweden. When all this failed and alternatives were hard to come by, he eventually warmed to the idea of joining what he himself perceived as Hitler’s
pre-emptive and, in any case, unavoidable “crusade against Bolshevism”.38
The sequence of German victories, especially the defeat of France, had left an
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impression upon Mannerheim and – for a period – led him to assume that,
if anyone, Hitler’s Germany could realistically defeat the Soviet Union. With
it went a recovery of his old anti-Bolshevism, which had been largely absent
from his assessments of international politics in the late 1930s and against the
backdrop of the Moscow negotiations. “You will understand”, he confided to
his sister in May 1941, “what a blow it would be to me if I were not to join in
when the Soviet Union is going to be crushed.” It would undoubtedly be “the
best act ever done by ‘that terrible Hitler’” he poignantly informed the British
minister to Helsinki in June 1941, if the German dictator could destroy Bolshevism – that “scourge of humanity” – once and for all.39
Mannerheim’s perception of Hitler and the Nazi leadership did not fundamentally alter after the onset of ‘Barbarossa’. The actual politics of the coalition with Germany he almost entirely left to the Helsinki government, communicating largely through military channels – and here most systematically
through the German liaison general at his headquarters in Mikkeli, Waldemar
Erfurth. With the refined general staff officer Erfurth, a capable strategist and
academically trained military historian of “fine humanist education”, Mannerheim had not only acquired a strong sympathiser for the Finnish cause, but
also a long-standing friend and rather uncritical admirer.40 Both of them actually had known each other since before the First World War and now – after
Erfurth’s deployment in June 1941 – rekindled their unequal friendship swiftly. Just as von Blücher in Helsinki, Erfurth was beyond doubt the most useful, fitting, and generally agreeable personnel choice for Finland, even more
for Mannerheim and his connection to the German armed forces high command, the OKW (Oberkommando der Wehrmacht). In turn, the German general idolised Mannerheim and, influenced by the overarching figure of the
marshal, progressively adopted Finnish positions within the politics of the
German-Finnish military coalition. His unquestioning commitment to Mannerheim occasionally clouded Erfurth’s otherwise rather sound judgement.41
Erfurth’s predictions about Finnish politics and the common war effort, it
has been noted, “rarely ever hit the mark”.42 Reviewing his reporting from the
late summer of 1944 with the benefit of hindsight, one cannot escape the conclusion that here is someone who deliberately ignores the signs everyone else
was able to see. Even that, however, effectively benefitted the Finnish cause,
no matter whether unwittingly on Erfurth’s part or not. Whilst von Blücher
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in Helsinki (and the German military attaché) railed against Finland’s anticipated breakaway, Erfurth continued to claim that everything was strangely quiet at Mannerheim’s headquarters in Mikkeli and a Finnish exit from the
war hence rather unlikely.43 Just as Mannerheim could not have wished for a
better liaison, it is difficult to imagine for Erfurth to have found a more suitable deployment than at the marshal’s side. For post-Wilhelmine, non-Nazi
German officials like Erfurth and von Blücher, the Finnish-German relational sphere during the Second World War formed one of the last remaining cultural habitats in which they could overwinter.
Besides the everyday prosecution of a coalition war against the Soviet Union,
there was at least one single event entirely revolving around Mannerheim:
Hitler’s rather spontaneous visit on the occasion of the marshal’s 75th birthday on 4 June 1942.44 This visit counts among the more extraordinary occurrences in the history of the German-Finnish relations during the Second
World War, not because of its political outcome, but rather because Hitler almost never travelled. For this rare visit outside the immediate German area
of control during the entire war he chose – of all places – a destination at the
northern fringes of his eastern front. What then motivated such a gesture, if
political gain – at least in more immediate terms – was not to be expected, as
Bernd Wegner has rightly asked.45 Firstly, Hitler’s intention to honour Mannerheim and meet the seasoned and thoroughly heroized soldier as an equal,
as one commander-in-chief deals with another. This sentiment appears to
have been genuine, even more so, as he had not met his Finnish counterpart
earlier. He had grown into admiring the “Mordssoldat” – a positive attribute
signifying more or less “a daredevil” – Mannerheim and with him Finland as
a “nation of heroes”, whose collective “will of self-preservation was beyond
praise.”46 Against the backdrop of Finland’s – and Mannerheim’s – military
prowess, Hitler’s own reservations about the latter’s known anglophile preferences and association with the freemasons became secondary.47 Secondly,
the visit Hitler effectively forced upon his hosts gave him an opportunity to
vindicate himself for his unsympathetic and, in effect, pro-Soviet neutrality
position during the Winter War. Quite a significant chunk of his lengthy table
speech that day, of which we have an excellent recording, revolves around justifying Germany’s “unfriendly neutrality” and “hostile attitude” in 1939/40.48
Mannerheim took carefully note of that.
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Apart from that, Hitler’s spontaneous appearance created a number of
delicate problems for the Finnish government, both in terms domestic and
foreign policy. It, firstly, overturned the entire protocol and organisational programme for the day. Mannerheim had himself instructed that his birthday was
to be celebrated in a dignified, but nonetheless low-key fashion corresponding
with the requirements and the mood of a nation at war. With Hitler as an uninvited guest, the small and comparatively sober Finnish affair became both international and “historical”, as the Finnish and the German press alike reported.49 In foreign political terms, the visit was certainly suited to undermine the
image Finland had successfully communicated abroad, especially in its relations to the Western Allies and neutral states like Sweden. Symbolically dense
as the much-reported meeting appeared, it eroded the myth of Finland fighting a separate war rather effectively. In Berlin’s view, Hitler’s visit amounted to
a “psychologically clever manoeuvre”, demonstrating to the whole world the
alleged “community in fate” [Ger. Schicksalsverbundenheit] that bound both
countries inextricably to one another, just when the Finnish side was tacitly
trying to extract itself from this very community.”50
The process of Finland exiting the war took one and a half long years, from
early 1943 to September 1944. Throughout almost the entire period, Mannerheim cleverly left the politics of the Finnish-German relations to the politicians in Helsinki, whilst working closely with the government on an exit plan
– or rather on creating the conditions for a departure from the war that would
assure the survival of the Finnish state. In a way, such behaviour merely echoes
the classical premises of raison d’état. In the given international climate and
in the context of an uncontrolled war, however, the Finnish position and its
ideological foundations became almost exceptional. Hitler, in any case, simultaneously worked towards choreographing his own and the German people’s
downfall, a carefully staged and pathologically Wagnerian “choreography of
defeat”, which dominated the German dictator’s mind throughout the second
half of the war.51 Few among the German decision-makers were therefore able
to understand, let alone to sympathise with the increasing Finnish tendency
to seek a separate peace with the USSR. Mannerheim – a little earlier still the
toast of Berlin – swiftly became the scapegoat for this process. Reich propaganda minister Joseph Goebbels, for instance, whose diaries contain manifold references to the fluid situation in Finland in 1943/44, celebrated the
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Finnish marshal around the time of his 75th birthday in mid-1942 as the
“ceaseless spearhead in fighting Bolshevism”. Two years later, the marshal
had been downgraded to “one of the most unreliable characters that ever
fought on our side”, part of the “spineless lot” governing Finland.52
The more intensely the crisis hit home, the more embittered and uncontrolled Goebbels’ remarks on Mannerheim and the government in Helsinki
became. Incapable of reading the entirely rational, real-political premises of
Finnish politics, Goebbels reduced the Finnish balancing act to the either/
or-dichotomy of “betrayal” and “cowardice”, on the one hand, and “loyalty”
and “strength of nerve”, on the other.53 As opposed to the allegedly calmer Ryti,
Mannerheim frequently appears panicky, nervous and hopelessly out of his
depth, “a man”, Goebbels notes in June 1944, “without a strong political character”, “a fool and political half-wit”.54 After the marshal’s “proper coup d’état”
in August, Goebbels foresees Mannerheim’s intention of “gradually moving
Finland into a state of treason”. “It is”, he goes on, “always the same spectacle:
once surrender approaches, it always is the generals or marshals that surrender first.”55 Apart from the occasionally vulgar tone of his diary notes, Goebbels’
observations aptly mirror the gist of the German perception when it came to
the Finnish breakaway and Mannerheim’s role in it. Both von Blücher and the
German military attaché in Helsinki, colonel Horst Kitschmann, have left various references to the marshal’s allegedly dishonourable willingness “to make
peace with the Bolsheviks”.56 As late as 1961, Kitschmann – to quote one example – states with barely concealed bitterness: “How the actual break-up was
engineered casts a dark shadow onto the personality of marshal Mannerheim
and those men that assisted him. The stigma of having betrayed our brotherhood-in-arms will remain forever, and so will the modalities in which the enemy was contacted secretly.”57
The peculiarly moralising character of these statements is evident. Similar
to the perceptions of 1918, the recollections of the unravelling ‘Waffenbrüderschaft’ in 1943/44 tend to unduly personalise the process. A few exceptions
apart, it is the politically unreliable, temperamentally unsettled Mannerheim
who plots and eventually commits treason, not the war cabinet, let alone the
functioning coalition government in Helsinki or the Finnish parliament. As
opposed to these rather skewed perceptions on the German side, Mannerheim and the Finnish leadership had acted – in effect since March 1943 – in a
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puzzlingly unambiguous way, all the more in the given circumstances. Once a
decision had been reached, the Helsinki government informed Berlin almost
immediately of its willingness to leave the war at the earliest possible moment.
In August and September 1944, when he had become president and commander-in-chief in one, Mannerheim maintained this perplexingly straightforward, transparent practice.58 His letter to Hitler of 2 September 1944, the
day before the Finnish parliament voted to accept the Soviet conditions for a
separate peace, is testament to that. In it, Mannerheim explains his reasons
for leaving the war, apparently hoping to influence Hitler’s actions vis-à-vis
Finland in the difficult final period of the war. “Our paths are likely to part very
soon,” he states, “but the memory of our German brothers-in-arms will continue to live on. […] I consider it my duty to lead my people out of the war. I
cannot and will not direct our weapons that have been so generously provided [by you] against Germans, if I can prevent it. I nurture the hope that you,
even if you disapprove of my decision, share with me and all Finns the desire
and determination to dissolve the existing affairs without any avoidable aggravation. In adoration and gratitude. Baron Mannerheim, Marshal of Finland, State President of the Finnish Republic.”59
Hitler seems to have been impressed by Mannerheim’s words, at least temporarily. Contrary to Goebbels’ caustic lament about the marshal’s alleged
treason, he indicated to the Japanese ambassador in Berlin his sympathy for
the Finnish position. The small country, Hitler is reported to have said on 4
August, would have only given up fighting after all its forces and resources
had been exhausted. Finland’s exit from the war would therefore not amount
to betrayal.60 The single German decision-maker who saw Finland’s dilemma
clearly was, again, Waldemar Erfurth. His assessment of the marshal’s figure
in the broader context of Finnish history carefully appreciates the political
circumstances in which Mannerheim operated. It furthermore musters the
necessary capacity for empathy and contextual understanding – not without
a degree of self-interest, though. Absolving the marshal and indeed Finland
as a whole, served equally much to de-contaminate the Wehrmacht authorities stationed in Finland in the context of the German-Finnish military coalition. As one of the few trained historians among the German officer corps,
Erfurth thereby perpetuated his own involvement in the ‘Operational History (German) Section’ of the US Army’s Historical Division.61
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As opposed to von Blücher’s, Kitschmann’s, or von der Goltz’ at best ambivalent characterisations, at times even character assassinations of Mannerheim, Erfurth’s apotheotically elevated Mannerheim has all the qualities of a
national saviour.62 Whilst affirmative in public, in his private correspondence
von Blücher did not refrain from criticism of Erfurth’s ‘Mannerheim’. The general’s ‘Der finnische Krieg’ was certainly sound, informative, and testament
to the author’s “affection for Finland and the Finns”, he stated, but one would
have to critically concede that “adoration for Mannerheim has wielded his pen
throughout.”63 With the variety of perception and interpretation in mind, it
might be considered fortunate that Erfurth’s account of Mannerheim seems
to have exercised more influence upon German post-war historiography than
von Blücher’s or any other memoir. Michael Salewski’s discussion of the problems of the German-Finnish military coalition might suffice as one of several examples.64 Published in 1979, Salewski observed in no uncertain terms:
“That Finland actually survived the European catastrophe was not thanks to
Germany but thanks to its own bravery, its own history, and its special relationship to Russia. These three factors had to coalesce for the Finns to be able
to preserve their national independence. This constellation as well points to
the historical singularity of Finnish history, in which the relations to the Third
Reich only form a brief and rather nightmarish experience.”65
One might disagree with Salewski’s emphasis, back away from his pathos,
or point to Finland’s undoubtedly advantageous geopolitical preconditions. In
essence, however, he certainly has a point – a point that applies equally much
to Finland and to the country’s unlikely national hero.
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Olof Palme i Åbo där Finlands Socialdemokratiska Parti höll partikongress i juni 1969.
Till vänster Mauno Koivisto, till höger Seppo Lindblom.
Foto: Arbetararkivet, Helsingfors.

På räls mot
socialismen
Var Olof Palmes Sverige
”ett annat land”?
Kjell Östberg

S

verige under 1970-talet ses fortfarande av många som det mest
avancerade välfärdssamhälle som någonsin existerat. Den franske borgerlige presidenten George Pompidou hördes säga att paradiset, det är som Sverige, fast med mera sol. Tiden symboliseras
vanligtvis av den radikale socialdemokratisk statsministern Olof
Palme. De sociala reformer som genomfördes under denna tid var möjligtvis de mest omfattande som någonsin genomförts, någonstans. Som framgår nedan var dessa av den omfattningen att många, både inom och utom
landet, ställde frågan hur långt de svenska socialdemokraterna var beredda
att gå. När arbetarnas fackliga centralorganisation Landsorganisationen, LO,
ställde sig bakom sin ekonomiska expert Rudolf Meidners förslag till löntagarfonder – ett förslag som på sikt skulle ge fackföreningarna majoritetsägande
i de flesta svenska storföretag – frågade sig många om Sverige var på väg att
bli ett annat land. Var det så?
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Uppfattningen att Sverige under Olof Palme, socialdemokratisk partiledare
1969–1986, höll på att bli ett annat land har drivits av såväl Palmes vedersakare som av dem som ser Sverige under 1970-talet som ett föredöme med
bäring också för i dag. För några år sedan gick moderatledaren Fredrik Reinfeldt ut i ett våldsamt angrepp på ”det galna 70-talet”. Allt skulle då förstatligas
under de röda fanorna, menade Reinfeldt. Katastrofen var ett faktum. Landet
tappade i konkurrenskraft, medborgarna fick en sämre tillvaro och det tog 25
år att vrida utvecklingen rätt igen. Gör inga fler socialistiska experiment med
det här landet, var Reinfeldts budskap.1
De som hyllar tidens radikala politik läser gärna in samma utveckling, fast
med positiva förtecken. För den nyvaknade socialistiska rörelsen i USA som
gärna fylkas kring Bernie Sanders är svensk socialdemokrati en återkommande referens. I Bhaskar Sunkars Socialistiska manifestet – Sunkar är redaktör
för den inflytelserika nättidskriften Jacobin – framstår Sverige under Palme
som den demokratiska socialismens historiska höjdpunkt.2 Vänsterdebattören Göran Greider menar, med referenser till det socialistiska maktövertagandet i Ryssland, att Sverige under Palmes 70-tal utvecklades mot en dubbelmaktssituation, alltså ett slags maktpolitiskt dödläge mellan arbetarrörelsen
och kapitalet.3

Några förutsättningar
Det är uppenbart att det finns en stor samsyn om att Sverige under Olof
Palme utvecklades i radikal riktning. Det fanns naturligtvis flera orsaker till
detta. Låt oss peka på tre: efterkrigsboomen, socialdemokratins styrka och
1970-talets omfattande internationella samhällsradikalisering med djupa
återverkningar för Sverige.
Den svenska ekonomin fick en flygande start efter andra världskriget och
gynnades starkt av den långa internationella högkonjunkturen under efterkrigstiden, les trentes glorieuses. Understött av den kraftiga tillväxten byggdes de fordistiska välfärdssamhällena. Nu accepterades över hela västvärlden en betydligt mer aktiv stat som skulle kunna ta på sig en ökad roll för
att skapa den infrastruktur som det moderna industri- och välfärdssamhället krävde. Samtidigt gavs för socialdemokratin, och särskilt för dess
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nordiska företrädare, också en möjlighet att formulera en strategi som gradvis skulle kunna leda till ökad frigörelse från marknadsberoendet. Ekonomisk planering, full sysselsättning, expansion av välfärdsstaten, omfördelning av resurser för att kompensera för de ojämlikheter som skapas av marknaden och ökad jämlikhet rymdes också inom ramen för det reformistiska
projektet. Dessutom var inte minst den svenska socialdemokratin starkare än någonsin. Partiet hade över en miljon medlemmar i ett land med
åtta miljoner innevånare och starka ungdoms- och kvinnoorganisationer.
Socialdemokratiskt ledda LO organiserade närmare 90 procent av arbetarna, men rörelsen bestod också av ett rikt nätverk av bildningsorganisationer, tidningar och över tusen Folkets hus.
Partiet hade vanligtvis 45–50 procent av mandaten i riksdagen och hade
1970 innehaft regeringsmakten i nästan 40 år. Den socialdemokratiska välfärdsbyråkratin dominerade de politiska organen på alla nivåer i samhället.4 Samtidigt rymdes politiken länge inom de grundläggande kapitalistiska strukturerna. Socialismen sparades till högtidstalen. Kritiker från vänster
kunde beskt ställa frågan om en klasskompromiss under högkonjunktur var
allt socialdemokratin kunde leverera.5 Men socialismen skulle på 1970-talet
få en återkomst som få kunnat förutse.

Socialismen – återkomsten
Den radikalisering som svepte över världen under 1960- och 1970-talen kom
i grunden att förändra det ideologiska och politiska samtalet. Med rötter i
den koloniala befrielsekampen kom radikala strömningar, ofta med marxistiska förtecken, att svepa över världen. En ny vänster förnyade den socialistiska debatten, också i Sverige. Istället för att mattas av efter 1968 fördjupades dessutom radikaliseringen i Sverige och spreds till allt flera delar av
samhället för att kulminera i mitten av 1970-talet. Ungdomsradikaliseringen kring Vietnam utvecklades till en mäktig massrörelse. Den radikala kulturen flödade som aldrig förut. Miljörörelsen, framför allt antikärnkraftsrörelsen, organiserade aktivister i alla åldrar och sociala grupper. Kvinnorörelsen
fick sitt mest uppmärksammade uttryck i den socialistiska kvinnoorganisationen Grupp 8 som förgrenade sig i flera lokala grupper, men påverkade också
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de traditionella kvinnoförbunden och byggde stora gemensamma demonstrationer för daghemsutbyggnad eller i protest mot kvinnofientlig sexuallagstiftning.
När sedan gruvstrejken 1969–1970 gav impulsen till en våg av vilda strejker bekräftades att centrala delar av den svenska arbetarklassen anslutit sig
till tidens radikala strömningar. Med denna utveckling ökade också det socialistiska genomslaget i samhällsdebatten. Socialismen blev en självklar
referensram för nya sociala rörelser. Grupp 8 deklarerade att organisationen var socialistisk med syfte att arbeta för kvinnoförtryckets upphävande
och kapitalismens störtande. Många av de internationella solidaritetsrörelserna stödde den socialistiska revolutionen i tredje världen, från Cuba till
Vietnam. Maoistiska och trotskistiska grupper med ett starkt socialistiskt
patos hade inte sällan ett starkt inflytande över de nya sociala rörelserna.6

Stödjepunkter för en socialistisk ut veckling
Kombinationen av den långa högkonjunkturen, den starka socialdemokratiska staten och den kraftiga radikaliseringen i Sverige och världen skapade ett
politiskt klimat med få motstycken i modern svensk historia. Det förändrade i grunden tidigare värderingar inom områden som kultur, jämställdhet eller sexualitet. Men tydligast var resultaten när det gäller de sociala reformer
som genomfördes under denna tid; kanske de mest omfattande som någonsin
genomförts i Sverige, ja, möjligtvis någonstans. Den offentliga sektorns andel
av BNP ökade med 50 procent under en tioårsperiod. De flesta av de reformer som vi förknippar med det svenska välfärdssamhället – alltifrån föräldrapenning och sjukförsäkringssystem till miljonprogram, dagis och fri abort
– genomfördes under några intensiva år i början och mitten av 1970-talet.
Av utomordentlig betydelse var också hur välfärdsstaten organiserades.
Utvecklingen bort från marknadsberoende mot system där allt fler delar var
undantaget marknadens exploatering var slående.7 Allt från skolor och dagis
till äldrevård var offentligt finansierat, ägt och drivet. Den kommunala allmännyttan var landets största byggherre och hyresvärd, infrastruktur som
telekommunikationer och järnvägar självklart statlig. Den offentliga sektorn
blev spjutspetsen i samhällsomvandlingen. Skulle den också bli hävstången

118

1 . B io g r a fis k a sp å r – E l ä m ä k err a l l isi a j ä l k i ä

i en process som skulle ersätta kapitalismen med ett socialistiskt samhällssystem? Ja, svarade allt fler också inom socialdemokratin.

En socialistisk socialdemokrati
Inom LO växte kritiken mot den solidariska lönepolitiken. Den höll tillbaka löneutvecklingen inom den mest lönsamma industrin vilket bidrog till en ökad
koncentration av makt och förmögenhet som gick de anställda förbi. På LOkongresserna diskuterades intensivt ökad styrning av näringslivet, socialiseringar, och kollektiv kapitalbildning – och allt mera frågan om makten på arbetsplatserna.8 Och slutligen, genom att tillsätta en arbetsgrupp under ledning
av Rudolf Meidner reste LO den fråga som i decennier varit tabu inom arbetarrörelsen – kapitalets ägande. LO var ändå inte den enda delen av den socialdemokratiskt dominerade arbetarrörelsen som ville prata socialism. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) krävde att en socialistisk ekonomi
skulle utvecklas kring ett antal delkomponenter: ekonomisk demokrati, företags- och arbetsplatsdemokrati, demokratisk planhushållning, och jämlikhet.
Nyckelbranscher skulle förstatligas.9 Också de kristna socialdemokraterna i Broderskapsrörelsen krävde en radikal förändring av de rådande svenska ekonomiska strukturerna i riktning mot en mer konsekvent socialistisk ekonomi. För att
rädda miljön krävdes en ekologisk socialism som kunde krossa kapitalismen.10
Utan tvekan var det det socialdemokratiska kvinnoförbundet som hade
det tydligaste socialistiska perspektivet. Det bostadspolitiska programmet
Kvarteret framtiden som kvinnoförbundet antog 1978 är antagligen det mest
utarbetade av alla försök inom den socialdemokratiska sfären att skissera en
väg mot socialism. Människornas hela existens är beroende av de beslut som
fattas inom produktionslivet. En grundläggande förändring av makten över
produktionen i socialistisk riktning är en förutsättning för att allas rätt till arbete kan uppfyllas och för att garantera att samhället avsätter tillräckligt med
resurser för en tillfredsställande omsorg av barnen. Individens rätt att självständigt utvecklas måste underordnas de intressen samhället som kollektiv i
demokratisk ordning beslutar, heter det.11
Också det socialdemokratiska partiet påverkades av de nyvaknade socialistiska tankegångarna. Till 1975 års partikongress presenterades ett nytt
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partiprogram. Över 500 motioner hade inkommit, de flesta ville på olika sätt
skärpa programmet i mera radikal, ofta socialistisk riktning. Krav på samhälleligt ägande över ”naturtillgångar, kreditinstitut och företag i så stor utsträckning att den avgörande makten över dessa läggs under medborgarnas kontroll”, eller att ”den nuvarande blandekonomin ersätts av en socialistisk ekonomi där den ekonomiska demokratin ingår som styrmedel” är legio.
Inte minst riktades kritiken mot det glapp som ansågs finnas mellan partiprogrammet och partiets praktiska politik. Ett parti som i grunden ville omvandla det nuvarande samhället kunde inte nöja sig med att lite vagt beskriva hur det inte ska se ut, det måste också kunna visa hur man tänker uppnå sitt mål, heter det. Vägen till ett socialistiskt samhälle måste vara konkret
och inledas nu. Vi är på väg, menade partistyrelsen i ett utlåtande: ”De åtgärder och de styrmedel som partistyrelsen tidigare redovisat visar att vi steg för
steg är på väg från ett utpräglat blandekonomiskt samhälle till ett samhälle
där beslutanderätten över produktionsmedlen allt mer övergår till samhället och de anställda.”12

Och Palme?
Och Palme själv då? Jo, sin vana trogen understödde han gärna de radikala
tongångarna. Jag önskar också den totala omvandlingen av samhället, och
jag upprepar det varje morgon när jag vaknar, kunde det heta.13 Allra tydligast framgår kanske Palmes ambitioner att testa reformismens gränser i den
brevväxling som han i början av 1970-talet hade med sina tyska och österrikiska partivänner Willy Brandt och Bruno Kreisky. 14 Palme målar upp en dystopisk bild, inte så långt från hur en radikal vänster kan beskriva situationen
2020. Det kapitalistiska samhället befinner sig i kris, dess grundläggande värden ifrågasätts och många förnekar kapitalismen, moraliskt och ideologiskt.
Inkomstklyftorna hotar att öka. Det pågår en väldig koncentration av kapital
och människor. Människan slås ut ur en hård produktionsprocess och förlorar sin sysselsättning. Vår miljö hotas av en snabb förgiftning. Oron sprider
sig i samhället och det finns en uppenbar risk att denna rädsla kan skapa en
slags fascistoid utveckling, menar Palme i brevväxlingen i tongångar som är
påfallande lika dagens. Marknaden kan inte lösa dessa problem:
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Det går inte att överlåta avgörandena till privata ekonomiska intressen
och låta vinstmotiv och konkurrens bli avgörande för hur miljön ska utformas, marken användas, sysselsättningen tryggas eller den tekniska utvecklingen styras… Frågeställningen får inte bli om vi ska ha mer planhushållning och om vi ska ha mer demokrati i det ekonomiska livet utan
istället hur denna planhushållning ska byggas upp och hur det demokratiska inflytandet skall organiseras.15
Palme sparar inte på orden när han beskriver de svenska socialdemokraternas ambitioner – och framgångar: ”Vi har nått längre i att förverkliga socialismen än de länder som brukar kalla sig socialistiska”. 16

Vad skulle en socialistisk ut veckling bet yda?
Men var Sverige verkligen på väg mot socialism? Vi skall strax komplicera frågan, men det finns ingen anledning att betvivla att stora delar av socialdemokratin i mitten av 1970-talet aktivt förespråkade en utveckling mot ett socialistiskt samhälle. Låt oss ett ögonblick ta deras ambitioner på allvar.
Nu hör som bekant begreppet socialism till de mest omdebatterade och
definitionerna är gränslösa. För socialdemokratins huvudfåra hade de samhällsomvandlande ambitionerna kommit att samlas under rubriken ”funktionssocialism”. Det innefattade en växande offentlig sektor, ökade statliga planeringsresurser – i form av regionalpolitik, fysisk riksplanering eller
konsumentlagstiftning – demokratisering av arbetslivet genom bland annat
lagstiftning för att minska ägarnas inflytande var viktiga delar, men ägandet skulle inte rubbas och inte heller huvuddragen inom marknadsekonomin. Men det torde vara klart att ”med ett annat samhälle” menades vanligtvis vid denna tid ett land som inte längre fungerade som traditionellt
marknadsekonomiskt baserade kapitalistiska samhällen. Det kapitalistiska produktionssättet skulle ersättas och rådande egendomsförhållanden i
grunden förändras. Samtidigt skulle demokratins ramar vidgas till att också innefatta ekonomi och näringsliv och skapande av demokratiska strukturer på arbetsplatser och i bostadsområden. Makt skulle utövas kollektivt och delat.
1 . B io g r a fis k a sp å r – E l ä m ä k err a l l isi a j ä l k i ä

121

Det är genomslaget och potentialen i dessa strävanden som intresserar oss här.
Något sammanhållet program för ett socialistiskt maktövertagande fanns
inte. Få förespråkade en revolutionär utveckling. Men precis som kritikerna
på partikongressen hade gjort menade förespråkarna att det krävdes en medveten strategi för att förändra samhällsförhållandena i socialistisk riktning.
Hur skulle man kunna tänka sig en sådan utveckling? Hur genomgripande
var de reformer som implementerades under denna period och vilken potential hade de att vidareutvecklas i socialistisk riktning? Och vad hade socialiseringsanhängarna att erbjuda i form av förslag som ytterligare skulle kunna
underlätta eller påskynda en sådan utveckling?
Låt oss göra några nedslag.

Marknaden måste underordnas den politiska
och social a demokratin
En naturlig utgångspunkt för diskussionen blir den utveckling i dekommodifierande riktning som den socialdemokratiska välfärdsstaten redan tagit.17
Att undanta viktiga delar av samhällsekonomin från det som beskrevs som
kapitalistisk exploatering var ett viktigt steg för att stärka politiken på marknadens bekostnad, och det är också detta som de som lyfter fram socialdemokratins 1970-tal som en positiv förebild framför allt uppmärksammar.
Bostadspolitiken är ett särskilt tydligt exempel på denna utveckling. Bostadsbyggandet blev tidigt en av de sektorer som hårdast styrdes av offentlig
planering. 1965 sjösattes Miljonprogrammet, en av den svenska välfärdspolitikens allra mest uppmärksammade projekt. Under tio år byggdes en miljon
nya lägenheter. Finansieringen löstes i huvudsak genom de hastigt växande allmänna pensionsfonderna (AP-fonderna). Kommunerna hade ett starkt
mark- och planmonopol, skapade starka allmännyttiga bostadsföretag och
var de största byggherrarna. I nära samverkan med det socialdemokratiska
kommunpolitikerna formerades en ”folkrörelsekoalition” med de bostadskooperativa HSB (Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening) och Riksbyggen, Hyresgästföreningen och byggfackens byggbolag BPA (Byggproduktion
Aktiebolag) med starka intressen av en kraftfull samhällsstyrning av bostadsproduktion och konsumtion.18
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Nu kom också krav inifrån rörelsen att gå vidare i riktning mot en socialisering av bostadsmarknaden. 1975 uttalade sig LO för ett överförande av mark
i samhällets ägo. Tydligast och mest genomtänkt var det socialdemokratiska
kvinnoförbundet som krävde att hela bostadsproduktionen skulle ställas under demokratisk kontroll och att all nyproduktion skulle ske på samhällsägd
mark. Också fastighetsägandet socialiseras. Bostäder skulle inte kunna användas i spekulationssyfte. Värdeökningar skulle överföras till samhället.19
På så sätt skulle bostadspolitiken kunna bli en brygga till ett annat samhälle.
Att avmarknadifiera arbetstiden, genom allas rätt till arbete, att solidariskt
fördela det arbete som finns, att drastiskt minska arbetstiden och öka den tid
som kan användas efter egna preferenser var ett annat sätt att utmana det
kapitalistiska inflytandet som aktualiserades under denna tid. Under 1970talet genomfördes också 40-timmarsveckan och fem veckors semester och
pensionsåldern sänktes till 65 år. Snart seglade sextimmarsdagen upp som
nästa etapp, och i mitten av 1970-talet hade såväl LO och Tjänstemännens centralorganisation TCO som de flesta politiska partier antagit sextimmarsdagen som mål. Den aktör som tydligast såg potentialen med sextimmarsdag
var åter kvinnoförbundet. För kvinnoförbundet var sextimmarsdagen inte
bara en reform som skulle kunna ge mera fritid, den innehöll dessutom en
samhällsförändrande potential, framför allt i relationen mellan könen. Genom att kunna förändra den ojämna fördelningen av ansvaret för barn och
hem mellan män och kvinnor och samtidigt kunna ge kvinnor möjligheter
till ökad makt i arbetsliv och samhälle skulle den vara ett led i utvecklingen
mot socialism.20

En vidgad demokrati
Om en avmarknadisering var den ena huvudlinjen för dem som ville driva på
mot socialism var en utvidgning av demokratins gränser den andra. Under
några år kom diskussionen om den ekonomiska demokratin och inte minst
demokratin på arbetsplatserna att inta en dominerande plats också i socialdemokratins interna debatter. 1976 antogs medbestämmandelagen med syfte
att upphäva arbetsgivarnas traditionella rätt att leda och fördela arbetet, där
den politiska och sociala demokratin skulle kompletteras med ett tredje steg,
1 . B io g r a fis k a sp å r – E l ä m ä k err a l l isi a j ä l k i ä

123

den ekonomiska. ”Den största spridning av makt och inflytande som ägt rum
i vårt land sedan den allmänna rösträtten genomfördes”, hävdade Palme.21
Inom rörelsens andra grenar fanns ändå idéer som gick längre. SSU menade
att de anställda måste få inflytande över alla viktiga beslut som fattades i företagen, produktionens inriktning, personalpolitiken, arbetets organisation, arbetsmiljöns utformning och vinstdispositionen. Därför var det nödvändigt att överföra makt från privatkapitalet till folkvalda organ, fackföreningar och kooperationen.22 Kvinnoförbundet lade tyngdpunkten på hur demokratin på lokal nivå
skulle kunna utvecklas. Den skulle innefatta allt från själva bostaden till huset,
kvarteret, närmiljön, stadsdelen. Hyresgäster måste ges full individuell beslutanderätt över sina bostäder, menade förbundet, och beslut om förvaltning borde
föras över från fastighetsägarna till de boendes organisationer.23
Längst i konkretion gick ändå LO:s förslag till löntagarfonder. ”Hur mycket
samhället än har förändrats och hur mycket klassgränser och standardskillnader än har mildrats, så kvarstår dock en grundläggande och för ett industriellt samhälle ofrånkomlig företeelse: den genom ständiga nyinvesteringar
skapade ökningen av realkapitalet tillfaller kapitalets ägare”, hette det i närmast marxistiska ordalag. Den grundläggande tanken var att en del av företagens vinster skulle föras över till fonder som kontrollerades av fackföreningarna. På så sätt skulle löntagarna kunna kontrollera en majoritet av aktierna
i de flesta företag efter 20–75 år.24
Förslaget skulle visa sig vara dynamit. I två väsentliga avseenden innebar
förslaget ett tydligt brott med socialdemokratins traditionella syn. Det lyfte
fram ägandet som en central faktor för inflytande och det var inte genom staten, utan genom fackligt ledda organ som inflytandet skulle utövas. Förslagets
radikala framtoning skrämde emellertid inte LO. Det antogs under närmast
euforisk stämning. ”Med fonderna tar vi över successivt”, förkunnade Metalls
ordförande Bert Lundin på LO-tidningens förstasida.25

Vinden vänder
Inom loppet av bara några år omkring 1980 förändrades det politiska klimatet
åter i grunden. Inte minst de tre faktorer som ovan angavs som avgörande för
socialdemokratins stärkta ställning påverkades. Världsekonomi, geopolitik och
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politisk kultur, skulle Henrik Meinander säga.26 Slutet på den långa ekonomiska högkonjunkturen eroderade den tillväxt som utgjort den sociala grunden
för välfärdsreformerna. Den geopolitiska situationen förändrades fundamentalt med start i en USA-stödd militärkupp i Chile 1973 som störtade socialdemokraten Salvador Allendes vänsterregim. Folkets revolution i Iran blev
mullornas och det kalla kriget var tillbaka.
Socialdemokratin förlorade valet 1976. Under sex år var partiet utestängt
från regeringsmakten och därmed möjligheterna att i praktiken utveckla
en radikal politik. Samtidigt mattades de sociala rörelserna och den sociala
mobiliseringen av. Vänsterns drömmar bleknade i takt med den portugisiska
revolutionens vissnande nejlikor. Lågkonjunkturen lade sordin på strejkrörelserna. Förutsättningarna för en fortsatt radikal politik förändrades i grunden. Socialdemokratins partiella radikalisering kan bara förstås mot bakgrund
av det tryck som 1960- och 1970-talens sociala rörelser utövade på samhällsutvecklingen. Varje försök att realisera några av de drömmar om en utveckling
i socialistisk riktning som redovisats ovan hade förutsatt en bred samhällelig
mobilisering, där dessa rörelser spelat en framträdande roll.
Utvecklingen träffade socialdemokraterna mitt i veka livet. Även om den
ideologi som genomsyrat det socialdemokratiska välfärdssamhället aldrig på
allvar utmanat den kapitalistiska marknadsekonomin, hade ett centralt inslag
varit att öka politikens inflytande över samhällsutvecklingen på marknadens
bekostnad. Också denna inställning utmanades under de kommande decennierna i grunden. Successivt förpassades samtalet om ett annat samhälle ut
ur rörelsens föreställningsvärld.
Låt oss följa några trådar.

Marknaden – the return
När den socialdemokratiska regeringen återkom till taburetterna 1982 hade
det skett ett avgörande skifte i synen på statens roll. Som Kjell-Olof Feldt konstaterat: Nu utgick politiken från att det privata näringslivet skulle bli motorn
i den svenska ekonomins återhämtning efter 1970-talets oljekris och ekonomiska recession. ”Under de närmaste föregående tio åren hade vi oftast velat tilldela den offentliga sektorn denna roll… Med krisprogrammet gavs
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’industrin’ uppgiften att skapa både sysselsättning och tillväxt.”27 Det var
också nu som avreglering av den statliga kontrollen av ekonomin påbörjades. I november 1985 avskaffades de flesta detaljregleringar av kreditmarknaden inklusive bankernas utlåningstak. Den offentliga sektorn blev tillgänglig för marknadens exploatering.
Den gradvisa privatiseringen och konkurrensutsättningen av den offentliga sektorn är det tydligaste exemplet på hur socialdemokratin övergivit den
offentliga sektorn som stödjepunkt för utvecklingen mot ett annat samhälle. Utvecklingen sköt på allvar fart under 1990-talet, men som Jenny Andersson påpekat skedde en förskjutning i synen på sociala reformer redan under
1980-talet. Från att ha setts som viktiga led i jämställdhets- och jämlikhetsarbetet och som en investering i ett solidariskt samhälle definieras de i huvudsak som en kostnad.28
Bostadspolitiken illustrerar åter utvecklingen. De stora räntesubventionerna omdirigerades nu i stor skala från kommunala bostadsföretag till enskilda villaägare. Statens kostnader ökade från 3,7 miljarder 1979 till 32 miljarder 1992. Den kraftiga inflationen bidrog ytterligare till att köpet av ett
eget hem inte bara blev ett sätt att förverkliga en dröm om ett trevligt boende. Det utvecklades också till en osedvanligt ekonomiskt gynnsam statligt subventionerad investering som sinom tid bidrog till att göra stora delar
av 40- och 50-talisterna till välbeställda pensionärer. Den statliga bostadspolitiken avskaffades i praktiken av regeringen Bildt i början av 1990-talet
och överläts åt marknadskrafterna. Några ambitioner att återupprätta den
har socialdemokraterna inte haft.29
En annan symbolmättad reträtt drabbade sextimmarsdagen. I det förändrade politiska och ekonomiska klimatet övergavs i praktiken kravet
snabbt av de flesta centrala politiska och facklig aktörer. Att gå vidare hade
inneburit att man överskridit det möjligas gräns, kunde det heta.30 Reträtten
från sextimmarsdagen kom att bli en av de största konfliktfrågorna inom
socialdemokratin under slutet av 1970-talet. Partiledningen försökte komma ur dilemmat genom att satsa på en sextimmarsdag bara för småbarnsföräldrar. Därmed försvann också den samhällsomvandlande aspekten,
menade de socialdemokratiska kvinnorna, för åtgärden fortsatte att binda
framför allt kvinnorna till hemmet.31 Numera har arbetstidsförkortningar
försvunnit ur den politiska reformagendan.
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Medbestämmandelagen från 1976 innebar slutfasen i Palmes offensiv för
arbetsplatsdemokrati, men få hävdar i dag att den på allvar rubbade maktrelationerna på arbetsmarknaden. Det hade kanske löntagarfonderna kunnat göra. Eftersom LO ifrågasatte kapitalets rätt till ägande utmanade det den
funktionssocialism som länge varit partiets credo. Så långt var partiledningen inte villig att gå och påbörjade snart ett framgångsrikt arbete för att klä av
förslaget dess samhällsomvandlande potential. Och det lyckades också. Det
förslag som antogs 1982 var framför allt ett försök att förse näringslivet med
riskvilligt kapital och hade få likheter med det som Meidner förespråkat. När
de rumphuggna fonderna avvecklades av den borgerliga regeringen Bildt på
1990-talet var de knappast sörjda av några.32 Successivt försvann därefter frågan om ekonomisk demokrati och arbetsplatsdemokrati från arbetarrörelsens dagordning.

En urspårad socialism
Socialismen var en självklar referensram också för socialdemokratin under
1970-talet – inte bara som en plym, utan som en konkret färdriktning. Men är
det verkligen rimligt att hävda att Sverige var på väg att överskrida det kapitalistiska samhällets ramar?
Som denna genomgång visat hade en sådan utveckling ett överraskande
starkt, och i dag i huvudsak bortglömt, stöd inom det socialdemokratiska
partiet. Dess olika grenar presenterade dessutom påfallande konkreta förslag
för hur en sådan övergång skulle kunna gå till. I själva verket var 1970-talets
socialdemokrati i många avseenden betydligt mer radikal än dagens vänsterpartier. De erövringar som gjordes under 1970-talet– framför allt en offentlig
sektor fri från marknadens exploatering – utgjorde en självklar stödjepunkt
för en fortsatt utveckling. Arbetarrörelsen var starkare än någonsin och samspelade med radikala strömningar. Visst fanns det en potential att gå vidare
mot ett annat samhälle. Men där stannade det.
De globala ekonomiska kriserna och den förändrade tidsandan som vi pekat på ovan spelade självfallet in, men viktigare var kanske att partiledningen satte stopp. Det är en huvudtes i min biografi över Olof Palme att Palme
ägde en utpräglad förmåga att läsa tiden, att göra tidens idéer till sina egna
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och inte sällan genomföra dem. Hans många ideologiska tal gav uppenbarligen ytterligare bränsle till de socialistiska strömningarna inom och utom
partiet. Olof Palme ville ändå aldrig på allvar bryta med den kapitalistiska
marknadsekonomin, än mindre röra ägandet. De vackra pläderingar för en
socialistisk utveckling som kunde höras från honom följdes vanligtvis i nästa andetag av en trosbekännelse till marknadsekonomin. Mitt under den allra hetaste löntagarfondsdiskussionen utbrister Palme: ”Vi [Sverige] har faktiskt större maktkoncentration [i privat ägande] än nästan alla med oss jämförbara ekonomier. Då är det trist om vi [socialdemokraterna] ska beskyllas
för att ta över alltihopa.”33 En sådan kommentar skiljer sig betydligt från de
trosvissa skrivningarna till Brandt och Kreisky att Sverige hade hunnit längre än något annat land i socialismens förverkligande. Än mindre hade Olof
Palme någon plan för utvecklingen mot ett socialistiskt samhälle. När Palme
i samband med löntagarfondsdiskussionen ställdes inför frågan vad partiet
skulle göra om kapitalismen ”klappar ihop” blev svaret sorglöst: Ja, det får vi
ha en intern diskussion om då.34
De snabba reträtter som socialdemokratin gjorde under trycket av 1980talets nyliberala offensiv visade också att inte heller funktionssocialismen
fungerade som replipunkt för att göra Sverige till ett annat land. Steg för steg
har Sverige istället blivit som de andra. Och nej, allt socialiserades inte under de röda fanorna under Palmes 1970-tal – den borgerliga regeringen Fälldin förstatligade under några år 1976–1978 mer än Palme gjorde under hela
sin regeringstid.
I början av 1980-talet blickade Olof Palme tillbaka på det radikala 1970talet och debatten om löntagarfonderna. I en tid av ekonomisk kris och arbetslöshet, när maktlösheten kändes förkvävande, hade många haft behov
av att knyta förhoppningar till ett så samhällsomvandlande förslag. Men problemet var, fortsatte Palme, att ”man trodde att man åkte på räls in i det socialistiska samhället. En sådan räls fungerar ju ändå aldrig. Alltid händer det
något på vägen”.35

12 8

1 . B io g r a fis k a sp å r – E l ä m ä k err a l l isi a j ä l k i ä

2.
samfund
och sammanhang
•
yhteisöjä
ja yhteyksiä

1 . B io g r a fis k a sp å r – E l ä m ä k err a l l isi a j ä l k i ä

12 9

Lantmätaren och gravören Georg Biurmans karta över Finska viken med stadsplaner,
Regiones ad Sinum Finnicum accuratissime delineatae, 1742. S:t Petersburg hade redan i
detta skede brett ut sig vid Nevans stränder. Nyen är ändå fortfarande utmärkt i det högra
nedre hörnet av stadsplanen över den ryska huvudstaden. Bild: Nationalbiblioteket.

Det nyenska
nätverket
Borgarna från staden Nyen i Viborg,
Helsingfors och Fredrikshamn
Kasper Kepsu

I

Östersjöregionen har migration, transnationella nätverk och kontakt
över gränserna kontinuerligt haft en djupgående inverkan på handel och samhällsliv. Det här framgår i synnerhet i samband med handelsmännens och deras familjers rörelse och kontakter. Under tidigmodern tid var internationella handelsnätverk ofta beroende av migration, frivillig eller påtvingad, och de inflyttade köpmännens integration i
samhället.1 Också staten innehade en viktig roll i sammanhanget. Olika slags
specialister inom handel och manufakturnäring var särskilt efterfrågade och
uppmuntrades att flytta för att stimulera den ekonomiska verksamheten.2 Stater försökte dra nytta av borgarnas kontakter, framför allt för att erhålla kredit.3 Upprätthållandet och underhållet av krigsmakten krävde resurser och
hörde trots allt till de tidigmoderna staternas huvudsakliga uppgifter.
Under stora nordiska kriget var borgarna i den svenska staden Nyen tvungna att fly när staden erövrades av Ryssland och Peter den store 1703 grundade
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Karta: Viktiga handelsstäder i nordöstra Östersjöregionen under 1600- och 1700-talen.

Sankt Petersburg på samma ställe. Nyen, eller Nyenskans hade under de sista
decennierna av 1600-talet utvecklats till en viktig stad för det svenska Östersjöväldet, både handelsmässigt och militärt. Det strategiska läget innebar möjligheter att dra nytta av den lukrativa Rysslandshandeln och samtidigt kontrollera gränsprovinsen Ingermanland. Borgerskapet i Nyen, i synnerhet dess
tysk-dominerade elitskikt, lyckades utnyttja handelsmöjligheterna och agerade aktivt inom trävaruexport och skeppsbyggeri.4
Då kriget bröt ut förändrades läget och borgarfamiljerna gav sig på flykt.
Flykten varade i många fall i upp till tjugo år. Trots svåra umbäranden under
flyktåren blev de förhållandevis välbärgade nyenska borgarna inflytelserika
i flera städer på 1700-talet, särskilt i Viborg, Helsingfors och Fredrikshamn,
men också i Stockholm. En del av borgarna bidrog till finansieringen av den
svenska krigsmakten under stora nordiska kriget och flera borgare med rötter i Nyen avancerade till höga administrativa tjänster.
I den här artikeln undersöks för det första de nyenska borgarnas integration i
köpmannakretsarna i andra städer. Vilka strategier använde de sig av för att anpassa sig i nya omgivningar och hur togs de emot? För det andra granskas hur
borgarna interagerade med den svenska kronan, framför allt i samband med stora nordiska kriget. För det tredje utreds de nyenska borgarnas ekonomiska betydelse i det svenska väldet efter 1703, särskilt beträffande utrikeshandel och utbredningen av sågverk. Undersökningen följer nyenska handelsmän och deras
familjer från Nyens förstörelse 1703 ända fram till 1740-talet då majoriteten av
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de forna borgarna i Nyen avlidit. De familjer som studeras tillhörde den lokala
eliten i Nyen, vilket är en förutsättning för att granska borgarnas transnationella nätverk eftersom det var just de som hade sådana kontakter genom handel
och släktförbindelser. Förutom tidigare forskning, i synnerhet stadshistoriska
verk, har de respektive städernas domböcker använts som källor.5
Inom tidigare forskning har de nyenska köpmännens betydelse för handel och krigsfinansiering varken analyserats samlat eller ur ett migrationsperspektiv. Ett sådant grepp ger emellertid flera perspektiv på migrationens
betydelse för handelsnätverk, förhållandet mellan borgare och stat, samt de
strategier som flyttande eller flyende köpmän använde sig av.

Flykten från Nyen
De nyenska borgarfamiljerna behövde inte fly hals över huvud, men de upprepade förflyttningarna under krigets lopp innehöll även dramatik. Den ryska
belägringen av Narva hösten 1700 fick redan en stor del av borgarna att lämna Nyen. Till en början flydde de flesta till Viborg, vilket bland annat framgår
i en av de få privata källorna, den nyenska skolmästaren Jochim Donners anteckningsbok. En del familjer återvände till Nyen 1701 efter att slaget vid Narva tillfälligt lugnat det utrikespolitiska läget.6
Borgarfamiljernas flykt från Nyen inträffade huvudsakligen hösten 1702,
även om garnisonstrupper stannade kvar på fästningen Nyenskans. De familjer som fanns kvar i staden hösten 1702 fick bevittna panikartade händelser. I oktober erövrade Peter den stores trupper fästningen Nöteborg, belägen vid Nevas utflöde ur Ladoga. I Nyen befarade man att anfallet omedelbart skulle fortsätta mot Nyen. Kommendanten på Nyenskans, överste Johan
Apolloff, drogs med i panikstämningen, och lät bränna staden för att försvåra stadens belägring.7
Under hösten 1702 packade handelsmännen ihop sina varor. Man försökte även rädda andra värdeföremål ur staden, framför allt från kyrkorna. En av de mest förmögna borgarna i staden, handelsmannen och rådmannen Henrik Luhrs flykt, är dokumenterad i källorna. Luhr stuvade allt
slags gods i kistor och tunnor i sin kreijare Tre stjärnor från Nyen. Varorna, främst salt och tobak, utgjorde typiska importvaror och var av allt att
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döma grunden för en nystart inom handeln på annan ort. Luhrs plan var
att transportera varorna till Helsingfors och för säkerhets skull hade han
försäkrat dem i Holland.8
Henrik Luhrs plan drabbades dock snabbt av ett allvarligt bakslag. Strax
innan fartyget skulle lämna Nyens redd i slutet av september, gick det på
grund vid Tammispää utanför staden, där ett sjömärke av någon anledning
inte varit uppsatt.9 Inloppet till Nyen var svårnavigerat och där inträffade flera skeppsbrott i slutet av 1600-talet, särskilt olyckor där fartyg drev på grund.10
Bärgningen av skeppet lyckades emellertid och största delen av lasten räddades, även om flera salttunnor förstördes. Luhr var orolig för de höga bärgningskostnaderna, vilket försäkringen (”Asseuranterne”) inte ersatte. Med hjälp av
rådstugurättens intyg hoppades han ändå få ersättning.11
Skeppet Tre stjärnor från Nyen reparerades och nådde till slut Helsingfors.
Henrik Luhr planerade att fortsätta resan till Stockholm via Åbo eller Åland,
men på grund av ogynnsamma väderförhållanden var han tvungen att stanna i
Helsingfors över vintern. Våren 1703, ungefär samtidigt som Nyen kapitulerade,
kunde han äntligen fortsätta färden till Stockholm. Luhr lämnade dock kvar sin
köpdräng Niclas Schoof och en del av sitt gods i Helsingfors. Han anhöll hos stadens magistrat att Schoof skulle ”blifwa uth Magistratens hägnad och förswahr,
för all öfwerwålld och ofred tagen”, på samma sätt som han själv blivit.12 Henrik
Luhr hade därmed uppenbarligen blivit väl emottagen i Helsingfors.

Viborg
Flyktingar från Nyen började strömma in i Viborg redan efter krigsutbrottet
1700. Efter att Nyen brunnit hösten 1702 ökade antalet flyktingar i Viborg ytterligare. En del av Nyenborna hade flytt till Borgå, Ekenäs och Åbo samt Helsingfors.13 Flykten till Viborg kan ses som en kombination av frivillig och påtvingad migration. Krigshotet tvingade borgarna på flykt, men de hade trots
allt flera olika orter att välja emellan. Existerande nätverk och ekonomiska
motiv påverkade valet.14 Viborg var emellertid den naturligaste flyktorten i och
med att det redan tidigare funnits ett ekonomiskt samarbete mellan städerna.15 Samtidigt hade de båda orterna även varit konkurrenter, och de förmåner som Nyen hade haft hade lett till klagomål från Viborgs håll.16
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De nyenska flyktingarnas verksamhet i Viborg har inte undersökts lika noggrant som motsvarande aktivitet i Helsingfors, men i 1703 års domböcker förekommer flera fall där borgare från Nyen är inblandade. En del konflikter uppstod i och med Nyen-borgarnas ankomst till staden. Bland annat råkade skolmästaren från Nyens tyska skola Jochim Donner ut för problem våren 1703.
Han hade av allt att döma flytt till Viborg hösten 1702.17 I Viborg åtalades han
av stadsfiskalen Zachris Krook för att ha motsatt sig uppbörden av inkvarteringsavgift. Till råga på allt gjorde Donner detta ”med laddade pistohler” enligt fiskalen. Det är oklart hur målet slutade, men senare samma år flyttade
Donner med familj till Helsingfors. Jochim Donner undervisade barnen till
elitfamiljerna under flyktingåren både i Viborg och i Helsingfors, men slog sig
slutligen ner i Stockholm, där han blev en framgångsrik handelsman.18
I Viborg började ett slags flyktingnätverk bildas mellan de nyenska borgarna. Bland annat arbetade Jobst Dobbin, vars familj hade hört till de inflytelserika familjerna i Nyen, som köpgesäll till den välbärgade handelsmannen Johan Henrik Frisius.19 Under de första åren i Viborg idkade de nyenska
flyktingarna främst handel. Utrikeshandeln i Viborg ökade, vilket framgår av
tullräkenskaperna från Öresund. Åren 1690–1699 avgick årligen i medeltal 13
skepp som seglade från Viborg genom Öresund, men antalet steg till 25 skepp
under åren 1700–1709.20 Den svenska flottan kontrollerade fortfarande inloppet till Viborg och därmed kunde handeln pågå relativt normalt. Utrikeshandeln liksom skeppsbyggeriet i Viborg hade förvisso ökat redan under 1690talet, men förlusten av Nyen och ankomsten av nyenska handelsmän till Viborg hade utan tvivel en positiv inverkan på Viborgs handelsliv.21
De nyenska flyktingarna påverkade också etableringen av sågverk i Viborgstrakten. Grundandet av moderna finbladiga sågar kom igång under stora
nordiska krigets första år med åtminstone sju sågverk. Lars Malm, som varit
delägare i Ingris sågkvarn i Ingermanland, grundade Kiiskilä såg. De övriga
sågarna som grundades i Viborgs omgivning före 1710 ägdes av gamla viborgska borgare.22 Utan tvekan erhöll de kontakter och teknologisk kunskap av
nyenska flyktingar.23
Johan Henrik Frisius blev av allt att döma spindeln i nätet för flyktingsamfundet i Viborg. Han intog också en dominerande roll i stadens handelsliv överlag. Stadens bofasta borgare fick i honom en hård konkurrent, men
erhöll samtidigt också nya möjligheter för handelsverksamhet. Ur stadens
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domböcker framgår hur han 1706, strax innan en belägring av staden inleddes, slöt ett kontrakt om salthandel med flera borgare i Viborg. Frisius hade
beställt ett stort parti salt som han sålde vidare till de viborgska köpmännen. Affärsuppgörelsen ledde emellertid till missämja. Handelsmannen Jacob Danneberg, en av köpmännen i den ”gamla” viborgska eliten, hade först
beställt 100 tunnor salt av Frisius, men när denne på grund av stadens hotade
läge ändrat på villkoren, avslog Danneberg Frisius förslag. Enligt vittnet Henrik (Hindrich) Tesche hade Frisius ”någre ord infördt som honom [Danneberg]
icke warit till behag”.24
Redan under krigets första skede i Nyen visade det sig att det nyenska borgerskapet inte ville befatta sig med militära förpliktelser.25 Så småningom
ändrades inställningen, sannolikt på grund av att krigstillståndet försvårade möjligheterna att idka handel. Samtidigt intensifierades befästningsarbetena i Viborg, som efter Nyens fall åter blivit en gränsfästning.26 I det här
läget började landshövdingen och befälhavaren Georg Lybecker använda sig
av borgerskapet för att underhålla och finansiera armén och flottan. Johan
Henrik Frisius var nyckeln till försträckningarna och leveranserna, men även
andra handelsmän med nyensk bakgrund deltog, bland annat Mathias Pülse
(Pylse, Pylss). Frisius skaffade energiskt medel och proviant för kronan, både
för armétrupperna och för garnisonen i Viborg, och utnämndes till krigskommissarie. Enligt Antti Kujala var han en av den finska arméns mest funktionella inkomstkällor. Han använde sig både av sina goda kontakter till handelshus i Nederländerna och Hamburg, och till de övriga borgarna i Viborg,
vilka krävde att Frisius skulle garantera deras lån till kronan. Innan den andra
belägringen inleddes 1710, hade Frisius fordringar på staten redan stigit till
82 000 daler silvermynt.27
Frisius position som ett slags hövding för borgerskapet framgår också av
den överenskommelse han slöt med det övriga borgerskapet i samband med
belägringen 1710. När kapitulationen ansågs oundviklig begav sig Frisius västerut, varvid man kom överens om att inga andra borgare hade fordringar till
kronan, endast Frisius själv.28
Intressant nog förekommer det inom tidigare forskning olika tolkningar om
Frisius motiv som leverantör. De hör ihop med en diskussion om huruvida
borgare som understödde kronan ska betraktas som patrioter eller ”gulaschbaroner”.29 Antti Kujala tvivlar på att Frisius skulle ha motiverats av
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enbart fosterländska skäl, vilket Frisius själv framhävde inför centralregeringen i Stockholm. Kujala påpekar att Frisius fick tillbaka sina fordringar med
ränta.30 Jakob Jakobsson och Anna Guttorp, som i detalj undersökt Frisius liv,
har dock hävdat att Frisius inte alltid betalades tillbaka med ränta. Dessutom
förorsakade hans affärer med kronan svårigheter i hans handelsverksamhet
och Frisius stod således vid flera tillfällen vid ruinens brant.31
Frisius fosterländskhet är svår att bedöma. Han var förvisso lojal mot kronan,
men samtidigt var finansieringen av armén ett sätt för honom att utöva handel
i ett politiskt läge där förhållandena för normal handel var besvärliga. Det bör
också påpekas att Frisius även erhöll andra förmåner än ränteinkomster. Han
adlades 1716 och utsågs 1721 till landshövding i Kymmenegårds och Nyslotts
län. I den positionen utnyttjade han åter igen det nyenska flyktingnätverket.
I motsats till situationen under Nyens fall flydde inte alla nyenska flyktingar
i Viborg i samband med belägringen 1710. En del hamnade i fångenskap, men
då läget lugnat sig stannade flera Nyensläkter i det ryska Viborg. Omkring 30
handelsmän stannade i Viborg, vilket proportionellt sett var en stor del av det
viborgska borgerskapet. Före hattarnas krig 1741–1743 hade ungefär hälften
av handelsmännen i Viborg en bakgrund i Nyen. Till de mest betydande släkterna hörde i synnerhet Jænisch, Wulffert och Lado, men också Dobbin, Naht
och Pülse. Flera medlemmar i de här släkterna innehade betydande positioner både inom handeln och inom den lokala administrationen. Kristian Adrian
Lado och Nicholas Jænisch hörde till de mest förmögna handelsmännen. De
nyenska borgarna, särskilt familjerna Jænisch, Lado och Pülse, var framför allt
aktiva när sågverk åter började grundas efter fredsslutet 1721. Inom förvaltningen verkade till exempel Werner Wulffert länge som borgmästare i staden
under 1720- och 1730-talen, medan flera andra handlanden från Nyen var rådmän. I rådet förekom det enligt J.W. Ruuth en långvarig tvist mellan de äldre
viborgska släkterna och de med en nyensk bakgrund. De sistnämnda utgjorde
enligt Ruuth en särskild grupp inom rådet. De var måna om sin ställning och
Ruuth beskriver till och med Joakim Naht och Werner Wulffert som ”stockkonservativa”. Petri Karonen nedtonar tvistens betydelse och menar att liknande
konflikter hörde till det normala i tidigmoderna städers råd. Ruuths analys är
onekligen aningen överdriven, men det är i alla fall tydligt att Viborg genom
de nyenska borgarna fick en starkare tysk prägel.32
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Helsingfors
Redan hösten 1700 då ryska trupper belägrade Narva och Riga, flydde en del
av Nyenborna till Helsingfors. För Nyenborna var Helsingfors en bekant tillflyktsort från tidigare. Redan under det så kallade rupturkriget 1656–1658 då
Nyen förstördes hade en del av borgarna i staden flytt till Helsingfors.33 När
det militära läget tillfälligt lättade 1701 och 1702 återvände flera borgare till
Nyen, men senast hösten 1702 var de i regel tillbaka i Helsingfors. Bland de
anlända befann sig Henrik Luhr och Berend Dobbin, som i rådstugurätten
visade upp en kopia på kammarkollegiets protokoll, där det konstaterades
att ryssarna bränt borgerskapets hus. Uppgiften kan betecknas som en sanning med modifikation, eftersom det var kommendanten Johan Apolloff på
Nyenskans som beordrat att antända staden.34
På basis av mantalslängden 1708 flydde totalt knappt 70 vuxna personer från
Nyen till Helsingfors, vilket betydde att de utgjorde ca 10 % av den mantalsskrivna befolkningen i Helsingfors.35 De mest förmögna handelsmännen köpte hus
längs stadens centrala gata, Storgatan. Casper Everding och Henrik Luhr hörde
till dem, de köpte sina hus till höga pris hösten 1705.36 Jobst Hueck, son till en
av mest dominerande handelsmännen i Nyen Christian Hueck, köpte i sin tur
sitt hus 1706. Det låg mycket centralt, närmare bestämt i närheten av stadskällaren, men var betydligt förmånligare jämfört med Luhrs och Everdings köp.37
De nyenska borgarna gynnades av flera fördelar som de helsingforsiska
handelsmännen saknade. Enligt en bestämmelse av Kunglig Majestät fick
de idka tullfri handel. Till och med de välbärgade Helsingforsborgarna hade
därför svårt att tävla med borgarna från Nyen som åtnjöt olika slags befrielser från tullar och kontributioner.38 Därutöver ägde Nyenborgarna andelar i näst intill tjugo oceangående skepp, som delvis byggts på skeppsbyggerier vid vattendragen kring Nevan.39 Naturligtvis hade Nyenborgarna också
en stor nytta av det nätverk som de hade med handlanden från Västeuropa,
särskilt Amsterdam och Lübeck.40
Henrik Luhrs betydande fördel jämfört med helsingforsborna var uttryckligen hans skepp. Som Seppo Aalto noterat, använde Luhr sitt skepp Jungfru
Maria på 200 läster för att frakta balkar, ved och bräder. Sommaren 1704 intygade Luhr att skeppet tillhörde enbart honom, liksom lasten, och att det
skulle avsegla till Amsterdam. Tidigare hade skeppet ägts till hälften av Luhrs
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svåger och närmaste affärskompanjon i Nyen Christian Hueck, men denne sålde sin andel till Luhr. Fartygets skeppare var holländaren Petter Tiertz, som
dessutom ansökte om burskap i Helsingfors.41
Nyenborgarna fick anpassa sin handelsverksamhet till nya omgivningar. Finbladiga sågar saknades kring Helsingfors, men under slutet av 1600talet hade handelsmännen i Helsingfors inlett handel med balkar direkt med
holländare. Henrik Luhr och Jobst Hueck anslöt sig till handeln.42 De övriga
balkexportörerna från Helsingfors förhöll sig inledningsvis misstänksamt mot
Luhr, men denne lyckades vända deras inställning genom en försonlig politik. De första åren efter flykten ”undan den Barbarske fienden Ryssen” reste Luhr mellan Helsingfors och Stockholm. Han befann sig huvudsakligen i
Stockholm, men slog sig ner i Helsingfors hösten 1705. Han anhöll inte om burskap, men lovade delta i stadens utgifter. Luhr intygade att han varken skulle hindra de lokala borgarna eller vålla dem någon skada, utan främja deras
välfärd i mån av möjlighet.43
Integrationen var inte smärtfri, utan det förekom också konflikter mellan
de nyenska flyktingarna och de gamla helsingforsiska borgarna. Enligt Seppo Aalto var det främst Casper Everding och Berend Dobbin som förorsakade slitningar. De importerade skattefritt utländska drycker, som vin, vilka de
sålde i parti till helsingforsare. Det här skapade förvirring, eftersom detta i
princip hörde till stadskällarens privilegium.44 För Berend Dobbins del tycktes problemet lösas genom att han 1704 arrenderade stadskällaren.45 Helsingforsaren Anders Klick försökte emellertid hindra Dobbins affärer, och det hela
slutade i en rättstvist.46
Senare anklagades Casper Everding för misshandel av löjtnanten Henrik
(Hindrich) Schmidt, den här gången tillsammans med Jobst Hueck i januari 1707. Löjtnant Schmidt var kommenderad till Helsingfors, och menade att
han blivit överfallen i sitt kvarter av Hueck och Everding samt två helsingforsare, handelsmannen Petter Festing och räntemästaren Henrik Tammelin.
Åtalet ledde dock inte till någon dom, utan endast till en juridisk dispyt. Ur
rättsprotokollen framgår inga detaljer omkring händelsen. Senare hävdade
Festing att Schmidt skjutit med en hagelbössa genom hans fönster och ridit
runt i staden i jakt på honom.47 I den här tvisten förekommer ingen motsättning mellan flyktingarna och de bofasta borgarna, i stället framträder de nyenska handelsmännen sida vid sida med de helsingforsiska.
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Överlag integrerades de välbärgade nyenska handelsmännen bra i den helsingforsiska eliten. I fallet mot löjtnant Schmidt uppvisade Jobst Hueck och
Casper Everding en enad front tillsammans med de ledande helsingforsiska
borgarna Festing och Tammelin. Domböckerna påvisar även andra fall där de
nyenska flyktingarna idkade både samarbete och samvaro med den gamla eliten i Helsingfors. Henrik Luhr samarbetade i synnerhet med rådmannen Torsten Burgman. Denne agerade som Luhrs fullmäktige hösten 1704, när Luhr
köpte ytterligare ett hus i staden.48 Då den holländske skepparen på Luhrs fartyg, Petter Tiertz, som varit Luhrs affärspartner redan i Nyen, anhöll om burskap gick Torsten och hans bror ålderman Hans Burgman i borgen för denne.49
Efter att Viborg erövrats av ryska trupper i juni 1710 förstärktes den nyenska
kolonin i Helsingfors. Det mest betydande tillskottet var Johan Henrik Frisius.
Tillsammans med honom flydde också hans styvson Didrik (Diedrich) Blom,
som 1711 utnämndes till fältkommissarie i Finland.50 Bland övriga flyktingar
kan också nämnas Jobst Huecks bror Johan Hueck, rektorn för Nyens tyska
skola Jochim Donner, samt Zacharias Govinius.51 Efter Frisius ankomst ökade leveranserna till kronan betydligt. Frisius ordnade en stor del av underhållet för flottan och trupperna i Finland. Med hjälp av andra nyenska och vissa
helsingforsiska storköpmän skaffade Frisius i synnerhet spannmål, men även
kredit. Enligt Aalto var Nyenborgarna sällsynt skickliga på att skaffa medel,
samt förvandla pengar till varor eller varor till pengar.52
Naven i Nyenkolonin i Helsingfors utgjordes på sätt och vis av släkten
Siliacks (Zilliacus). Inga betydande manliga handelsmän med namnet Siliacks
verkade i staden, men den redan tidigare avlidna handelsmannen Conrad
Siliacks och hans maka Anna Luhrs tre döttrar Christina, Maria och Anna Elisabeth var gifta med Jobst Hueck, Jürgen Pölck och Casper Everding. En slags
fadersgestalt för de här yngre handelsmännen var Henrik Luhr, som var Anna
Luhrs bror. I vilken grad systrarna Siliacks och deras mor, Anna Luhr själv, var
aktiva inom handeln framkommer inte i källorna. I Nyen tog Anna Luhr hand
om familjens affärer efter Conrad Siliacks död, men förmodligen hade svärsönerna Hueck, Pölck och Everding övertagit det största ansvaret i Helsingfors.53
En pestepidemi drabbade Helsingfors 1710 och en del av de nyenska flyktingarna fortsatte flykten till Stockholm.54 Våren 1711 återvände många nyenska borgare till Helsingfors, men ett drygt år senare vände läget igen. Sensommaren 1712
rådde panikstämning i Helsingfors och de mest förmögna började flytta sina
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varor till Stockholm. De flesta av helsingforsarna fick inte fly, men åldringar
och de nyenska borgarna beviljades respass. När ryska trupper närmade sig
Helsingfors våren 1713 hade de flesta av de nyenska flyktingarna, åtminstone
de mest framstående borgarna, redan fortsatt sin flykt till Stockholm.55 Nyenkolonin i Stockholm var förhållandevis stor. Enligt Johanna Aminoff-Winberg
bestod den av totalt 87 hushåll, varav knappt en tredjedel var borgarfamiljer.56
Handelsborgarna med nyensk bakgrund påverkade de ekonomiska förhållandena i Helsingfors med omland starkast under stora nordiska kriget,
närmare bestämt 1703–1713. Av de förmögna borgarna med nyensk bakgrund
återvände förhållandevis få till Helsingfors efter freden i Nystad 1721. Bland
borgarna som 1722 betalade burpenningar i Helsingfors fanns de forna Nyenborna Jobst Hueck, Fredrik Dammert, Johan Gottfried Meij och Johan König.57
Den mest betydande återvändaren var Jobst Hueck, som hörde till de tongivande handelsmännen i Helsingfors. Han var fortsatt aktiv inom balkhandeln, som åter kom igång under 1720-talet, och fortsatte även i mindre skala som skeppsredare. Uppenbarligen upprätthöll han kontakt med det nyenska nätverket i Stockholm. Genom dem erhöll han salt i kommission som han
sålde vidare i Helsingfors. Hueck var därutöver rådman ända fram till sin död
1729.58 Intressant nog blev flera handelsmän med bakgrund i Nyen betydande inom sågverken efter hattarnas krig. Det nyenska arvet var särskilt starkt i
Gammelstad och Hanaböle sågverk.59 Ägarna Zacharias Govinius, Carl Jacob
Dobbin och Henrik Jakob Siliacks var alla födda under flyktingtiden, dock inte
i Nyen. Därmed identifierade de sig knappast enbart eller starkt med Nyen,
men genom dem fortlevde det nyenska nätverket.

Fredrikshamn
Efter att freden i Nystad ingåtts 1721 blev frågan om en eventuell återkomst
till rikets östra delar aktuell för många av de nyenska flyktingarna, i synnerhet för handelsfamiljerna som befann sig i Stockholm. Förlusten av städerna i Baltikum och Ingermanland, liksom Viborg, Nyen och Narva, innebar
att det förkrympta svenska riket behövde ett nytt centrum för transitohandeln och gränsförsvaret. Viborgs efterträdare var emellertid inte självklar.
Stadsledningen i Borgå strävade efter att utöka sina privilegier, vilket inte
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uppskattades av det konkurrerande rådet i Helsingfors. Ingen av de båda städerna lyckades dock utöka sina privilegier, och i stället för dem valdes staden
Veckelax, som 1723 bytte namn till Fredrikshamn (på finska i dag Hamina).60
Före detta borgare från Nyen spelade en betydande roll i utvecklingen när
Fredrikshamn blev östhandelns centralort i det svenska riket under 1721–1741.
Som specialist på transitohandeln utnämndes Johan Henrik Frisius, redan adlad Frisenheim, till landshövding i Kymmenegårds och Nyslotts län i september 1721.61 Frisenheim satte ner stor möda på att utveckla Fredrikshamn och
locka köpmän att slå sig ner där. För detta förlitade sig han i hög grad på det
nyenska nätverket. Till borgmästare värvade han 1722 Fredrik (Friedrich) Wittstock som var bekant både från Nyen och från Viborg. Wittstock behärskade
ryska efter att han hade råkat i rysk fångenskap i samband med Viborgs kapitulation 1710, och blev därmed viktig i relationerna över gränsen. Handelsmöjligheterna förstärktes framför allt genom att Frisenheim lockade Jobst
Dobbin till staden. Wittstock och Dobbin representerade Veckelax vid riksdagen 1723, och lobbade tillsammans med Frisenheim aktivt för staden. Veckelax fick 1723 omfattande privilegier samt betydande förmåner och lättnader,
samtidigt som staden fick det nya namnet Fredrikshamn efter kung Fredrik.62
Efter utfärdandet av privilegiebrevet tog inflyttningen till Fredrikshamn
fart. Även andra handelsmän med bakgrund i Nyen flyttade in, bland annat
Martin Steven (Mårten Stewen), Jürgen Pölck samt Carl Govinius och hans
två bröder.63 Inom förvaltningen var det nyenska inslaget också starkt. Frisenheims närmsta man var landsekreteraren Georg Malm, vars far Lars Malm
varit aktiv inom både handel och förvaltning i Nyen och Ingermanland, samt
senare som överkrigskommissarie för armén i Finland. Hans Henrik Soldan,
vars släkt hörde till de äldsta Nyensläkterna, var i sin tur krigskommissarie.64
Även inom stadsförvaltningen i Fredrikshamn var det nyenska inslaget stort,
i synnerhet under de första åren efter freden i Nystad. Av de åtta borgare som
1725 valdes till stadens äldste kom hälften från Nyen.65
Handeln i Fredrikshamn ökade betydligt under 1720- och 1730-talen, även
om borgarna i Viborg fortfarande kontrollerade en del av Fredrikshamns omland. Dobbin och Wittstock var aktiva inom utrikeshandeln och ägde också
andelar i flera skepp, bland annat i Friedrichshamn på 200 läster. De hade stor
nytta av sina kreditförbindelser till Amsterdam. Skeppsbyggeriet och rederiverksamheten fick emellertid inte samma proportioner som under de sista
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decennierna i Nyen. Både i Fredrikshamn och i synnerhet i Viborg förlitade
sig handelsmännen främst på utländska skepp.66
Den mest betydande insatsen gällde emellertid sågverken, vilka dessutom
kom att få en central ställning i Finlands ekonomiska historia. Jobst Dobbin
och Marten Steven var med och grundade de första finbladiga sågarna i trakterna kring Fredrikshamn, och senare anslöt sig borgmästare Wittstock till
skaran. Totalt var borgare med nyensk bakgrund inbladade i mer eller mindre alla sågverksföretag omkring Fredrikshamn. Tack vare sågverken ökade
trävaruexporten starkt och nådde i slutet av 1730-talet upp till samma nivå
som exporten i Viborg. Fredrikshamn utvecklades därmed till den östra riksdelens viktigaste exporthamn.67 De nyenska handelsmännen var därmed högst
delaktiga, när innovationen spreds runt den nordliga delen av Östersjön och
Finska viken, från Riga till Narva och Nyen, sedan till Viborg, Fredrikshamn
och Helsingfors, och slutligen till de västliga delarna av det svenska riket.68

Nät verk i funktion
Det nyenska nätverket var förvånansvärt omfattande och mer betydelsefullt
under 1700-talets första hälft än vad man tidigare uppskattat. Tidigmoderna
handelsnätverk medförde flera olika fördelar, i synnerhet för den förhållandevis riskabla fjärrhandeln. De minskade risker och främjade stabilitet och
kontinuitet i affärsverksamheten.69 Det samma kan sägas gälla även för ordnandet av kronoleveranser och kredit. De nyenska handelsmannafamiljernas
flyttningsmönster visar i sin tur att nätverken spelade en stor roll i valet av
flytt- eller flyktort. Även om det i praktiken var fråga om flykt, följer mönstret
principerna för kedjemigration eller nätverksflyttning. Personer från samma
ort brukar flytta till samma område eftersom det underlättar integreringen
på inflyttningsorten. Tidigare inflyttare, ofta släktingar, kan vid behov ordna
transport, logi och möjligtvis även arbete.70
De nyenska borgarnas migration eller flykt påverkade de ekonomiska strukturerna i de finska städerna betydligt. Handeln ökade starkt i de städer där
de nyenska flyktingarna i huvudsak slog sig ner (se Tabell 1). Man kan säga att
den nyenska eliten var ett slags importerade borgare, som bidrog till att koppla de finska städerna till den internationella marknaden.71 Importaspekten
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framträder särskilt tydligt i flytten till Fredrikshamn. Flykten till Viborg och
Helsingfors förorsakades primärt av krigshändelser, men även i de fallen är
det tydligt att kronan inte motarbetade inflyttningen. De nyenska borgarna
fick till exempel behålla sina tullbefrielser.

Tabell 1. Skepp som seglat genom
Öresund enligt avgångshamn.

1681–1703
Nyen

Viborg

Veckelax

Helsingfors

684

272

-

67

Nyen

Viborg

Veckelax

Helsingfors

-

186

-

89

Nyen

Viborg

Fredrikshamn

Helsingfors

-

658

247

191

1704–1713

1721–1741

Källa: Öresunds tullräkenskaper, soundtoll.nl.

Av allt att döma utnyttjade de ledande nyenska borgarna det förändrade läget efter Nyens fall genom förhållandevis uttänkta val. Liknande situationer
där en hel stads borgerskap tvingas migrera till olika orter är ovanliga, men
”Dhe Nyensche” som de ibland kallades, integrerade sig synbarligen väl i sina
flyktorter. Det förekom slitningar, men konflikter ingick i ett normalt stadsliv. De första åren efter Nyens undergång sökte det kommande nätverket sin
form, men redan kring 1705 kan ett tydligt mönster skönjas. Under ledning av
släktgruppen Hueck-Luhr-Siliacks-Frisius-Pölck spred sig de nyenska borgarfamiljerna längs kuststäderna från Viborg i öster till Stockholm i väster och
började mer och mer övergå till att sköta kronoleveranser. Man kan säga att
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de agerade likt ett utvidgat transnationellt familjeföretag, där medlemmar
sänds runt olika städer för att bilda nya affärsnätverk.72
De viktigaste kuggarna i helheten verkar ha varit Henrik Luhr, som antingen
personligen eller genom sina släktingar agerade i Stockholm, och hans svåger
Johan Henrik Frisius som verkade i Viborg och senare i Helsingfors. I Stockholm kunde man sköta kontakterna med centralmaktens representanter,
medan kronoleveranserna underlättades av att Nyenflyktingarna Frisius,
Lars Malm och Didrik Blom hade officiella tjänster i armén som kommissarier. Sida vid sida med kronoleveranserna idkade de nyenska flyktingarna
främst trävaruhandel.
Systemet försvagades under stora ofreden då hela Finland ockuperades av
Ryssland, men i samband med återuppbyggnaden av Fredrikshamn blev nätverkets verksamhet igen mera aktivt. De forna Nyenborna utnyttjade sina inbördes kontakter åtminstone fram till hattarnas krig 1741–1743. Vid det laget
hade familjerna med en bakgrund i Nyen redan rotat sig in i sina nya omgivningar, och de nyenska dragen verkar ha bleknat beträffande identitet och
nätverk.
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Nyländska fiskare på 1910-talet.
Foto: Bernhard Åström, Svenska litteratursällskapet i Finland.

Estnisk inflyttning
till den nyländska
skärgården och
kusten
under senare hälften av 1700-talet
och början av 1800-talet
Christer Kuvaja

E

stland drabbades hårt av de ryska härjningarna under stora nordiska krigets första årtionde och framför allt av pesten
1710–1711, vilket medförde att ett stort antal gårdar blev öde på
den estniska landsbygden. Detta gav möjlighet för finländare
att bege sig över Finska viken och slå sig ner på de öde gårdarna. Det var i huvudsak obesuttna som såg möjligheten att bli jordbrukare på
en estnisk gård. Många begav sig också över för att idka ett hantverkaryrke.
Inflyttning från Finland började redan på 1710-talet och var livligast på
1720-talet för att sedan avta och så gott som upphöra efter 1700-talets mitt.
Enligt en uppgift fanns det i norra Estland 491 finländare 1725. De bodde
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främst i landskapet Virumaa och i östra delen av landskapet Harjumaa. År
1739 fanns det i norra Estland 429 familjer med finländskt ursprung (ca 1 600
personer, men alla personer i familjerna var nödvändigtvis inte från Finland).
De estniska bönderna var livegna, men de finländare som flyttade till Estland var fria och underkastades inte livegenskapen. Detsamma gällde inflyttade svenskar och tyskar. Från 1750 bestämdes att de som betecknades som
fria, skulle inskaffa bevis på sin frihet. För många var det omöjligt att skaffa
ett sådant intyg och då miste de sin fria ställning och blev livegna under den
herrgård på vars mark de bodde. Detta ledde till att det fanns endast 289 fria
familjer med finskt ursprung i norra Estland i början av 1750-talet. Av de fria
var en inte obetydlig del hantverkare.
De många ödegårdarna efter stora nordiska kriget gjorde också det möjligt för estniska bönder att fly en sträng och hård adlig husbonde till en öde
gård vid något annat gods. Då ödegårdarna så småningom blev besatta med
nya invånare upphörde denna möjlighet. Då började i stället en flyttning som
gick i motsatt riktning, från Estland till Finland. Denna kulminerar i slutet av
1700-talet och början av 1800-talet. De ester som anlände till Finland rymde
undan de försämrade förhållandena för de livegna bondefamiljerna i Estland.
De bättre förhållandena i Finland såväl i rättsligt som ekonomiskt hänseende
lockade estniskt bondebefolkning att fly över till Finland. Det var såldes fråga om en flykt från något sämre till något bättre.1
De estniska flyktingarna som anlände över havet tog i land vid den nyländska kusten. De flesta av dem stannade kvar i dessa trakter, men vissa tog sig
vidare till andra orter i det inre av Nyland eller sökte sig längre bort, bland annat till Tavastland och Åbo.

Undersökningsområde, syfte och källor
I det följande kommer jag att undersöka hur omfattande den estniska inflyttningen till Nyland var, i vilka områden esterna bosatte sig och vilka yrken de
hade. En viktig fråga är om esterna hade någon roll i bosättandet av den nyländska skärgården som i större utsträckning påbörjades under senare hälften av 1700-talet. Jag koncentrerar mig på den mest intensiva inflyttningsperioden, alltså från slutet av 1780-talet till efter sekelskiftet 1800.
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Undersökningsområdet är den nyländska kusten från Ingå till Strömfors.
Det inbegriper alla socknar samt städerna Helsingfors, Borgå och Lovisa. Pyttis låg på den ryska sidan av gränsen från 1743 till 1812 och tidigare forskning
har visat att till de nyländska socknarna som låg väster om Ingå anlände få ester. Alla dessa socknar och städer hade en stor svenskspråkig majoritet. Ingå
och Pernå socknar var enspråkigt svenska (den finskspråkiga minoriteten var
under åtta procent) och sannolikt var även Sibbo socken enspråkig från slutet
av 1700-talet. De övriga socknarna var tvåspråkiga så att den största finskspråkiga minoriteten fanns i de västnyländska socknarna Sjundeå, Kyrkslätt och
Esbo (ungefär 20–30 procent finskspråkiga). Borgå och Lovisa var enspråkigt
svenska. Helsingfors hade en relativt stor finskspråkig minoritet, men borgerskapet var svenskspråkigt.2
Socknarna kan indelas i tre olika områden: kustland och skärgård, mellanland och uppland. Mellanlandet består av de byar som ligger närmast kustlandet, medan upplandet omfattar de byar som ligger i socknarnas norra delar. Det var uttryckligen i byarna i upplandet som största delen av den finskspråkiga befolkningen bodde. Här fanns det byar där det talades både svenska
och finska eller enspråkigt svenska och finska byar som låg intill varandra. Sådana områden fanns i de norra delarna av Sjundeå, Kyrkslätt, Esbo, Helsinge
och Borgå socknar.3
Kustlandet omfattade såväl byarna i kusttrakterna som de större öar invid kusten på vilka det fanns byar redan i början av 1500-talet. I de byar
som låg vid kusten var huvudnäringen jordbruk och boskapsskötsel, medan fiske, säl- och fågelfångst samt sjöfart var binäringar. Det fanns undantag som till exempel Porkala och Obbnäs i Kyrkslätt där befolkningen livnärde sig på skärgårdsnäringar. På öarna invid kusten var spannmålsodlingen vanligen en binäring, medan fisket var huvudnäring. Exempel på
öar med byar är bland annat Barölandet och Orslandet i Ingå, Degerö och
Drumsö i Helsinge, Löparö i Sibbo, Emsalö och Vessölandet i Borgå samt
Sarvsalö i Pernå.
Öar och holmar som inte låg invid kusten räknas till skärgården. De flesta
av dem bildade inte egna byar, men undantag fanns som Pörtö i Borgå skärgård och Kejvsalö i Pernå skärgård. De mindre öarna och holmarna i den yttre skärgården var i stor sett obebodda fram till mitten av 1700-talet och utnyttjades endast för fångstnäringar.4
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Det källmaterial jag har använt är de kyrkliga kommunionböckerna, där
bland annat nattvardsgången och in- och utflyttning antecknades. I dessa
finns uppgifter om de ester som anlände till Finland. De har i kommunionböckerna fått beteckningen ester eller livländare. Uppgifter om ester hittar
man inte i några andra förteckningar. I mantalslängderna är esterna inte angivna och man hittar dem inte heller i längder över inflyttade. För socknarna Kyrkslätt, Helsinge, Sibbo och Strömfors har jag gått igenom kommunionboken i sin helhet och räknat alla ester. För Esbos del har jag använt mig av
befintliga uppgifter i litteraturen. För de andra socknarna har jag gått igenom
kust- och skärgårdsbyarna noggrant i kommunionböckerna och ögnat igenom
övriga byar. När det gäller städerna har jag gått igenom hela kommunionboken för att få en överblick, men inte räknat alla som har antecknats som ester.
En kommunionbok omfattar flera år (minst fem). Kommunionböckerna för
de olika socknarna är delvis uppgjorda för olika långa tidsperioder. Vissa ester vistades i samma by under alla de år som kommunionboken omfattade,

Karta över de nyländska kustkommunerna från början av 1900-talet. Inga större
förändringar hade skett från 1700-talet, förutom att Degerby då var en del av Ingå
socken. Kartan tagen från Finlands svenska landskommuner. Statistiska uppgifter
sammanställda av Ernst Lindelöf, Skrifter utgivna av Samfundet Folkhälsan i svenska
Finland II, Helsingfors 1923.
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medan andra stannade bara några år eller högst ett år. De som flyttade bort
begav sig till någon annan by i socknen, till en annan socken eller återvände till
Estland. Jag har inte kunnat granska flyttningar mellan socknarna – det skulle
ha varit en övermäktig uppgift – så vissa estniska inflyttare kan vara dubbelräknade. De ester som flyttade från en by till en annan inom samma socken
har jag försökt undvika att dubbelräkna. Anteckningarna i kommunionböckerna är svårtolkade och många gånger otydliga så jag har säkert inte identifierat alla ester och har kanske tolkat vissa som ester även om de inte var det.
Dessutom fanns det estniska män som hade familjer och då är det svårt att
veta om hela familjen verkligen kom från Estland. Den estniska mannen kan
ju ha gift sig med en finsk kvinna och fått barn med henne. Det verkar som om
de som anlände från Estland uppgavs som ester eller livländare i den kommunionbok som fördes då de kom till Finland. I följande kommunionbok är de
nödvändigtvis inte längre antecknade som inflyttade från Estland.
Uppgifterna om inflyttade ester är alltså endast riktgivande. De berättar
vart i Nyland de i huvudsak anlände och om koncentrationen var stor på ett
visst område eller i en viss by. Vi vet heller inte hur många ester som samtidigt vistades i en viss socken. Siffrorna visar enbart hur många ester som antecknades i kommunionboken under de år den omfattar.
Det finns inte mycket forskning kring den estniska inflyttningen till Finland. Det finns enbart några artiklar av vilka här kan nämnas Otto Liivs om
esternas förflyttning till Finland under 1700-talet. Eljas Orrman har skrivit
en artikel i tidskriften Genos om den estniska inflyttningen till Esbo och
Emsalö. Det finns också en pro gradu-avhandling från 1974 av Olle Sand
där han skriver om den estniska inflyttningen framför allt till Sibbo och till
skärgården utanför Borgå, bland annat Pörtö. Sand har dessvärre missat
många omnämningar om ester i kommunionböckerna och har tolkat vissa saker fel. Jag har därför inte kunnat lita på hans beräkningar, utan har
räknat antalet ester på nytt.5

Livegenskapen och pål agor leder till flykt
I Estland var samhällseliten tysktalande medan allmogen var estnisk. På
landsbygden härskade den tyska adeln. Peter den store ville få den baltiska
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adelns förtroende och han återinförde därför dess tidigare politiska och jordägande rättigheter då Estland efter stora nordiska kriget införlivades med
Ryssland. Adeln återfick därmed all den jord som den hade förlorat i den stora reduktionen under Karl XI:s tid. Den lutherska tron bekräftades, men den
ortodoxa tron var även tillåten. Den ryska centralmakten gav fram till mitten av 1770-talet stor självbestämmanderätt till de baltiska guvernementen.
Adeln i Baltikum blev regentens trogna undersåtar genom alla dessa eftergifter från centralmaktens sida, men samtidigt växte också adelns politiska
makt. Från 1775 och fram till 1796 knöts Baltikum närmare till den ryska centralmakten och de tidigare estniska och livländska guvernementen sammanslogs till ett enda. Trots detta behöll den tyskbaltiska adeln stor bestämmanderätt i lokalpolitiska ärenden.6
Den baltiska adelns jordägande ökade genast efter stora nordiska kriget
då den tog i besittning det land som tidigare hade tillhört den svenska eliten.
Under hela 1700-talet och början av 1800-talet ökade adelns jordinnehav, genom att allt mer av böndernas jord lades direkt under herrgårdarna. Nästan
alla bondgårdar i Estland och Livland lydde under adeln och bönderna levde
i en allt svårare livegenskap. I slutet av 1700-talet fanns det drygt 1 000 herrgårdar i Estland, på Ösel och i det estniska bosättningsområdet i norra Livland. De allra flesta av dem var privatägda adelsgårdar; i Estland hela 94 procent av alla herrgårdar. Bondgårdarnas antal var 36 000–38 000.
Den baltiska adeln hade rätt att bestraffa sina bönder och bestraffningsrätten var hårdare i Estland än på andra håll i Baltikum. Under 1700-talet ökade
dagsverkena på bekostnad av beskattningen av natura produkter. Dagsverksskyldigheten sågs av bönderna som ett större gissel än beskattningen. I början
av 1800-talet utgjorde dagsverkena 85–90 procent av böndernas alla skyldigheter gentemot deras ägare. Dessutom ökade böndernas skyldigheter gentemot den ryska staten i slutet av 1700-talet. Den personskatt som hade införts
redan på Peter den stores tid utsträcktes 1783 att gälla även i Baltikum och
från 1796 blev bönderna skyldiga att ge män till den ryska armén.7 Alla dessa
förändringar i böndernas livsvillkor bidrog till att den estniska flykten över
Finska viken blev omfattande från slutet av 1780-talet.

15 2

2 . s a m fu n d o c h s a m m a n h a n g – y h t eisö j ä j a y h t e y k si ä

Flykten motarbetas i Estl and
och accepteras i Sverige
Ridderskapet och adeln i Estland försökte motarbeta böndernas flykt till Finland eftersom den förorsakade dem stor skada. Det estniska guvernementet
utgav 1752 en förordning som prästerskapet skulle uppläsa tre gånger om året
i kyrkorna. Detta är ett belägg för att ester hade börjat fly till Finland redan
på 1740-talet efter lilla ofreden. I förordningen förbjöds bönderna i kusttrakterna att skeppa över folk till Finland och de förpliktades att anmäla om någon begärde sådan hjälp. Ifall någon bonde i kusttrakterna bröt mot förbudet
skulle han straffas med 20 par spö vid kyrkan och sedan skickas ett halvt år
till galärarbete samt svara för de förluster som flykten innebär för herrgårdsägaren eller hämta hem rymlingen.
Följande år bestämdes att alla som åkte över till den finska sidan för att fiska skulle meddela det för herrgårdsägaren och ha med sig ett pass för annars
skulle de betraktas som rymlingar. Eftersom bönderna inte anmälde rymlingar och fortsättningsvis försökte hjälpa dem utgavs en mycket strängare förordning där det bland annat sades att om någon rymmer från en by måste alla
bönder i byn betala fyra riksdaler i böter eller alternativt bestraffas med fyra
par spö. De finska båtar som kom över till Estland för att sälja strömming skulle också granskas innan de for iväg så att ingen rymling gömde sig ombord.
Trots dessa hårda hot om straff fick den estniska adeln inte bukt med flykten
över Finska viken.8 Inte ens det att bönder ofta verkligen ställdes inför rätta
för att ha hjälpt en rymling att ta sig över till Nyland satte fullständigt stopp
för flykten. En av de dömda var Jaani Mikk från Kolga som 1772 med båt hade
fört över en bonde med familj som lydde under Imastu herrgård. Bonden med
hustru och två barn hade länge gömt sig i skogen innan de fick kontakt med en
man som berättade att Mikk hade en båt och att han var villig att hjälpa dem.9
Den svenska kronan var naturligtvis medveten om att flykten var olaglig
och att Sverige såväl efter freden i Nystad 1721 som efter freden i Åbo 1743 hade
förpliktat sig att återbörda dem som flydde från det ryska riket. I Sverige, eller
lokalt i Nyland, vidtog man emellertid inga åtgärder för att skicka flyktingarna tillbaka och de tilläts bosätta sig i Finland. Tvärtom deklarerade riksrådet
1749 att de som hade flytt från de hårda förhållandena i Ingermanland och Baltikum skulle tas vänligt emot och de skulle få hjälp i att bosätta sig i Finland.
2 . s a m fu n d o c h s a m m a n h a n g – y h t eisö j ä j a y h t e y k si ä

15 3

Villkoren var dock att de hörde till den evangelisk-lutherska kyrkan och att de
inte hade gjort sig skyldiga till något allvarligare brott. Makthavarna i Sverige blev med tiden oroliga att påbudet skulle komma till ryssarnas kännedom
och därför gavs 1753 order om att alla brev och handlingar som berörde detta skulle skickas till Stockholm eller förstöras. Trots dessa åtgärder blev 1749
års påbud i kraft och de svenska myndigheterna förhindrade inte flyktingar
från Estland att slå sig ner i Finland.10
Bönderna i östra Nyland var emellertid inte nöjda över att estniska flyktingar bosatte sig i kusttrakterna. De klagade i ett riksdagsbesvär 1771 över
att estniska och livländska flyktingar i smyg blev inhysta på gårdarna och
att herrgårdsägarna gav dem rätt att bygga fiskartorp i skärgården. Allmogen besvärade sig också över att de estniska fiskartorparna inte följde givna regler, utan bland annat fiskade på andras vatten. Bönderna anhöll därför om att esterna och livländarna borde i lag förbjudas att uppehålla sig i
skärgården. Utlåtande begärdes av landshövdingen i Nylands och Tavastehus län som meddelade att man försökt efterspana flyktingarna och om de
blev fasttagna så fördes de tillbaka till Estland. Landshövdingen medgav att
”en och annan af slika öfverlöpare torde finna utvägar att fästa sig qvar [...]
utan att kunna ertappas”.11

Flykt över viken
Den estniska inflyttningen tog alltså fart från 1740-talet, men det var emellertid först när estniska flyktingar i större skaror började anlända till Nyland i
slutet av 1700-talet som man började anteckna dem i kommunionböckerna.
Från mitten av 1700-talet finns det flera belägg på att ester slog sig ner i de nyländska kusttrakterna. Landshövdingen i Nylands län meddelade i början av
1750-talet att Anders Henrik Ramsay på Esbo gård och Carl Fredrik Nordenskiöld på Eriksnäs gård i Sibbo hade tagit estniska fiskare i sin tjänst.12 I Esbo
bodde troligen redan i mitten av 1700-talet ett stort antal estniska flyktingar, men det är först från mitten av 1770-talet som man får närmare information om dem. Åtminstone 120 ester vistades i Esbo under åren 1776–1780. Alla
dessa hade säkerligen inte anlänt direkt från Estland utan inflyttat från grannsocknarna.13
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Den stora flykten från Estland till Nyland kom igång under Gustav III:s ryska krig 1788–1790, då svenska skärgårdsflottans aktiviteter i närheten av den
estniska kusten gav möjligheter till flykt. Rymningar skedde från hela den norra kusttrakten av Estland under kriget. Vintern 1788–1789 var det många som
begav sig över isen till Finland, men en del hamnade då av misstag för långt
österut i Viborgs län och blev fasttagna och skickade tillbaka till Estland. Den
4 mars 1789 rymde 111 personer av vilka 14 var bondefamiljer från Malla herrgård i Lüganuse socken. Av rymlingarna var 36 under 15 år. Flykten planerades
ibland långt på förhand. Bönderna vid Kabala herrgård i Viru-Nigula skickade bybor i förväg till Hogland och Tyterskär för att ta reda på om de skulle
få hjälp av folket på öarna. Öborna försäkrade att flyktingarna skulle hjälpas
vidare till Nyland där de skulle tas väl emot. Byavis kom man sedan överens
om vilken natt egendomen skulle föras till stranden och därifrån vidare med
båtar eller släde över Finska viken.14
Flykten fortsatte efter fredsslutet och från 1796 med större intensitet då
rysk värnplikt påfördes den estniska befolkningen. Vid gårdar som lydde under Kõnnu herrgård hade 10 procent av alla invånare flytt 1795. Alla hade nödvändigtvis inte flytt till Finland, men säkert en stor del.15
Flykten avtog efter 1800-talets första årtionde eftersom Finland då hade blivit ett storfurstendöme under Ryssland. Flykten hämmades också genom nya
agrarlagar i början av 1800-talet där adeln gav en del eftergifter till bönderna.
Dessutom godkände den estniska lantdagen redan 1811 en lag om avskaffandet av livegenskapen, även om det dröjde till 1816 innan Alexander I stadfäste den. I Livland avskaffades livegenskapen först 1819. Lagen innebär en personlig frihet för bönderna, men bondgårdarnas jord förblev i godsägarnas
händer. Människohandeln upphörde, liksom jordägarens rätt att blanda sig i
böndernas familjeliv, och bönderna fick även en viss ekonomisk frihet. Däremot lydde bönderna fortsättningsvis under jordägarnas doms- och straffrätt.
Dagsverksskyldigheten fortsatte också eftersom den jord som bönderna brukade innehades av godsägarna. Det var först efter mitten av 1800-talet som
det blev möjligt för bönderna att köpa sin brukade mark eller får rätt att hyra
den mot en penningersättning.16
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Esterna i Nyl and
Det var lätt för esterna att slå sig ner i de nyländska kusttrakterna eftersom de
hade blivit bekanta med människor som bodde här i samband med fiskefärderna till skärgården. Det estniska strömmingsfisket i den yttre skärgården i
Nyland fortsatte under 1700-talet trots livegenskapen. De adliga godsägarna
gav allmogen rätt att bedriva fiske på den finska sidan under vissa dagar om
året. Esterna kom även i kontakt med nylänningar genom den handel som
dessa bedrev vid den estniska kusten och i Tallinn. Den svenska kronan hade
visserligen förbjudit all bondeseglation på Estland efter fredsslutet 1721 och
böndernas handel upphörde därför nästan helt och hållet. Däremot fortsatte de nyländska fiskarna att åka över till den estniska kusten i sina små skutor för att byta strömming mot spannmål.17
Esternas fiske i den nyländska skärgården bedrevs ofta utan markägarnas
tillstånd. Då fiskartorp började upprättades i den yttre skärgården från och
med slutet av 1700-talet avtog deras fiske. Ägaren till Eriksnäs gård i Sibbo,
Ulrik Nordenskiöld, fick 1786 tillstånd att inrätta fiskartorp på några öar i den
yttre skärgården. Det motiverades med att strömmingsfisket då kom det egna
landet till godo.18
Bönder med familjer utgjorde vanligtvis ungefär hälften av flyktingarna
och resten var drängar, pigor, herrgårdarnas tjänstefolk samt hantverkare på
landsbygden. De som anlände hade inga förhoppningar om att kunna bli bonde på någon gård, utan de måste ägna sig åt andra yrken. De fick finna sig i
att bli drängar och pigor på bond- och herrgårdar, fiskare i skärgården eller
hantverkare på landsbygden och tjänstefolk i städerna. De gjorde alltså samma arbeten som andra obesuttna.19
Många av flyktingarna bosatte sig i den nyländska skärgården och kusttrakterna och livnärde sig som fiskare. Den estniska inflyttningen skedde samtidigt
som den svenska kronan började föra en aktiv kampanj för att främja fiskerinäringen. Ulrik Rudenschöld, som 1738 gjorde en utredning över de ekonomiska förhållandena i Finland, konstaterade beträffande den nyländska skärgården att strömmingsfisket borde upphjälpas. Fisket borde flyttas ut till havsbandet samt strömmingsskötar tas i bruk. Utgående från hans undersökning
började kronan ge ekonomiska förmåner till sådana som grundade fiskeriföretag. Fiskeriföretagen var konkreta försök att effektivera fisket. Det främsta
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var Saltsjö Fiskeri Societeten i Nyland till vilket Kammarkollegiet i Stockholm
sålde hela Onas ögrupp i Borgå skärgård. Detta fiske koncentrerade sig senare till Pörtö. Som fiskare anställdes i huvudsak ester eftersom deras kännedom om strömmingsfiske med skötar till havs var på helt annan nivå än den
nyländska befolkningens. Det inrättades fiskartorp och fiskarstugor på Pörtö
och Onas och många av dem kom att bosättas av ester under senare hälften
av 1700-talet.20
Besittningsrätten till öarna och holmarna i den yttre skärgården innehades
på 1700-talet, förutom av herrgårdar, även av kronan, av bondgårdar, av byar
(byallmänning) och av hela socknar (sockenallmänning).21 Som ett exempel
kan nämnas förhållanden i Sibbo skärgård. Där ägde Söderkulla herrgård och
Norrkulla herrgård öarna Björnö, Busö och Husö som kom att gå under namnet Söderkullalandet och Norrkullalandet. Granö som ännu på 1600-talet
hade varit en egen by gavs i slutet av århundradet till Östersundom gård. Alla
kustbyar (eller bysamfälligheter) i Sibbo innehade åtminstone några holmar i
skärgården. Bland annat tillhörde Björnsö, Mågsholmen, Stora och Lilla Bergholmen samt Katrineholm Östersundom by och Kitö Spjutsunds by. Socknens
allmänningsholmar låg kring Söderkulla- och Norrkullalandet, bland annat
Röysö, Simsalö, Opanholmen, Bärgarholmen och Komsalö. Till kronan hörde nästan alla holmar i Sibbo yttre skärgård.22
Det var herrgårdsägare bosatta vid kusten som började grunda fiskartorp i
skärgården under senare hälften av 1700-talet. Från 1760-talet och fram till början av 1800-talet anlade bland annat ägarna till Sarvlax gård fiskartorp i Pernå skärgård. År 1800 fanns det här 16 fiskartorp. Många av dessa torp beboddes av estniska flyktingar. Nio torp på öarna Kejvsalö och Granö i Pernå var
bosatta av ester 1804. I Sibbo var det ägarna till Eriksnäs gård och Östersundom gård som aktivt grundade fiskartorp i skärgården. Det förekom emellertid
också att bönder, särskilt rusthåll, grundade fisketorp. Till exempel på Karlö i
Esbo var det bonderusthållaren i Kockby som grundade två fiskartorp på ön.23

Ester i de nyl ändska socknarna och städerna
Den estniska populationen i Nyland var inte överväldigande stor. Esterna utgjorde endast en liten del av alla dem som finns antecknade i kommunion2 . s a m fu n d o c h s a m m a n h a n g – y h t eisö j ä j a y h t e y k si ä
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böckerna. Eftersom esterna fick beteckningen ester eller livländare endast
under en viss tid är det svårt att säga något om den totala populationen. Det
är emellertid uppenbart att flera tusen ester tog sig över till Nyland från 1740talet fram till början av 1800-talet.
I de västnyländska socknarna Ingå och Sjundeå finns få ester i kommunionböckerna från slutet av 1700-talet. Sjundeå hade ett smalt kustland och liten skärgård, medan Ingå skärgård var stor. I Ingå skärgård fanns emellertid
många öar och holmar om hörde till sockenallmänningen och på vilka det
därför inte kunde inrättas fiskartorp. Det dröjde till slutet av 1700-talet innan
allmänningsholmarna skiftades mellan byarna och därefter blev det så småningom möjligt att inleda en kolonisering av den yttre skärgården i Ingå.24 I
den inre skärgården fanns stora öar med en etablerad bebyggelse där visserligen ester kan ha slagit sig ner och arbetat som drängar och pigor. För många
ester låg Ingå emellertid på sidan om den närmaste färdvägen över havet. Det
var längre väg att ta sig dit än till Esbo och Kyrkslätt, där betydlig fler ester
finns antecknade i kommunionböckerna.
I Kyrkslätt kommunionbok för 1801–1806 hittar man sammanlagt 142 ester. Av dem fanns 85 i kustlandet och i skärgården, 28 i mellanlandet, alltså i
byarna strax norr om kustbyarna, och 29 i upplandet. I Kyrkslätt var 60 procent av esterna bosatta i kustlandskapet och i skärgården. Flest ester vistades i Porkala by (14) samt på Medvestö (9) och i Bergstad (8). I byar som låg
nära kusten fanns det mest ester i Mattby med Knopps (10) och längre norrut mest i Gesterby (9).25
De 120 ester som hittas i kommunionboken för Esbo 1776–1780 var till 75 procent bosatta i kusttrakterna och i skärgården. Det fanns två stora koncentrationer av ester; den ena på Lövö och den andra på Karlö. På Lövö fanns det sex estniska hushåll och på Karlö tre; sammanlagt ca 30 personer. I slutet av 1700-talet
fanns det betydligt mera ester i Esbo än 20 år tidigare. Under femårs-perioden
1796–1800 uppgick det totala antalet till 180. Vid denna tid var esterna i stort
utspridda kring hela socken och endast ca 53 procent bodde i kusttrakterna
och i skärgården.26
Helsinge sockens kommunionbok 1795–1805 har förkommit, men i kommunionboken för 1806–1816 har antecknats närmare 200 ester. Det fanns
alltså en hel del ester även i denna socken och framför allt i kustlandet och i
mellanlandet öster om Helsingfors (sammanlagt 96). Flest ester antecknades i
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Nordsjö (hela 30). Ester hittar man även i många byar längre norrut i Helsinge
socken, bland annat i Tavastby och Ripuby. Sammanlagt bodde ca 38 procent
av esterna i kustlandet och skärgården från Drumsö i väster till Västerkulla i
öster och 27 procent i mellanlandet samt 35 procent i upplandet, alltså ganska jämnt över socknen.27
I kommunionboken för Sibbo 1788–1804, som alltså omfattar hela sexton
år, finns det uppgifter om ester dels under de enskilda byarna och dels i två
bilagor i slutet av boken. I den ena bilagan finns angivet de ester som anlände till Sibbo 1795–96 (sammanlagt 33) och i den andra ester som anlände mellan åren 1788–1794. Endast undantagsvis hittas de ester som anges i bilagorna även under de enskilda byarna. I de byvisa förteckningarna finns 110 personer uppgivna som ester och i bilagorna 63. Av dessa sammanlagt drygt 170
ester är 68 antecknade i kustlandet och på öar och holmar i skärgården, 28
i mellanlandet och 60 i upplandet. Dessutom är det för 17 ester inte angivet
någon by. Överlägset mest ester (21) vistades i Östersundom (inberäknat öarna Granö och Björnsö). I övriga kustbyar var 11 ester antecknade i Skräddarby och 10 i Nevas samt omkring 10 på öar och holmar i skärgården som inte
hörde under någon by. I byar nära kusten var många ester antecknade i Massby (15). I upplandet fanns det också byar med många ester. De fanns framför
allt i Pigby (11), Gesterby (13), Hindsby (10) och Mårtensby (14).28
Den yttre skärgården i Sibbo var ännu vid denna tid nästan helt obefolkad. Många öar och holmar i skärgården hörde till sockenallmänningen och
på dem var det i princip omöjligt att inrätta fiskartorp innan man 1828 kunde genomföra ett skifte av allmänningsholmarna mellan byarna. Situationen
var alltså densamma som i Ingå. På några av de holmar som lydde under kronan hade Ulrik Nordenskiöld på Eriksnäs gård i slutet av 1700-talet mer eller mindre olagligt grundats fiskartorp. En omfattande kolonisation av Sibbo
skärgård startade först från 1820-talet.29 Detta medförde att de egentligen var
ganska få ester som slog sig ner som fiskartorpare i Sibbo sockens skärgård
före 1820-talet. Det verkar också som om det estniska inslaget i Sibbo i själva verket var något mindre än i Kyrkslätt, Helsinge och Esbo. I Kyrkslätt hade
till skillnad från Sibbo många estniska familjer slagit sig ner. I Sibbo var det
främst enskilda personer som flyttade in.
I den stora Borgå socken var det estniska inslaget i mellanlandet och upplandet inte särdeles stort, men däremot nog på vissa öar och holmar i skärgården.
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Det gäller framför allt Pörtö och Emsalö med Haxalö. Även på Vessölandet
fanns det en hel del ester. Under perioden 1795–1802 antecknades 27 ester på
Vessölandet, 5 på Pellinge, 29 på Emsalö och 15 på Haxalö samt för perioden
1792–1802 hela 35 på Pörtö. På Emsalö och den närbelägna Haxalö i Borgå
socken vistades ständigt ester för en längre eller kortare tid under senare hälften av 1700-talet. De flesta kom direkt över havet till Emsalö och endast ca 20
procent flyttade hit från annan ort i Nyland. I slutet av århundradet bodde här
årligen 12–16 estniska flyktingar, som motsvarade nästan tio procent av det totala invånarantalet. På Emsalö tjänade esterna vanligen som pigor och drängar på gårdarna. Vissa blev backstugusittare eller skogsvaktare. De fick lov att
bosätta sig på de obebyggda stränderna. På Haxalö fanns det ett skogsvaktartorp där det bodde ester och det fanns troligen också några fiskarstugor på ön.
På Vessölandet var esterna också i huvudsak drängar och pigor vid gårdarna. De många esterna på Pörtö förklaras av att de var fiskare eller fiskedrängar och bebodde de torp som Fiskeri Societeten hade inrättat på ön. På Pörtö
fanns under hela senare hälften av 1700-talet estniska fiskare.30
I Pernå var esterna få enligt kommunionboken för 1794–1804. Till exempel
på Sarvsalö fanns endast några ester antecknade, liksom även på Kejvsalö och
i alla de områden som lydde under Sarvlax herrgård.31 Vad detta kan ha berott på är oklart. Möjligen var storgodsägarna i socknen inte intresserade av
att anställa ester som tjänstefolk eller installera dem på fiskartorp. I den lilla grannsocknen Strömfors i öster, fanns det proportionellt sett betydlig fler
ester. Sammanlagt omkring 50 har antecknats i kommunionboken för 1798–
1805. Av dem vistades 19 i kustlandet eller skärgården, 13 i mellanlandet och
18 i upplandet. Esterna var alltså spridda överallt i socknen. Flest ester var antecknade i Tessjö (13) och Strömfors kyrkoby (9). I Vahterapää på Gäddbergsö
fanns det sex ester och likaså i Kulla by som låg vid kusten.32
När det gäller städerna så hittar man flest ester i Borgå stad. Där var de relativt många; åtminstone ett hundratal. I Lovisa stad fanns det inte många
ester antecknade och i Helsingfors nästan inga alls. För Lovisas del är det
sannolikt att inte särdeles många ester sökte sig till staden. Det faktum
att det i Helsingfors finns endast enstaka ester antecknade i kommunionboken kan ha berott på att de inte fick beteckningen est eller livländare, men
det låter osannolikt. Snarare är det fråga om att det var få ester som flydde över Finska viken direkt till Helsingfors, kanske för att de såg att risken
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var större att bli fasttagen där än på landsbygden. Däremot var det säkert
många ester som så småningom flyttade till Helsingfors från andra orter i
Nyland. Men då antecknades de inte längre i kommunionboken som ester.
Till Borgå stad verkar ester ha flyttat efter att först ha vistats en kort tid i någon närbelägen socken.33

Konklusioner
En estnisk invandring till Finland började på 1740-talet och fortsatte fram
till finska krigets utbrott 1808. Invandringen var en flykt undan livegenskap,
pålagor och försämrade livsförhållanden. Flykten till Finland var som störst
från och med Gustav III:s ryska krig och fram till 1800-talets början. De flesta
flyktingar anlände till de nyländska kustsocknarna från Kyrkslätt i väster till
Borgå i öster. Många stannade kvar i kusttrakterna eller i skärgården, medan andra sökte sig till byar som låg nära kusten och somliga sökte sig längre
norrut till socknarnas uppland.
På vissa områden fanns det en rätt stor estnisk population. På Porkala halvö
från Biskopsböle by i norr till Porkala by i söder (inklusive Jersjö) fanns 51 ester antecknade i kommunionboken från början av 1800-talet. I Esbo fanns det
en stor estnisk befolkning i skärgården på Lövö och Karlö och i Helsinge längs
kusten och i skärgården från Sandhamn till Västerkulla (ca 50 ester). I Sibbo
bodde många ester i Östersundom och på de öar som tillhörde byn, men ett
större antal ester hittar man också i byar i den mellersta delen av Sibbo. I Borgå
socken var det en stark koncentration av ester till de stora öarna. På Pörtö
och Emsalö med Haxalö samt Pellinge och Vessölandet vistades i olika repriser under senare hälften av 1790-talet sammanlagt 111 ester, vilket tydligt visar
att det var till dessa öar som många ester först anlände då de tog sig över havet. En del stannade kvar på öarna som fiskare, tjänstefolk och skogsvaktare.
Den estniska inflyttningen verkar inte ha haft någon större betydelse för
att kolonisera de mindre öarna och holmarna i skärgården i Nyland. Bosättningen av dessa såval i den inre som den yttre skärgården tog fart först från
och med 1820-talet.
De estniska flyktingarna bosatte sig främst på de områden där det fanns
en svenskspråkig befolkning. Ganska få ester hittas i de finskspråkiga byarna
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i de norra delarna av Kyrkslätt, Esbo, Helsinge och Borgå socknar. Esternas
och deras efterkommande integrerades snabbt med den svenskspråkiga befolkningen i de nyländska kusttrakterna. Det tog dock sin tid innan flyktingarna började förstå och framför allt kunna tala svenska. De många estniska
flyktingarna kan vara en orsak till att det fanns behov att hålla gudstjänster
på finska i annars nästan helt svenskspråkiga socknar fram till in på 1800talet. Ett belägg för detta är att Pörtö ögrupp hörde till den finskspråkiga församlingen i Borgå från 1770.34
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”Svenskar äro
vi icke mera”
Om ett uttrycks historia
Jani Marjanen

U

ttrycket ”Ruotsalaisia emme ole, venäläisiksi emme tahdo
tulla, olkaamme siis suomalaisia” har en speciell plats i det
finska historiemedvetandet. För många beskriver uttrycket
essensen i A. I. Arwidssons politiska program och som en förlängning hela det fennomanska projektet på 1800-talet och i
början av 1900-talet. Den här artikeln vill visa hur frasen fått denna status, men
också att den inte varit okontroversiell eller betytt samma sak för alla finländare. Till exempel har uttryckets svenska versioner haft en annan status än de finska, fastän man i dag lätt uppfattar de olika språkvarianterna som utbytbara.1
Trots att historikerna inte funnit något bevis på att Arwidsson verkligen
skulle ha uttryckt denna slogan, vare sig i skrift eller muntligt, är kopplingen till Arwidsson fortsättningsvis stark i det allmänna historiemedvetandet.
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Historikern Liisa Castrén, som gjort de mest omfattande studierna om
Arwidsson, visade 1951 att Arwidsson inte skrivit detta och att det inte heller
är sannolikt att det handlar om ett muntligt uttalande som Arwidssons släktingar och vänner skulle ha fört vidare och som publicerats senare.2 I stället brukar historiker spåra uttryckets ursprung till J. V. Snellman och närmare bestämt en essä som han skrev på svenska om Porthan.3 Essän publicerades i Snellmans eget Litteraturblad i september 1861 och sedan på nytt samma
år i tidningen Wiborg och i Finlands Allmänna Tidning. Därutöver publicerades texten också i sin helhet i Stockholmstidningen Nya Dagligt Allehanda.4
Snellman själv attribuerade inte citatet till Arwidsson. Han skrev: ”denna
tanke gaf sig luft, förnämligast genom A. I. Arvidsson och E. G. Ehrström”.5
Snellman föreslog alltså inte att uttrycket skulle komma från Arwidsson, utan
säger att Arwidsson och Ehrström i sina språkpolitiska program uttryckte något som Porthan inte gjorde under sin livstid. Detta sammanfattade Snellman
sedan i denna slogan som påminner om en syllogism. En syllogism är en logisk slutledning på basis av två förslag, men i detta fall är den logiska slutsatsen egentligen inte härledbar från de två föregående påståendena. Det finns
ingen orsak att just det finska alternativet skulle logiskt följa av att någon inte
är svensk eller rysk. Retoriskt sett är formuleringen ändå kraftig. Att den definierar finskheten enbart genom en negation gör sentensen därtill mycket användbar för olika ändamål.
Eftersom uttrycket har levt kvar som ett mångtydigt retoriskt verktyg hos
flera skribenter har dess ursprung sysselsatt flera historiker. Castrén skriver
”det är sannolikt att Snellman kristalliserat sin föregångares lära i denna slogan som – trots att den i sig är ohistorisk – ändå fångar en inre sanning”.6
Castréns tolkning har blivit den gängse uppfattningen, och den har egentligen
bara ifrågasatts av Matti Klinge, som bygger på samma material som Castrén,
men erbjuder en bredare tolkning av nationalitetstänkandet i Finland i början
av 1800-talet. Klinge hävdar att tanken i princip kunde härstamma från flera
olika aktörer under samma tid (som Ehrström, Armfelt eller Rehbinder). De
Arwidsson-citat som Castrén tänker kan ha utgjort grunden till det bevingade uttrycket anser Klinge vara för radikala och individcentrerade för att duga
som inspirationskälla för uttrycket.7 Kristina Kalleinen har, i sin fina beskrivning av det administrativa perspektivet på språkbruket gällande Finland mellan Sverige och Ryssland efter 1809, hävdat att det var Armfelt som i ett brev
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uttryckte idén bakom vår slogan: ”Vårt lugn, vårt väl beror därpå, att vi de
bonne foi et de bon cœr bliva finnar, ty det är numer för oss lika litet tillåtit i
politiskt avseende att fuska med svenska idéer som det en fait d’honneur et
de sentiment är passande att vara ryssar. Kejsarn vill hava oss till finnar, och
låtom oss i Guds namn oppfylla vår bestämmelse.” Armfelts formulering bär
en klar likhet, men det är samtidigt tydligt att Armfelts text, som handlar om
behovet att behålla politiskt lugn i landet, inte är källan till vårt bevingade
uttryck. Det bästa beviset på detta är att Armfelts uttalande helt enkelt inte
fick spridning vare sig då eller senare. Varken Carl von Bonsdorff eller Keijo
Korhonen som använder samma citat ha kopplat det till det senare uttrycket
som attribuerats till Arwidsson.8
Ändå var Snellman inte först ute med uttrycket. I tidningspressen finns ett
tidigare exempel som härstammar från Yrjö Koskinen. Av någon anledning
har ändå Koskinens roll tappats bort. Enligt min mening beror detta på att
fokus legat så starkt på just Arwidsson.
Frågor som berör proveniens brukar väcka stort intresse när det gäller texter,
begrepp eller uttryck med osäkert ursprung. Vare sig Snellman, Castrén, Klinge
eller Kalleinen har hävdat att det var Arwidsson som stod bakom uttrycket och
att denne inte ligger bakom citatet har varit allmänt känt åtminstone sedan
Castréns studie på mitten av 1900-talet. Ändå är tanken om Arwidsson och hans
program alltjämt närvarande i diskussioner om vårt bevingade uttryck.9 Det verkar alltså finnas en utbredd insikt om att det inte är sannolikt att uttrycket som
sådant uppstod i början av 1800-talet, men att det nog fanns där som idé hos Arwidsson eller någon annan. Inget av de textpassager som Castrén, Klinge eller
Kalleinen nämner som möjliga varianter av samma idé ligger speciellt nära den
kanoniserade frasen. Detta betyder inte att en idémässig likhet saknas eller att
texterna skulle vara ointressanta, men det betyder att de inte är direkt relevanta för hur den berömda frasen blev ett slagord i 1800-talets Finland.
Mitt förslag är att vända på frågan. I stället för att fråga om Arwidsson har
sagt dessa ord, kunde ha sagt dem eller om någon annan kunde ha sagt dem,
är det dags att se uttrycket som ett kraftig retoriskt redskap med sin egen historia som vi kan följa bara genom hur det har använts. Då börjar uttryckets
historia på 1860-talet då det första gången dyker upp i tidningspressen och
fortsätter genom olika variationer ända fram till våra dagar. Arwidsson, Ehrström och andra kandidater för idémässig proveniens är då intressanta bara
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i den mån de förekommer i senare återgivningar av frasen. Att uttrycket har
anpassats till olika politiska situationer har noterats i forskningen, men vi vet
egentligen väldigt lite om hur uttrycket förändrats och använts från att det
myntades till att Castrén genom sin forskning på 1940-talet gjorde det tydligt
att Arwidsson inte stod bakom det.10

Sökningar, tidningar och uttryckets historia
Eftersom det inte finns en systematisk genomgång av alla publicerade varianter av uttrycket, har jag använt Nationalbibliotekets samling av digitaliserade tidningar och tidskrifter för att identifiera så många varianter som möjligt genom olika fritextsökningar. Jag har gjort sökningar på de olika leden i
frasen med olika reguljära uttryck (regular expressions) för att fånga eventuella överraskande varianter och kringgå fel i textetableringen. För detta ändamål har jag för det mesta använt Finska språkbankens gränssnitt, Korp.11 I och
med att den maskinläsbara textetableringen innehåller fel är det klart att jag
inte fått fram precis alla texter som innehåller frasen, men nog de flesta. Det
finns en risk att viktiga varianter gått mig förbi, men antalet träffar är så stort
att jag utgår från att ha funnit de mest relevanta förekomsterna.
Trots att tidningarna och tidskrifterna inte är en heltäckande källa för diskussionen om nationalitet och språk i Finland på 1800-talet, har min utgångspunkt varit att om diskursen kring att inte vara svensk eller rysk, men finsk
har haft en betydelse i finländsk politik och kultur, så har den lämnat spår i
tidningspressen. Under 1800-talets andra hälft var tidningarna i Finland redan
moderna på det sättet att de fångade upp de flesta teman som förekom i den
offentlig a debatten.12 Med hjälp av tidningarna kan man också säga någonting
om hur ofta uttrycket förekommit under olika tider. Att räkna förekomster kan
kanske uppfattas som trivialt, men faktum är att tidigare tolkningar som rör
sloganen alla utgår från att den myntades och sedan bara fanns den och var allmänt känd. Antalet förekomster berättar inte i sig om vilken betydelse uttrycket haft, men är indikativt för om möjligheten eller viljan att använda uttrycket
varierat under olika skeden. De digitaliserade tidningarna på finska och svenska utgör därtill en så stor textkorpus att de innehåller tillräckligt många olika
förekomster av frasen för att det ska kunna ses som representativt.13
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Utgångspunkten i denna typ av studie är att de historiska varianterna av ett
uttryck berättar någonting om det finska nationsbygget. Det är inte viktigt om
varianterna är medvetna eller omedvetna omskrivningar av uttrycket, det intressanta är att vi kan analysera på vilket sätt omskrivningarna var relevanta
för de historiska aktörerna. Här fungerar Lea Laitinens detaljrika och insiktsfulla undersökning om de olika 1800-talsöversättningarna av ”Vårt Land” som
en förebild. När ”Vårt Land” formades på finska gav översättandet en viss frihet till tolkning och anpassning.14 När det kommer till uttrycket om svenskar,
ryssar och finnar är det annorlunda på så vis att det inte funnits ett tydligt original, som olika översättningar skulle ha byggt på, utan bara ett slags slogan
som blivit föremål för omskrivningar genom repetition. Det är också tydligt att
uttrycket vuxit och blivit större än sin enkla textuella innebörd. Det har betytt
någonting för enskilda individer att uttrycka dessa ord och det har funnits en
laddning i hur de har tolkats. Uttrycket har alltså i sig koncentrerat flera olika
betydelser som enskilda individer kunnat använda för olika politiska ändamål.15
För att förstå denna process måste man gå igenom användningen av uttrycket.

Snellmans historiska tolkning
Trots att Koskinen var först ute är det skäl att börja med J. V. Snellman som gjorde uttrycket känt. Snellman skrev sin text ”Hvad var Porthan” i samband med
en kampanj för att samla pengar till en Porthanstaty.16 En stor del av Snellmans
betraktelse handlar om Porthans relation till latinet, svenskan och finskan. Han
konstaterar att ingen på Porthans tid kunde betrakta finskan som ett nationalspråk. Efter 1809 ändrades detta ”förnämligast” (men inte enbart) av Ehrström
och Arwidsson, men viktigare än personerna var för Snellman den nya politiska konstellationen: ”Det är tydligt nog, att förändrade politiska förhållanden
väckte den [nationalspråkstanken] till lif.” Sedan följer det berömda avsnittet
som är mer tillkrånglat än senare versioner av samma uttryck:
Den lydde korrt [sic] uttryckt: Svenskar äro vi icke mera; Ryssar
kunna vi icke blifva; vi måste vara Finnar; och vidare: Svenskan är
Svenskarnes språk; Ryskan Ryssarnes; Finnarne måste väl äfven vara
berättigade att ega sitt språk, och lyckligtvis ega de ett sådant. Äfven
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den insigt, att denna nationela enhet i språket är nödvändigt vilkor för
Finlands sjelfbevarande framstod då fullfärdigt.17
Snellman försökte inte sammanfatta Arwidssons program i detta avsnitt. Som
anmärkningen om de förändrade politiska förhållandena gör tydligt handlade det om en tolkning av situationen överlag i Finland efter 1809. För Snellman verkar den senare delen, om nationalspråken, ha varit viktigare, men det
blev den förra som fick eget liv. Det är några detaljer i texten som jag vill fästa uppmärksamhet vid:
1) Ordvalen ”mera”, ”kunna”, ”blifva” och ”måste”. Alla dessa blev föremål
för omskrivningar i senare varianter av uttrycket. De här orden medför ett slags konstruktivistisk syn på nationalitetsfrågan och det är inte
underligt att senare grupperingar inom fennomanin, som primärt var
engagerade i språktvisten, behövde formuleringar som var mindre tvetydiga. Då Snellman (och många andra under den här tiden) var medveten om att det finska skulle skapas, blev det ett problem för senare
fennomaner att tänka sig att det finska inte alltid funnits på det sätt
som de ville definiera det.
2) Ett historiskt ”vi” som förekommer i den första delen, som sedan förvandlas till ett historiskt ”de” i avsnittet ”lyckligtvis ega de ett sådant”
är överraskande. Det är inte helt klart om Snellman skriver ”de” om en
grupp ( finnarna) som han inte själv hör till, men mera sannolikt att
perspektivet ändras i textens andra del så att betraktaren plötsligt ser
på Finland utifrån, som om Snellman beskriver en distanserad betraktares resonemang om Finland.
3) I avsnittet ”Finnarne måste väl äfven vara berättigade att ega sitt språk”
blir Snellmans konstruktivistiska historiesyn tydlig, men osäkerheten
i uttrycket är överraskande. Här placerar sig Snellman i åhörarnas/läsarnas ställe och formulerar deras eventuella tankegångar. Detta avsnitt hade säkert strömlinjeformats om denna del av resonemanget
hade blivit ett ofta citerat avsnitt i skriftlig form.
Snellmans formulering var vändpunkten i frasens historia. Som noterats ovan,
kopplas uttrycket i historiska betraktelser oftast till Arwidsson och i de fall då
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skribenten varit osäker på sin sak har kopplingen gjorts till Snellman. Kopplingen till Snellman återkommer också i tidningar som återanvänder uttrycket. Viktigt är att notera att den fortsatta användningen inte fullt följde de avsikter som Snellman hade med frasen.

Yrjö Koskinen och Arwidssons arv
Tidningar och tidskrifter var tidigare en relativt svårtillgänglig källa för historiker som var intresserade av idéer och språkbruk, men digitaliseringen av
tidningarna har ändrat på detta. Mina sökningar i de digitaliserade tidningarna visar att Snellman inte alls var först ute med formuleringen. Tidskriften
Mehiläinen lät 1860 trycka brev som Yrjö Koskinen (under den här tiden officiellt ännu Georg Forsman, men signaturen som användes var ”Y. K.”) skrev
från en resa i Europa. I ett brev från Stockholm skriver Koskinen om en diskussion med en svensk man (”mainion Ruotsin miehen kanssa”) om Värmlandsfinnar, svenskar och olika kulturella utvecklingsgrader mellan det svenska och
det finska. Koskinen menar att finnarnas öde kunde ha varit detsamma som
Värmlandsfinnarnas i Sverige. Det politiska läget efter 1809 ändrade på detta
och skapade en ny möjlighet att bygga upp en finskhet:
Se oli ehkä onnemme, että taisimme alusta asti sanoa, kuten Arwidssoni
(Åbo Morgonblad) päätteli: Ruotsalaisia emme enää ole, Wenäläisiä
emme myöskään ole; mutta jotain meidän täytyy olla, – olemme
Suomalaisia.18
Uttrycket är mycket igenkännbart och trycktes över ett år före Snellmans
ovanciterade text. Brevet ingick också i svensk översättning i Åbo Underrättelser samma höst, så Koskinens formulering var ute på båda språken före
Snellmans formulering.19 Här är dessutom kopplingen till Arwidsson starkare än hos Snellman, men det är skäl att notera att det inte i första hand är Arwidsson som enligt Koskinen myntat frasen, utan ett historiskt ”vi” sade detta ”liksom Arwidsson” från början. Viet torde hänvisa till finnarna som folk
och det är rimligt att tänka sig att ordet ”sade” inte nödvändigtvis betydde att
någon faktiskt sagt detta, utan att det i överförd betydelse står för att finnar
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enligt Koskinen i allmänhet tänkte så. Början (”alusta asti”) hänvisar här tydligt till 1809, vilket är viktigt med tanke på Koskinens senare intresse för att
skriva det finska folkets historia under svenska tiden.
Det är skäl att notera vissa av ordvalen:
1) Koskinens formulering innehåller liknande konstruktivistiska element
som Snellmans. ”Emme enää”, ”emme myöskään” och ”jotain meidän
täytyy olla” hänvisar antingen till en möjlighet att lämna en nationalitet bakom sig, eller så handlar det bara om att vara undersåte i ett land.
Den senare tolkningen är osannolik, Koskinen kan inte ha tänkt att
finnarna var finska undersåtar under den svenska tiden, även om han
senare underströk att finnarna var ett separat folk. Mer sannolikt är att
tillhörighet till en nationalitet och att vara undersåte inte helt gick att
separera ännu på Koskinens tid.
2) Uttrycket ”Se oli ehkä onnemme” kan signalera en viss grad av osäkerhet, men det är också sannolikt att Koskinen jämför med hur han föreställde sig att finnarna skulle ha haft det under svenskt styre och jämför
situation med Värmlandsfinnarna. Hursomhelst känns det osannolikt
att den ledande fennomanen i landet skulle ha tyckt att det kanske var
lyckligt att finnar började se sig själva som finnar.
Likheten i Snellmans och Koskinens fraser kan betyda att de har en gemensam källa. Den kan till och med ha varit Arwidsson. Kanske både Koskinen och Snellman använde Arwidsson för att kapitalisera på dennes arv.
Arwidsson hade dött sommaren 1858 och det är inte underligt att en fras
som tillskrivits honom gjordes till symbol för nationell mobilisering i samband med att Arwidsson själv gjorts till en symbol för tidig fennomani. Det
är emellertid mera sannolikt att Snellman snappat upp frasen från Koskinen och ändrat betoningen lite genom att lyfta fram Ehrström och lägga till
ledet om språk.
Det är osannolikt att Arwidsson skulle ha sagt eller skrivit detta redan på
1820-talet. Åbo Morgonblad, som utkom endast under året 1821, och som Koskinen hänvisar till, innehåller inte denna eller någon liknande fras. Av de nio
ställen där det finns någon diskussion om svenskar och finnar kommer största
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delen från en artikel av E. G. Ehrström, ”Finska språket, betraktadt som Nationalspråk”, som utkom över flera nummer.20
En intressant fråga är varför Koskinen inte finns med i historieskrivningen kring Arwidsson och uttrycket. De forskare som fokuserat på Arwidsson, och som undersökt huruvida Arwidson kan ha myntat uttrycket, har
känt till Snellmans roll men inte Koskinens. Inom Koskinen-forskningen
har Rafael Koskimies i sin biografi Nuijamieheksi luotu (1968) inkluderat
nästan hela texten i Mehiläinen, men han kommenterar inte uttrycket om
svenskar, ryssar och finnar. Däremot identifierar han svensken som Koskinen diskuterat med som historikern Anders Fryxell.21 Det sker en märklig och belysande vändning i Koskimies biografi cirka hundra sidor senare då Koskimies kommenterar samma bevingade citat (i häftigt modifierad form), men han gör det inte som en kommentar till texten i Mehiläinen,
utan som en kommentar till Koskinens senare debatt med Dagbladsliberalerna. Det speciella här är att Koskimies använder citatet som en allmän
princip för fennomanerna i landet. Han är medveten om att Snellman myntat frasen, men vill ändå framhålla Arwidsson som ett slags urfader till uttrycket. Mönstret följer det gängse sättet att handskas med sloganen i finsk
historiografi under den här tiden, men det underliga är att detta sker samtidigt som Koskimies egen bok innehåller bevis på att Koskinen använt uttrycket före Snellman.
Tätä ajatteli jo Arwidsson lausuessaan tunnetun siivekkään fraasinsa
siitä, että olemme suomalaisia ja tahdomme pysyä suomalaisina, koska
emme ole olleet ruotsalaisia emmekä halua tulla venäläisiksi. Lausehan
on todellisuudessa, kuten nyt tiedämme, Snellmanin esittämä.22
Koskimies omskrivning är väldigt starkt anpassad till en nationell agenda som
redan var hotad på 1960-talet. Den första och andra meningen motsäger varandra gällande Arwidsson, men det verkar vara ett bestående element i receptionen av uttrycket att Arwidsson alltid nämns. Det speciella är ändå att
Koskimies i den här varianten vänder på den syllogismaktiga frasen. I stället
för att lyfta fram finskheten genom avsaknaden av svenskhet eller ryskhet,
blir finskheten konstant. Dessutom har formuleringens ”äro vi icke mera” eller ”emme enää ole” (gällande det svenska) bytts ut till ”emme ole olleet” (”har
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vi inte varit”). Avståndstagandet från det ryska är ännu starkare i och med att
det historiska viet inte vill bli ryskt.
Koskimies version av Arwidsson är alltså mindre konstruktivistisk än
Koskinens eller Snellmans versioner av uttrycket hundra år tidigare. Eftersom Koskimies i sin biografi 1968 framhåller Koskinens tolkning att det finska folket existerade redan under den svenska tiden, och vill göra Koskinen till ett slags förkämpe för finska självständighetssträvanden, har det varit mindre intressant att tillskriva Koskinen frasen. Det passade Koskimies
intressen bättre att omformulera uttrycket så att det passar in på Koskinens
senare historieskrivning om det finska folket.

Finska användningar befäster Arwidssons roll
Sökningarna i tidningsmaterialet visar att uttrycket kring svenskar, ryssar eller finnar blev etablerat i slutet av 1860-talet och att kopplingen till Arwidsson
nästan alltid hängde med.23 Användningen av uttrycket är lite olika på svenska och på finska, vilket inte är överraskande. Det finns också en tydlig skillnad i användningen av uttrycket om skribenten anser att den finska nationen ska hålla sig till ett språk eller om hen förespråkar en två- eller flerspråkig modell. Efter Snellman var det ganska sällsynt att någon som skrev i första
hand på svenska skulle ha förespråkat en enspråkigt finsk nationalitetstanke.
Trots att uttrycket förekom både på finska och på svenska i finländsk press
under perioden 1860–1909, var det mycket vanligare på finska.24 På finska förekommer frasen 266 gånger (med en relativ frekvens på ungefär 0,1 ggr per
en miljon ord i korpusen).25 På svenska är motsvarande siffra 19 (relativ frekvens på 0,007).26 På finska verkar det som om uttrycket bygger på Snellmans
variant, inte Koskinens, eftersom de flesta exemplen inte upprepar Koskinens
”emme myöskään ole” (vi är inte), utan ligger närmare Snellmans ”kunna vi
icke blifva”, även om olika varianter förekommer. De första nya träffarna kommer 1868. Efter det förekommer uttrycket så gott som årligen i tidningsmaterialet. Speciellt populärt verkar det ha varit i början och slutet av 1890-talet,
men dessa toppar handlar mer om att vissa texter publicerats flera gånger i
olika tidningar, än om flera specifika debatter kring uttrycket.
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Att uttrycket snabbt blev en etablerad fras framgår av att det ofta återgavs
inom citationstecken.27 Redan 1869 presenteras uttrycket som något bekant,
med ledet ”tuo tuttu lause”, ”tuo tuttu sana” eller ”nuo Arwidssonin tunnetut
sanat”.28 Något senare etablerades uttrycket som ”suomalaisuuden syntysanat” ( finskhetens födelseord), 29 en fras som fick sin egen historia och upprepas bland annat av Matti Klinge som ”suomalaisuuden tunnussanat”.
Uttryckets alla led förekommer i olika varianter, vilket tyder på att det varit i flitigt muntligt bruk och anpassats när skribenter citerat uttrycket från
minnet. Ibland är det dock uppenbart att varianterna är medvetna retoriska
drag där omskrivningar gjorts för att betona något. Den vanligaste omskrivningen gäller uttryckets första led om att inte längre vara svensk. Detta syns
redan i de två första förekomsterna 1868. Kirjallinen kuukausilehti hänvisade
till Arwidsson och formulerade uttrycket så här:
Ruotsalaisia emme ole; emme myöskään ole Wenäläisiä; siis meidän täytyy olla Suomalaisia.30
Tre månader senare var Tampereen Sanomat ute och hänvisade till Arwidsson
och återgav uttrycket i en form som till en början liknar mera Snellmans formulering, men uttrycker avsnittet om språk mycket mer effektivt:
Ruotsalaisia emme enää ole, Wenäläisiksi emme voi tulla, meidän täytyy
siis olla Suomalaisia sekä mieleltämme että kieleltämme.31
Ordet ”mera” eller ”längre” är avgörande i både Snellmans och Koskinens varianter då dessa var avsedda att beskriva ett historiskt förlopp i början av
1800-talet. I varianten som Kirjallinen kuukausilehti använder blir uttrycket
mera konkret ett program i nuet, speciellt då artikeln i fråga behandlar språkpolitik på järnvägen. En sökning i tidningsmaterialet visat att formen utan
ordet ”enää” (längre) var vanligare och blev allt vanligare under 1800-talets
lopp. Formen med ”enää” får 34 träffar (cirka 15 procent av träffarna) för perioden 1861–1909, medan formen utan får 201 träffar. För båda varianterna är
det ändå vanligt att Arwidsson nämns före eller efter uttrycket. Skillnaderna
beror mest på vad skribenten ville göra med frasen, om avsikten var att skriva om ett historiskt förlopp eller om syftet var att göra ett programmatiskt
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ställningstagande i det historiska nuet. Det är troligt att just denna mindre
konstruktivistiska och programmatiska omskrivning i Kirjallinen Kuukauslehti gav fart åt uttrycket, eftersom det förekom mer frekvent efter 1868, men
detta går givetvis inte att fastställa. En bidragande orsak är också att uttrycket levt i muntlig form efter Snellmans text i Litteraturblad och tog vidare fart
efter avtäckningen av Porthans staty 1864 då Snellmans ovanciterade text
om Porthan trycktes i finsk översättning och distribuerades som broschyr.32
En annan ganska vanlig omskrivning är att ändra på ledens ordning. I ett
flertal exempel är det inte övergången från svenskt som inleder frasen, utan
konstaterandet att det historiska viet inte är ryskt. J. V. Snellman gjorde själv
en sådan omskrivning när han i ett tal på finska pressens hundraårsjubileum
konstaterade att det på 1820-talet (utan att nämna Arwidsson eller Ehrström)
uppstod ett medvetande som uttalades i formen ”ryssar äro vi icke, svenskar kunna vi icke vara; vi måste vara finnar”. Vidare tillade Snellman, och här
ligger omskrivningens framtidsinriktade budskap: ”Jag anser detta uttalande vara uttrycket af hvad vår framtids frid från denna stund tillhörde.”33 Talet fick en speciell reception på finska. Det refererandes i samtiden på finska,
men så att leden återställdes i sedvanlig ordning och kopplingen till Arwidsson lades till. Samma tal publicerades på finska återigen 29 år senare, men då
på ett sätt som var troget Snellmans tal på svenska.34
På 1890- och 1900-talet blev det vanligare att inleda med ledet om ryskhet.
Detta stämmer överens med Pirkko Rommis iakttagelse att uttrycket politiserades under de så kallade ofredsåren.35 Rommi ger inga konkreta exempel
på politiseringen, men utifrån tidningsmaterialet är det tydligt att varianten
med negationen av det ryska som inledande led flera gånger kopplades till
Snellmans tal på finska pressens hundraårsjubileum.36 Det är svårt att säga
om tidningarna gick tillbaka till ett nästan trettio år gammalt tal för att söka
inspiration just för att det innehöll frasen med leden i annan ordning eller om
Snellmans text aktualiserades av någon annan orsak och omformuleringen
skedde av en slump. Det som är säkert är att det åter var Snellman som var
noden för frasens återanvändning. Förutom att uttrycket kopplades till Arwidsson, hade det i slutet av 1800-talet blivit viktigt för fennomaner att också kanonisera Snellman.37
Ledet som handlar om att inte vara rysk varieras också något. Formerna
”emme voi muuttua” (vi kan inte förvandlas), ”emme tahdo ruweta” (vill vi
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inte börja vara) och ”emme tahdo tulla” (vill vi inte bli) förekommer alla i tidningsmaterialet.38 Trots att de olika varianterna signalerar olika grad av avståndstagande till det ryska, är dessa varianter inte så laddade. En orsak till
att själva frasen blev så populär torde ligga i att den genom enkla, men retoriskt slagkraftiga negationer, som egentligen inte var speciellt kontroversiella, definierade det finska – utan att erbjuda en innehållsmässig definition. En
definition som skulle ha börjat med ”vi finnar är” skulle omedelbart ha blivit
ifrågasatt eller kvalificerad med tillägg. Därför fungerade en negation bättre.
Att inte vara rysk eller svensk under andra halvan av 1800-talet var inte ett
ställningstagande som var svårt att acceptera – speciellt inte om nationalitet och undersåtskap uppfattades höra samman. Om nationalitetsfrågan var
intern i den meningen att den berörde svenskhet eller ryskhet i Finland, blev
frågan omedelbart mera laddad. De mest programmatiska, politiska omskrivningarna av uttrycket hör ihop med språkfrågan i Finland och rysk invandring i landet.
Språkfrågan aktualiserades på ett mycket konkret sätt i samband med etableringen av finskspråkiga och svenskspråkiga institutioner.39 I en artikel i tidningen Kaiku 1871 om en finsk flickskola i Uleåborg beskrevs skolan som viktig i finskhetens frammarsch och slutklämmen hänvisade till uttrycket om
ryssar, svenskar och finnar. Artikeln lyfter ändå bara fram det finska i motsats till det svenska (i Finland): ”Sitten uudistetaan tuo tuttu sana: suomalaisia me tahdomme olla, ruotsalaisiksi emme woi muuttua.”40 Hänvisningen till det bekanta uttrycket tyder på att skribenten gärna ville att modifikationen av uttrycket skulle få liknande bärkraft för en ny finskhetsrörelse som
den ursprungliga frasen.
I Valvoja 1890 kritiserade Thiodolf Rein svekomaner för fosterlandslös kosmopolitism:
Kuka siis takaa, ettei täällä kasva sukupolvi, joka, muuttamalla
Arvidssonin tutut sanat, ottaa tunnuslauseekseen: ’Ruotsalaisia emme
saa olla, suomalaisia emme tahdo olla, meidän täytyy siis – valita kolmas mahdollisuus’.41
Fem år senare återanvändes Reins dystopiska version om ett tredje alternativ
ordagrant i Uusi Suometar, men den här gången hävdade skribenten att det
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verkligen fanns grupper i landet som använde Reins formulering som ledstjärna.42 Jag har dock inte hittat några sådana exempel och det verkar inte troligt
att uttrycket i den formen använts som slogan för självidentifikation av någon.
Snarare verkar det vara en effektiv form av retorik som bygger på att skapa en
bild av en fiktiv politisk riktning som läsarna sedan kan attribuera till verkliga politiska riktningar. En hotbild hade blivit en fiendebild.
Frågan om ryssar i Helsingfors visar hur både negativt och positivt laddade hotbilder kunde laddas om genom att ta avstamp i frasen. Uusi Suometar
skrev i samband med en artikel om ökande antal ryssar i Helsingfors 1882:
Wiime lauantain ’Helsingfors’issa’ saadaan tietää että Helsingin suomalaiset ’ehkä ovat enemmän wieraat pääkaupungille semmoisenaan’, kuin
täällä syntyneet ja kaswaneet wenäläiset. Arwidson aikanaan lausui […].
Kenties tämän sijaan wielä saadaan joskus kuulla seuraawaa ’programmia’: ruotsalaisina emme woi pysyä, suomalaisista emme tahdo mitään
tietää, meidän täytyy muuttua wenäläisiksi!43
Det är lite oklart vem som ska förvandlas till vad i detta framtidsscenario,
men det visar att uttrycket hade etablerats som en slogan som kunde användas i olika retoriska syften. Den ryska kopplingen var uppenbart mer kraftfull än beskyllningar om svenskhet eller kosmopolitism (beroende på skribentens politiska tillhörighet) och användes därför oftare i invektiv. En märklig
omskrivning av frasen får vi till exempel i ett föreställt slagord för Suometarkretsen (suomettarelaiset):
Ruotsalaisia emme ole ja muiksi kuin bobrikoffilaiswenäläisiksi emme
tahdo tulla, sitten kuin olemme lakanneet olemasta niitä Arwidsonin
suomalaisia.44
Trots att detta exempel är mer agitation än kåseri, är det i kåseriformatet de
verkligen vilda omformuleringarna började leva.45
Uttrycket användes oftast som ett slags bekräftelse och hade i allmänhet en
positiv värdering av det finska. Sällsynta undantag kommer från svenskspråkigt håll när språkstriden aktualiserats och enstaka gånger inom socialistisk
tidningspress. Trots att fennomanska sympatier var vanliga bland finskspråkiga
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socialister ville den socialistiska pressen betona klassfrågan framom nationalitetsfrågan, och antyda att frasen dolt viktigare skiljelinjer i samhället:
Meidänkin maassamme on eräs puolue wuosikymmeniä jo kylwännyt
katkeraa rotuwihaa eri rotujen wälillä. ’Åbo morgonbladetissa’ esim. 1827
oli seuraawa kirjoitus: ’Ruotsalaisia emme ole. Ryssiksi emme tule. Siis
meidän täytyy olla suomalaisia’. Paljon katkeruutta tuo lauselma synnytti siihen aikaan wenäläisissä ja ruotsalaisissa.46
Den speciella källhänvisningen till Åbo Morgonblad sex år efter att tidningen
hade lagts ned (i september 1821) kan ses som ett tecken på att uttrycket var
så etablerat 1907 och att kopplingen till Arwidsson och hans tidning var så
stark att ingen behövde kolla originalet. Och när man tänker efter så var en
hänvisning till Åbo Morgonblad 1827 ungefär lika korrekt som en hänvisning
till samma tidning 1821. Skribenten menade att uttrycket hade väckt bitterhet på svenskt håll, och det är av allt att döma sant, men mycket senare än
vad texten lät förstå.

Svenska varianter – käll a och reception
Som jag nämnde tidigare förekom frasen mera sällan i de svenskspråkiga tidningarna och tidskrifterna. Här finns en intressant dynamik i uttryckets historia. Oavsett att Koskinens första formulering var på finska uppfattades den
svenska varianten som ursprunglig källa. Det uppstod en föreställd svenskspråkig variant som olika skribenter tänkte sig att Arwidsson uttalat på
1820-talet. Tanken om ett svenskt original finns också i den svenska användningen i och med att uttrycket moderniserats (till exempel genom att byta ut
”mera” mot det i dag vanligare ”längre”) och anpassats för politiska syften,
men samtidigt har pluralformen ”äro” hållits kvar som en hänvisning till att
texten är från 1800-talet.
I och med att uttrycket användes flitigare på finska, skapade den finska användningen en svensk reaktion. Det var då mera innovativa omformuleringar uppstod också på svenska. Detta skedde i synnerhet i början av 1920-talet
då den nya språklagstiftningen gav svenskspråkiga en viss trygghet, medan
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självständigheten samtidigt gjorde att det fanns ett starkare behov att försvara den nya kategorin, finlandssvenskar.47
Efter Snellmans första variant av uttrycket 1861 och hans andra version i
talet 1871 har jag hittat en kommentar på svenska, i tidningen Vikingen 1871,
till Snellmans tal.48 Nästa gång frasen förekommer på svenska är 1881. Den
verkar inte ha blivit speciellt vanlig på svenska förrän de finska varianterna blev så ofta förekommande att uttrycket inte gått att undvika på svenska heller. I träffen från 1881, i Morgonbladet, är det tydligt att inspirationen
kommer från de finskspråkiga tidningarnas ganska frekventa användning av
uttrycket. Där lyder frasen kort och gott: ”Svenskar äro vi icke mera, ryssar
kunna vi icke blifva, – vi måste vara finnar.”49 Texten beskriver de nationella
strävandenas historia och kretsar mycket kring Snellmans gärning, men uttrycket tillskrivs Arwidsson. Att uttrycket kom upp i samband med en rekapitulation av den nationella historien var den vanligaste förekomsten både
på finska och svenska. År 1881 var detta redan ett standardinslag i finskspråkiga tidningar, medan den svenskspråkiga pressen inte i samma grad hade
snappat upp tropen.
Variationerna på svenska påminner i allmänhet om de finska. De har för
det mesta att göra med olika grader av historisering av konstruktionen av
det finska eller förhållandet till det svenska. Vanligt är också att varianterna uttrycker olika grader av avståndstagande till det svenska eller det ryska.
En tredje nivå kommer från behovet av att strömlinjeforma och förenkla uttrycket. Jag behandlar här de två första nivåerna.
Till den första nivån hör användningen av ordet ”mera” i ledet om svenskarna och formuleringen om valet att vara finsk. Den i dag vanligare formen
”Svenskar äro vi icke längre” var ovanlig i slutet av 1800-talet och i början av
1900-talet.50 Varianten med ”mera” var vanligare på svenska än på finska. Det
finns exempel på varianter på svenska där ordet ”mera” strukits men de är alla
texter från finskspråkiga tidningar som översatts till svenska.51 I vissa av texterna kommenteras den finskspråkiga originaltexten, inte på grund av att uttrycket använts eller modifierats, men på grund av det språkpolitiska program
som ingår i det finska originalet. Genom att lämna bort ”mera” gjordes uttrycket politiskt mobiliserande i det historiska nuet både på finska och på svenska.
En speciellt intressant artikel finns i Nya Pressen som 1906 rapporterade
om firandet av Snellmans hundraårsjubileum på Finska litteratursällskapet,
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Svenska litteratursällskapet och på andra håll i huvudstaden. De olika perspektiven på Snellmans språkprogram kommer tydligt fram. Rapporten om
J. R. Danielson-Kalmaris tal visar hur han gjorde uttrycket till ett framtidsprogram för enspråkighet:
Det ena språket måste segra, antingen svenskan eller finskan. Svenskar
äro vi icke, ryssar vilja vi icke blifva. Låt oss då vara finnar! Man lär oss
fosterlandskärlek, men hvem kan älska ett land, i vilket ett främmande
språk härskar.52
Danielson-Kalmaris användning var fritt från historiserande element och erbjuder en finsk framtidsvision. Det är uppenbart att Nya Pressen inte höll med
Danielson-Kalmaris program, men tidningen återgav ändå citatet på svenska
utan kommentar som ett slags beskrivning av stämningarna i landet. Som en
motvikt ingick i stället en rapport från firandet på Svenska litteratursällskapet där synen på Snellmans språkpolitik behandlades mer historiskt och underställdes Snellmans andra idéer.
Ledet om finnarna varierar i de svenskspråkiga tidningstexterna från att
vara ganska bestämt (”alltså äro vi finnar” och ”låtom oss förbliva finnar”) till
mer konstruktivistiska formuleringar (”vi måste vara finnar”, ”nöjoms derföre
med att vara finnar”).53 En större laddning verkar inte finnas i ordvalen. Inte
heller är de svenska varianterna på ledet om ryssarna speciellt laddade. Formerna ”ryssar kunna vi icke bli” och ”ryssar vilja vi icke bli” förkommer båda
och trots att det senare i princip möjliggör en mycket mer voluntaristisk nationalitetsuppfattning, verkar ordvalet inte ha varit på något vis mobiliserande. Frasen verkar inte ha använts aktivt för att beskriva ett ryskt hot.54
Möjligheten att svänga på leden, vilket förekom ganska ofta på finska, har
jag hittat bara två svenskspråkiga exempel på: Snellmans ovanciterade tal från
1871 och en kommentar av talet i tidningen Vikingen samma år. Vikingens text
är osignerad, men det är sannolikt att skribenten hörde till kretsen kring A.
O. Freudenthal, Carl Berndt Federley, Rafael Schauman och Axel Lille. Texten
är rubricerad ”Några reflexioner af ofta förekommen anledning” och kritiserar Snellmans tal (utan att nämna Snellman). Texten är inte lättillgänglig och
innehåller en hel del inskjutna bisatser, men essensen i den är enkel: det finska
folket består av två nationaliteter. (Samer, judar, romer eller eventuella andra
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nationaliteter nämns inte.) I texten kommer fram en tydlig irritation över att
Snellmans uttalande inte ger utrymme för två nationaliteter:
ett uttalande, som, härstammande redan från 1820:talet, för icke längesedan upprepades af en bekant talare; dess lydelse är: ’Ryssar äro vi icke;
svenskar kunna vi icke vara; vi måste vara finnar.’ Dessa orden […] uppenbara en qvintessens af sanning. Likväl lida de af en brist, den att icke
säga allt hvad de borde […]. I de ord vi nyss citerat, betonas den sanning
[…] att vi äro och böra betrakta oss såsom en folklig enhet, ett enda finskt
folk, ett helt förenadt genom gemensamma institutioner, lagar, öden. I
denna tanke: vi äro ett folk för oss, som dessa orden uttala, ligger deras
sanning, deras förtjenst. Men å andra sidan förglömmes der en omständighet, som äfven den, icke får öfverses, den nämligen, att inom den folkliga enheten äro hos oss förenade tvenne genom härstamning, språk, lynne olika nationaliteter.55
Texten ger ett eko av den debatt mellan Snellman och August Schauman som
fördes tio år tidigare. Då hade vännerna Snellman och Schauman debatterat
häftigt om nationalitetsfrågan.56 Debatten hade lett till ett brott i Schaumans
och Snellmans relation. Enligt Thiodolf Rein hade båda två försonats 1869,57
men samma debatt fortsatte med andra debattörer och kom att stå i centrum
för den så kallade språkstriden.
Med facit i hand är det lätt att se en långsam klyvning inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv där de finska och svenska intressena fick egna
organisationer.58 Denna uppdelning syns också i de svenskspråkiga tidningarnas sparsamma och reaktiva användning av uttrycket om svenskar, ryssar
och finnar. På 1890-talet användes uttrycket så flitigt att det noterades också i Sverige. Detta verkar ha skett speciellt genom en intervju med Agathon
Meurman som publicerades i svenska tidningar.59 Meurman var alltså central
i att göra uttrycket känt också i Sverige.
På 1910- och 1920-talet ändrades reaktionerna så att mer innovativa omskrivningar av frasen togs i bruk i syfte att mobilisera svenskspråkiga. Fraser som ”Svenskar äro vi, och svenskar skola vi förbli”60 eller ”Svenskar äro
vi och svenskar vilja vi förbli”61 var mindre vanliga än varianter av uttrycket
som så gott som alltid kopplades till Arwidsson, men de dök ändå upp som
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avståndstaganden till den numera fennomanska formeln. I dessa omskrivningar försvann den historiska dimensionen och ersattes med en svensk reaktion till den fennomanska retoriken.
I den diskussion som under de första tre decennierna av 1900-talet fördes
på svenska i Finland om begrepp som finne, finländare och finlandssvensk, tog
man åter upp frasen om svenskar, finnar och ryssar.62 För etableringen av finlandssvensk tillhörighet var frasen besvärlig och krävde ett avfärdande eller
en omtolkning. Det kraftigaste uttrycket för detta ingår i ett svenska dagen-tal
1921 som återges i Kaskö Tidning:
Då påminner jag mig vad jag engång hört någon skall yttrat: Svenskar
äro vi ej mera, finnar vilja vi ej vara, ryssar kunna vi ej bliva, låtom oss
vara söner av vårt land.
Viktigt för texten är en ny sorts historieskrivning kring frasen. Tanken var att
här fanns en historisk version av uttrycket som inte var Arwidssons utan kunde passa också de svenskspråkig i landet. Talaren fortsatte:
Därför få vi aldrig låta missmodet få stort välde, att vi någonsin yttra:
svenskar äro vi ej mera, men jag hyser ej det ringaste tvivel om att han,
som yttrat dessa ord, var nog ändå i själ och hjärta svensk, ty orden: ’finnar vilja vi ej vara, ryssar kunna vi ej bliva, låtom oss vara söner av vårt
land’ syfta ju tydligt därpå, så att verkliga meningen med det han sade
var nog, att numera bo vi ej inom svenska rikets gränser, ty vi ha blivit
avskilda ifrån moderlandet, med vilket vi varit förenade, så nu måste vi
se till att reda oss på egen hand.63
Formuleringen om ”söner av vårt land” tillät en uppfattning om flera nationer
inom ett folk och fädernesland. I andra sammanhang förekommer så gott som
samma version med en hänvisning till att det var Topelius som hade varit obekväm med formuleringen som tillskrevs Arwidsson, och därför hade han omskrivit den med tillskottet ”söner och döttrar av vårt land”.64 Det är också troligt att talaren hänvisade till Topelius, inte Arwidsson, när han kommenterade graden av svenskhet hos uttalaren till det ursprungliga citatet. Jag har inte
lyckats hitta en sådan formulering hos Topelius, och det är sannolikt att det
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också i det här fallet handlar om talarens retoriska behov av en historisk auktoritet för frasen. Samtidigt är auktoriteten inte långsökt, då Topelius skrev
om temat i Boken om Vårt Land:
Antingen jag på finskt språk kallar det Suomi (Suomenmaa), eller att jag
på swenskt språk kallar det Finland, är det dock alltid samma land. Alla
dess söner och döttrar äro samma folk, hwad språk de än tala.65
För talaren var Topelius version ändå en för stark kompromiss och denne föreslår till slut en mobiliserande finlandssvensk variant av uttrycket:
vårt lands framtid vilar uti edra händer, handlen alltid så, att den bygd
och stam, som sett eder födas, också kan vara stolt över eder. Då skola vi
med fullt berättigande kunna säga: Svenskar äro vi, svenskar vilja vi ständigt vara och svenskar komma vi alltid att förbliva, ty vi äro goda söner
och döttrar av ett älskat fosterland.66
Varken varianten som tillskrivits Topelius eller den som uttalades till slut på
svenska dagen-festen har blivit på samma sätt kanoniska som den version som
tillskrivits Arwidsson, men i 1920-talets politiska situation fanns det ett uppenbart behov för olika varianter som passade en finlandssvensk mobilisering.

Slutdiskussion
Uttrycket om svenskar, ryssar och finnar används fortfarande som en tacksam
slogan när man behandlar Finland och nationalitetsfrågor. Vissa av ordvalen
är fortfarande föremål för diskussion. Versionshistoriken för artikeln om Arwidsson på engelskspråkiga Wikipedia visar att just frasens status och exakta form redigerats flitigt. Faderskapsfrågan och formuleringen ”längre”/”nolonger” har redigerats i flera omgångar.67 I och med att det inte finns ett original att gå till (åtminstone inte ett som rimligt kan kopplas till Arwidsson) är de
olika varianterna lika rätt, men ändå är formuleringen en fråga för tvistemål.
Man kan fråga sig varför det ursprungligen var så viktigt att koppla Arwidsson till citatet. Ett logiskt svar är att finskhetsrörelsen behövde skriva sin egen
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historia. Porthan och Arwidsson kunde göras till symboler och passas in i en
serie av stormän i en egen tanketradition. En längre tradition gav det politiska programmet en större historisk legitimitet. Ett besläktat svar är att faderskapsfrågor tenderar att följa något som kunde kallas den längsta möjliga historiens maxim. Samma logik som gör att det politiska tänkandets historia vill finna rötter till olika politiska ideologier långt före dessa ideologier
benämnts gäller också historien om vår berömda slogan.68 Trots att ingen hittat frasen före 1860, har det funnits ett intresse att hitta idén bakom frasen redan tidigare. Formuleringen gör det inte möjligt att gå längre tillbaka i tiden
än 1809 och därför stannar åtminstone den populära historieskrivningen vid
Arwidsson. De andra kandidaterna från tidigt 1800-tal – Ehrström, Armfelt och
Rehbinder – uttryckte tankar som ligger närmare vårt uttryck än något som vi
vet att Arwidsson skrivit, men deras formuleringar utgick från ett byråkratisktadministrativt perspektiv och var på så vis mindre intressanta för en finskhetsrörelse som behövde en slogan och en ledgestalt för att gå vidare från det
svenska och det ryska.69
Det kan hända att vi finner nya rön om uttryckets tidiga historia, men det
verkar som om Yrjö Koskinen varit först ute. Däremot var det Snellmans formulering som blev avgörande för att uttrycket fick spridning. Populärt verkar uttrycket ha blivit först efter att ordet ”mera” strukits från frasen. Anmärkningsvärt är att frasen verkar ha kommit till som så många andra innovationer
i finsk politisk historia, genom en frustration över en svensk samtalspartners
oförmåga att förstå det finska perspektivet och ett behov av att spegla det
finska politiska livet i svenska modeller.70 Intressant är också att Snellman,
trots att han i historisk forskning setts som den som kristalliserade Arwidssons program, snarast tonade ned Arwidssons roll.71 Då Koskinen hänvisade
direkt till Arwidsson och Åbo Morgonblad, lyfte Snellman upp både Arwidsson och Ehrström och nämnde dem som exempel. I det senare fallet nämnde Snellman bara 1820-talet, utan att nämna Arwidsson vid namn. Det verkar inte som om Snellman hade behov av att befästa Arwidssons roll genom
sin användning av uttrycket. Kopplingen mellan Arwidsson och sloganen om
svenskar, ryssar och finnar blev i stället starkare när andra tog över uttrycket. För senare fennomanska aktörer blev Arwidsson nämligen en symbol och
kopplingen mellan uttrycket och dess tilltänkta fader gjorde båda till centrala noder i politiska texter kring finskt nationsbygge.
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När uttrycket på 1870-talet blivit populärt på finska, och användes mobiliserande för det finska partiet, blev det också omtvistat. För det svenska partiet, liberalerna och för socialisterna var uttryckets laddning inte enbart positiv. På 1860-talet kunde liberaler och tidiga fennofiler tona ned Snellmans
språkpolitiska budskap och använda uttrycket för att beteckna finnar som ett
folk med två språk, men den språkpolitiska mobiliseringen gjorde detta svårare. Spänningarna, de olika omskrivningarna och tvisterna är ett tecken på
att uttrycket fick en speciell roll i finsk politisk diskurs. Det blev en fras som
alla konfronterades med på något sätt. Det förekom inte bara i allmän politisk debatt, utan också i yrkestidningar, till exempel bagarnas och konditorernas tidning Leipuri.72 Till och med de som ogillade det, använde det genom
omskrivningar, som exemplen från Kaskö Tidning visar. Uttryckets roll motsvarar Reinhart Kosellecks beskrivning av politiska och sociala grundbegrepp
som är oersättliga, ofrånkomliga och omtvistade.73 Uttrycket kan på så vis ses
som, inte ett grundbegrepp, men en grundfras, i finskt politiskt språk. Den fick
denna betydelse under loppet av 1870-, 1880- och 1890-talet.
Det är i och för sig också intressant att granska de idéer som möjligtvis kan
ha funnits bakom uttrycket på 1810- och 1820-talet, då frasen ännu inte alls
var i bruk, men det är ändå problematiskt att tidigare forskning inte beaktat
den reception och kanonisering som faktiskt gjorde uttrycket till en viktig del
av finsk politisk kultur. Digitaliserat material gör denna typ av studier möjliga på ett nytt sätt, men det krävs också att forskningen frångår ”den första förekomstens religion”74 och lägger mer fokus på idéernas och begreppens socialhistoria.75
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Transmigration
och resande
Sverige som genomfartsland
under första världskriget
Annette Forsén

E

fter att Tyskland förklarat Ryssland krig den 1 augusti 1914 dröjde det inte länge innan en stor del av Europa involverades i
krigshandlingarna. Sverige förklarade sig neutralt, men trots
det påverkades landet ändå på många sätt av kriget. En sak som
satte stor prägel på Sverige, både inrikespolitiskt och utrikespolitiskt, var att landet blev ett genomfartsland på grund av att fronten mellan
de krigförande länderna drogs mer eller mindre tvärs genom Europa. I denna artikel beskrivs hur den svenska gränspolitiken såg ut samt vilken form
av transmigration och resande som skedde genom Sverige under krigsåren.1
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Från passfrihet till passt vång och visering
De flesta europeiska länderna, med undantag för Ryssland inklusive Finland,
tillämpade sedan mitten av 1800-talet pass- och visumfrihet som en följd av
fredstider, förbättrade kommunikationer och en ekonomisk liberalism. I slutet av 1800-talet började emellertid en del länder införa restriktioner för invandring och fri rörlighet som i första hand riktade sig mot vissa religiösa
och etniska grupperingar så som judar och asiater samt ideologiskt radikala
grupper så som anarkister. Den största vändpunkten kom emellertid i samband med att kriget bröt ut 1914. Det ledde till att passfriheten fick ge vika i
ett land efter ett annat.2
Sverige hade infört passfrihet 1860, vilket innebar fri inresa i och utresa ur
landet samt möjlighet att fritt röra sig inom landet utan pass. Personer som
betraktades som icke-acceptabla kunde emellertid utvisas om det fanns en
överenskommelse med deras hemländer om att de skulle ta emot dem. Den
ökande immigrationen från rysktalande områden – i hög grad judar, kringresande så kallade sågfilare och ryska revolutionärer – gjorde att invandrare
började uppfattas som ett hot trots att antalet utlänningar vid tiden för krigsutbrottet var relativt litet i Sverige.3 Enligt en hemlig uträkning som myndigheterna utförde vid tiden för krigsutbrottet var 25 545 utlänningar bokförda
i Sverige. En tredjedel av dem bodde i Stockholm. Noteras kan att opinionen
mot den fria invandringspolitiken redan 1906 hade lett till att en anmälningsskyldighet hade införts för personer från det ryska riket. Polisen skulle vid anmälan informera dessa resenärer om att de inte hade en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige. Beslutet var i kraft ännu när kriget bröt ut 1914.4
Den svenska passfriheten syntes före världskriget tydligt vid gränsen mot
storfurstendömet Finland. Yrkesskolrektorn Gustav Svanberg, som växte upp
i Haparanda under början av 1900-talet, beskriver livet vid gränsen med orden: ”uppenbart är också, att ordet gräns enbart var ett teoretiskt begrepp –
samlivet var så självklart, att utrymme inte fanns för nationella skiljelinjer”.
De lokala invånarna kunde således rätt fritt ta sig över gränsen åt båda hållen
trots de stränga inresevillkoren till Finland. Enligt Svanberg försämrades situationen tydligt under åren före kriget och det gick ständigt rykten om att gränsen skulle stängas.5 Att det fanns en rädsla i luften före kriget bröt ut beskriver
också Erik Palmstierna, som blev svensk sjöförsvarsminister 1917, i sin dagbok.
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Palmstierna liknar Europa vid ett dårhus. Två dagar före Tysklands krigsförklaring mot Ryssland 1914 skriver han: ”Sedan Napoleons dagar har inte en
sådan skräck lamslagit Europas folk”.6 Den rädslan syntes också i hur man
i Europa reagerade med lagar och förordningar som kringskar rörligheten.
Sverige hade redan året innan kriget bröt ut fått en utlämningslag som
bland annat slog fast att politiska flyktingar inte skulle utlämnas, en princip
som landet visserligen hade följt redan tidigare. I september 1914 utfärdades
en utvisningslag som bland annat fastslog att vissa grupperingar så som romer, vandrande musikanter, tiggare, fattiga, brottslingar och prostituerade
kunde avvisas av myndigheterna redan vid gränsen. Kungen kunde därtill utvisa personer om statens intresse krävde det. Lagen gav kungen fullmakt att
på grund av specifika omständigheter, så som till exempel krissituationer, utfärda föreskrifter om utlänningskontroll, vilket utnyttjades under kriget. Lagen innehöll emellertid inga föreskrifter om kontroll eller reglering av utlänningar. Det var också fortsättningsvis fritt fram att resa in och ut ur landet.7
De krigförande länderna utvisade genast i början av augusti 1914 alla som
var undersåtar i ett fiendeland. De som inte avreste inom given tid blev internerade. Eftersom det uppskattningsvis fanns cirka fem miljoner personer
i Europa som levde och arbetade i andra än i sina hemländer ledde detta till
en stor migrationsström och då gränserna mellan de krigförande länderna genast stängdes tvingades många resenärer att resa över det neutrala Sverige. I
och med att sjöfarten till och från Finland låg nere i början av kriget och senare var starkt reducerad blev pressen på den lilla staden Haparanda i norra
Sverige mycket stor. Gränsen mot Finland, som redan en lång tid före kriget
hade upplevts som ett säkerhetshot i Sverige, övervakades i normala förhållanden av gränsvakter och tulltjänstemän. Efter den svenska mobiliseringen
den andra augusti 1914 var också landstormen stationerad vid gränsen som
neutralitetsvakt. När den hemförlovades i oktober samma år övertogs vakten av militära bevakningstrupper som också kunde hjälpa med att kontrollera resenärer.8
I ett försök att stävja strömmen av flyktingar och resenärer förbjöds ryska,
tyska och finska undersåtar att resa in i Sverige utan tillstånd av kungen.9 Inresestoppet från den 4 augusti 1914 ledde till att stora samlingar av folk blev
strandade i Torneå i Finland och i Sassnitz i Tyskland i väntan på en möjlighet
att resa vidare.10 Strömmen av människor som sökte sig till Sveriges gränser
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för en genomresa minskade emellertid inte. Enligt den svenska järnvägsstyrelsen liknade det en folkvandring. Enligt styrelsens årsberättelse hade enbart
mellan den 4 augusti och den 11 augusti 12 500 personer rest igenom landet på
väg mot Haparanda och gränsen till Finland. På andra sidan gränsen, i Torneå,
samlades under de två första veckorna av kriget cirka 30 000 resenärer i väntan på att kunna resa vidare västerut.11 Inresestoppet för de tre tidigarenämnda ländernas undersåtar lyftes i slutet av augusti.12 När sjöförbindelserna mellan Finland och Sverige sakta kom igång igen styrdes strömmen av resenärer
och flyktingar bara delvis bort från Haparanda. Dels var inte alla rutter öppna, dels var färden över Östersjön riskfylld. Hur riskfylld den var syntes i oktober 1914 då en finsk ångbåt sänktes av en tysk torpedbåt på sträckan mellan Raumo och Gävle och i december samma år då tre svenska fartyg gick på
tyska minor utanför Björneborg och Raumo.13
Reseströmmen genom Sverige ledde till att Sverige i mitten av augusti 1914,
litet på två veckor efter att kriget hade brutit ut mellan Tyskland och Ryssland,
införde en anmälningsplikt för samtliga utlänningar som befann sig i landet.
Samtidigt gavs myndigheterna rätt att vid behov kräva legitimation av resenärer. Man tillsatte också en polisbyrå under generalstaben som skulle övervaka utlänningar som misstänktes vara spioner. I december 1915 gavs en kungörelse att alla utlänningar som kom in i Sverige med tåg eller båt samt över
Haparanda och Karungi måste anmäla sig hos polisen. År 1916 grundades en
civil gränspolismyndighet.14
Den största förändringen kom i september 1917. Då infördes krav på pass
och visum som skulle erhållas av svenska beskickningar utomlands före inresa. Åtgärden berodde på den spända politiska situationen i Ryssland efter
februarirevolutionen som lett till att antalet transmigranter hade ökat, både
sådana som var på väg till Ryssland och sådana som sökte sig bort från Ryssland. Antalet utlänningar som var skrivna i Sverige var emellertid fortfarande rätt lågt. Enligt uppgift från en hemlig uträkning i november 1917 handlade
det om 30 445 personer. En långt viktigare orsak till införandet av pass- och visumtvång var den ökande livsmedels- och bostadsbristen och rädslan för vad
som kunde hända om befolkningens missnöje med strömmen av migranter
blev för stort. Att det delades ut gratis bröd åt flyktingar som inte hade uppehållstillstånd var till exempel något som väckte diskussion. Utrikesdepartementet nämnde också att passtvånget riktade sig mot spioner. Sist men inte
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minst följde Sverige med utvecklingen i övriga länder. Noteras kan emellertid att utlänningar som hade kommit in i landet i ett tidigare skede fortfarande inte behövde ha ett uppehållstillstånd. Ett dylikt krav tillkom först
efter kriget i december 1918. Kort före det hade de skandinaviska länderna
enats om att ha en likartad utlänningskontroll.15

civil a resenärer och flyktingar
Vilka utlänningar reste då genom Sverige under kriget? Det var en ytterst brokig skara som bestod av personer som antingen reste av egen fri vilja eller som
var tvingade till det av någon orsak. Det kunde vara fråga om en snabb genomresa, en kortare vistelse eller ett längre uppehåll. Här behandlas enbart sådana resenärer och transmigranter som tog sig in i landet lagligt. Av dem utgjorde handelsresenärer och personer som var på resa för sitt nöjes skull en tydlig
och rätt välsituerad grupp. Många hade överraskats av krigsutbrottet under
sin vistelse utomlands. Bland dem fanns till exempel ryska undersåtar som
hade befunnit sig på kurorter i Tyskland.16 Till gruppen resenärer hörde också änkekejsarinnan Maria Feodorovna som var på hemväg till Ryssland. Hon
anlände till Malmö från sitt gamla hemland Danmark under de första dagarna av kriget och reste med tåg till Karungi i norra Sverige. Därifrån tog hon
sig över gränsen till Torneå med bil, ett fortskaffningsmedel som var ovanligt
i området kring Karungi/Haparanda på den tiden. Färden gick norr om städerna, över den enda landförbindelsen som fanns mellan dem.17
En annan känd person som måste avbryta sin vistelse utomlands på grund
av kriget var prinsessan Louise av Battenberg, som senare gifte sig med Sveriges kronprins Gustav Adolf. Hon hade tillsammans med sin mor, prinsessan
Viktoria av Battenberg, hälsat på sin moster, kejsarinnan Alexandra Feodorovna i Ryssland. När kriget bröt ut blev de tvungna att genast lämna landet. De
reste under de första dagarna av augusti 1914 tillsammans med andra brittiska undersåtar med tåg från S:t Petersburg genom Finland till Torneå. För att
underlätta resan rekommenderades gruppen att först ta båten från Haparanda till Luleå och sedan fortsätta därifrån med tåget. Den närmaste tågstationen låg nämligen på den tiden i Karungi cirka tjugofem kilometer in i landet
från Haparanda. Damerna fick emellertid bilskjuts till Karungi och kunde ta
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tåget därifrån.18 Resan från Haparanda var speciellt tung på vintern då isen
hade lagt sig. Då måste alla resenärer som skulle ta tåget söderut genom Sverige först ta sig till Karungi. Den resan gjordes med häst och kärra eller släde
eftersom det enbart fanns en handfull bilar i Haparanda. För att underlätta
resandet och framförallt transitofrakten byggdes en provisorisk järnväg från
Torneå upp till den lilla finska byn Karunki inför vårvintern 1915. Därifrån kunde man sedan ta sig med släde över älven, och gränsen, till svenska Karungi.
Banan behövdes emellertid bara den första krigsvintern eftersom tågbanan
mellan Karungi och Haparanda öppnades i juli 1915.19
En annan välsituerad grupp bestod av utländska diplomater som kallades
hem när de diplomatiska kontakterna bröts mellan länder. Genom att iaktta
när de och deras familjer reste genom Sverige är det möjligt att följa med krigets vändningar. Bland de första i den gruppen som lämnade Ryssland befann
sig diplomater från Tyskland och Österrike-Ungern. Den tyska ambassadören
Friedrich Pourtalès reste dagen efter att kriget brutit ut 1914 från S:t Petersburg till Åbo med ett följe på över sextio personer. Gruppen fortsatte med båt
till Stockholm, något som krävde specialarrangemang då båttrafiken från Finland låg nere sedan den 30 juli. Den ansvariga vid konsulatet i Helsingfors, tyska vicekonsuln Albert Goldbeck-Löwe, tog några dagar senare den vanligare
vägen över Torneå och Haparanda. Eftersom alla tyskar i Finland hade uppmanats lämna landet hade han i sitt följe flera hundra i Finland bosatta tyskar.20
Den ryska ambassadören i Berlin med sitt följe passerade strax därpå i motsatt
riktning över Haparanda och Torneå i början av augusti.21 I september 1916 tog
sig 150 personer som hörde till personalen från de tyska, österrikisk-ungerska,
bulgariska och turkiska legationerna i Rumänien hem via Torneå och Haparanda i och med att Rumänien gick med i kriget på ententens sida.22 År 1918 lämnade flertalet utländska beskickningar Petrograd (S:t Petersburg) på grund av
det ryska inbördeskriget vilket noterades både i Haparanda och i Stockholm.23
En tredje grupp som reste genom Sverige bestod av ryska emigranter och
revolutionärer som återvände hemåt 1917. De som befann sig i Centraleuropa tog sig in i Sverige söderifrån, medan andra som kom från Storbritannien,
Förenta staterna och Kanada reste in västerifrån, via Norge. En del hade kommit in i Sverige redan tidigare, antingen före kriget eller under kriget. Av alla
ryska revolutionärer som tog sig hem genom Sverige under kriget var Vladimir (Uljanov) Lenin, som hade vistats i exil i Schweiz och som återvände till
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Ryssland i april 1917, den kändaste. Tyskland, som beviljade Lenin och hans
följe fri genomfart genom Tyskland, sökte bekräftelse av Sverige på att Lenin
skulle få resa igenom landet. Under resan gjorde Lenin och hans följe enbart
ett kort uppehåll i Stockholm innan de fortsatte med tåg till Haparanda. Deras utresa från Sverige mötte inga hinder, däremot blev de länge förhörda på
den finska sidan i Torneå.24 Det var ingen självklar sak att komma över gränsen
in i Finland. Som ett exempel kan nämnas att Ryssland sommaren 1917 vägrade ta emot 1 200 ryska emigranter som ville återvända. Sverige satte emellertid då press på Ryssland genom att meddela att i så fall skulle inga andra
ryssar tillåtas inresa i Sverige.25 För Sverige utgjorde de ryska emigranterna
och revolutionärerna nämligen en problematisk grupp som i värsta fall kunde bli kvar i landet.
En fjärde grupp utgjordes av civila personer som var fast boende utomlands och som blev utvisade ur sitt nya hemland eller personer som flydde undan kriget. De kunde tillhöra vilken nationalitet som helst. Många av dem var
utan medel och kontakter. En del saknade också resehandlingar. Ur de svenska dagstidningarna och utrikesdepartementets brevväxling framgår att det
främst var de ryska flyktingarna som var i behov av hjälp. Att inställningen till
dem på sina håll inte var den bästa framgår med tydlighet av Svenska Dagbladet som 1914 publicerade en artikel där en stor del av de ryska flyktingarna sades höra till ”samhällets paria”.26
En femte grupp utgjordes av personer som hade deltagit i krigshandlingar eller var på väg att göra så. I den gruppen kan allt från jägare och ryska desertörer till flyende röda och vita som deltagit i inbördeskrigen i Finland och
Ryssland placeras. De förstnämnda tog sig oftast på hemliga etappvägar via
Sverige till Tyskland. En del finska aktivister uppehöll sig också längre tider i
Sverige. År 1917 utvisades sex personer som hörde till jägargruppen. Ryska desertörer som flydde över gränsen till Sverige före 1918 kunde röra sig rätt fritt
i landet, medan de som kom i början av Finlands inbördeskrig internerades.
Finska rödgardister som flydde över gränsen till Sverige sändes först tillbaka med krav på att de inte skulle arkebuseras. Rätt snart övergick man emellertid till att internera dem. En stor del av dem återvände till Finland eller
reste vidare till Ryssland efter att inbördeskriget slutat. Rödgardister som
försökte komma över gränsen efter att inbördeskriget hade tagit slut blev
däremot avvisade eftersom den svenska invandringspolitiken skärptes.27
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Svenska Dagbladet kunde i oktober 1918 informera om att Finland försökte
få Sverige och de andra nordiska länderna att ta emot en del av de flyktingar som strömmade in i Finland som en följd av att bolsjevikerna kommit till
makten i Ryssland 1917 och det därpå följande ryska inbördeskriget. De skandinaviska länderna tackade emellertid nej med hänvisning till för stor livsmedel- och bostadsbrist.28
Krigsinvalider som utväxlades och krigsfångar som internerades bildar
en sjätte grupp som reste genom Sverige. Det har uppskattats att det i Ryssland fanns cirka 2,8 miljoner krigsfångar från Österrike-Ungern, några hundra tusen från Tyskland och närmare 60 000 turkar och bulgarer. Antalet ryska krigsfångar var stort, enligt beräkningar hade centralmakterna kring fyra
miljoner krigsfångar. Av krigsfångarna utgjorde de som var svårt skadade en
säkerhetsrisk i och med att sjukdomar lätt spreds på fånglägren. Invaliderna
behövde mat och upptog plats i lägren. Mängder av krigsfångar dog den första krigsvintern på grund av hunger och sjukdomar.29 Som ett neutralt land
med en gräns mot storfurstendömet Finland, och med en sjöförbindelse mellan Sassnitz och Trelleborg sedan 1909, drogs Sverige redan i ett tidigt skede in
i diskussionerna om att utväxla krigsinvalider. Efter att ha erhållit inofficiella förfrågningar i ärendet av en del krigförande länder vände sig det svenska
utrikesdepartementet till Överstyrelsen för Sveriges Röda Kors (SRK) med en
förfrågan om organisationen kunde sköta transporten genom Sverige tillsammans med Statens Järnvägar. Kostnaderna övertogs av de krigförande länderna. SRK ställde som krav för att ta emot uppdraget att invaliderna skulle vara
vaccinerade och fria från smittsamma sjukdomar, att SRK skulle inneha ledningen över transporterna och få full ersättning för utgifter och arbete samt
att SRK skulle ha tillgång till arméns sjukvårdstrupper.30
De första ryska krigsinvaliderna anlände den 12 augusti 1915 till Trelleborg
från Sassnitz i Tyskland och fördes därifrån vidare med tåg till gränsstaden
Haparanda. Staden hade då anslutits till järnvägsnätet bara några veckor tidigare. Sverige hade tidigare av försvarsmässiga skäl tvekat att bygga ut tågbanan till Haparanda. Att banan slutligen ändå byggdes ut berodde i hög grad
på det faktum att Ryssland fick allt svårare att erhålla varor från väst efter att
Turkiet anslöt sig till centralmakterna under senhösten 1914 samtidigt som
Tyskland hade börjat fokusera på transitohandeln över Norge och Sverige till
Ryssland. När de ryska krigsinvaliderna kom till Haparanda fraktades de över
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älven med pråmar. Centralmakternas krigsinvalider startade den 13 augusti i motsatt riktning. Svenska läkare från Röda Korset granskade invaliderna
och följde med på tågen. Trots att det var fråga om ett utbyte så var andelen
krigsinvalider som sändes från Tyskland och Österrike-Ungern större än andelen som kom från Ryssland. Det fanns också få officerare bland de krigsinvalider som sändes hem från Ryssland, vilket Tyskland protesterade emot.31
Antalet krigsinvalider som utväxlades ökade efter den ryska revolutionen
1917 i och med att många krigsfångar då frigavs i Ryssland. Utväxlingen av
krigsinvalider upphörde slutligen i och med att inbördeskriget bröt ut i Finland. Då hade sammanlagt 63 463 krigsinvalider passerat gränsen mellan Torneå och Haparanda under åren 1915 till 1918. De flesta av dem kom från Österrike-Ungern eller Ryssland. Några tusen var tyskar och enbart några hundra
turkar. Krigsinvalider fraktades inte enbart till sina hemländer utan från och
med 1917 också över Sverige till konvalescentläger i Danmark och Norge där
de sedan inväntade slutet av kriget.32

Krigsinvalider passerar över Torne älv 1917. Fotograf okänd, Järnvägsmuseet, Gävle.
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Bemötandet i Sverige
I början av kriget bemötte den svenska befolkningen flyktingarna och resenärerna med en viss välvillig nyfikenhet. Eftersom många resenärer hade varit tvungna att lämna allt de ägde efter sig, och resan genom Sverige var lång,
uppmanade tillförordnade landshövdingen för Norrbottens län Walter Murray i augusti 1914 invånarna i Haparanda att hjälpa resenärer med mat och
smörgåsar. Välvilligheten sattes emellertid på prov när pengarna inte räckte
till. Enligt Murray hade en del ryska resenärer fått för sig att de skulle kunna
resa gratis med tåget och hotat tågpersonalen.33 För att förhindra att fattiga
resenärer utan egna medel skulle bli kvar i landet och falla Sverige till last bemyndigades järnvägsstyrelsen i slutet av augusti 1914 att låta medellösa personer resa avgiftsfritt i tredje klass. Samma gällde för resor landvägen mellan
Karungi och Haparanda eller tredje klass ångbåt på sträckorna StockholmRaumo, Gävle-Raumo och Luleå-Haparanda. Betalningen skulle inkasseras
senare av resenärernas hemland.34
Statens Järnvägar såg till att det fanns extra tåg så långt det gick att arrangera, men tågen var ofta överfulla. I Stockholm flockade sig resenärerna på
tågstationen, inkvartering ordnades i mån av möjlighet i kaserner och nödtorftig mat och dryck försökte man också arrangera. En stor del av hjälpen
kom från frivilliga som arbetade inom olika hjälporganisationer. De ryska och
tyska hjälporganisationerna i landet mötte också tågen som kom till Stockholm och delade ut mat och vatten. 35 Deutscher Hilfsverein i Stockholm sade
sig ha hjälpt 25 000 transmigranter under första världskriget tillsammans med
tyska legationen och tyska församlingen. Av dessa hade största delen rest genom Sverige 1915. Hjälpen bestod i första hand av hjälp med mat och logi samt
researrangemang och kontakter.36
Ovanstående gjorde att det fanns många resenärer, speciellt i början av kriget, som höjde svenskarnas hjälpsamhet till skyarna. De sände tacktelegram
till utrikesdepartementet och tacken publicerades också i tidningarna. Som
exempel kan nämnas tysken Otto Schmalz som i ett tackbrev beskrev hur
svenska invånare gett resenärerna hjälp med bagage, morgonmål och möjlighet att vila sig. Han berömde speciellt invånarna i Haparanda, men nämnde
också invånarna i Luleå och Stockholm. Liknande tack kom också från andra
tyskar och från ryska resenärer.37
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Det säger sig självt att det också fanns en viss misstänksamhet mot resenärerna och flyktingarna. Svenska legationen i Berlin meddelade till exempel
det svenska utrikesdepartementet att Tyskland lovat uppge om det bland de
ryska undersåtarna som befann sig i Berlin, och som ville åka hem, fanns spioner. På legationen trodde man emellertid att sådana inte skulle släppas ut
ur landet och att det högst kunde vara fråga om revolutionära personer vilket gjorde att det var viktigt med vissa bevakningsåtgärder. Legationen varnade också för att Tyskland inte skulle låta sådana ryska resenärer återvända till Tyskland som inte togs emot i Ryssland. Varningen var befogad på så
sätt att sådana personer föll Sverige till last.38 Den svenska polisen varnade
också för att en del resenärer var misstänkta individer. På polisens listor över
dylika personer fanns personer som var aktiva inom den finska jägarrörelsen, så som till exempel Herman Gummerus och Jonas Castrén, men också
tyskar som misstänktes för spioneri, ryska revolutionärer och efter 1918 finska röda flyktingar.39
Som tidigare nämndes svängde opinionen allt mera mot transmigranterna när kriget drog ut på tiden. Livsmedels- och bostadsbristen ledde 1917 till
att statsmakten införde pass- och visumtvång.
Med sådana mängder av utlänningar som passerade Sverige är det klart
att en del också blev kvar i landet. Därtill fanns också utlänningar som hade
kommit in i landet före kriget bröt ut. Det ledde till att Sverige sakta men
säkert gick mot en skärptare utlänningskontroll så som redan har beskrivits. En del flyktingar blev också utvisade. Bland kända personer som kom
till Sverige och som sedermera utvisades kan här nämnas Alexandra Kollontaj som efter kriget utnämndes till Sovjetunionens sändebud i Oslo och
Stockholm och Nikolaj Bucharin som var chefredaktör för Pravda under 1920talet. Båda var ryska revolutionärer som vistades utomlands i exil innan första världskriget bröt ut.
Kollontaj befann sig i Berlin när kriget bröt ut. Efter att först ha blivit internerad och sedan ha uppehållit sig i Danmark kom hon i september 1914
till Sverige. Hon utvisades i november samma år efter att ha tagit ställning
mot militarismen i tidskriften Försvarsnihilisten. Vid utvisningen beaktades att hon var politisk flykting så hon utvisades inte till sitt hemland, utan
till Danmark. 40 Hon hade emellertid gärna stannat i Sverige. I ett odaterat
brev till Jenny Lindhagen, fru till Stockholms dåvarande borgmästare, Carl
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Lindhagen, skriver hon: ”Ich fühlte mich da so wohl und habe das schwedische Volk so lieb, dass ich schon bereit war in Schweden mein pied-áterre einzurichten”.41 Efter utvisningen från Sverige uppehöll Kollontaj sig
främst i Norge fram till våren 1917 då hon återvände till Ryssland efter februarirevolutionen.
Bucharin som hade vistats i exil i Österrike och Schweiz kom i augusti 1915
till Sverige under namnet Moshe Dolgolevskij. Under sin tid i Sverige gav han
ut artiklar i socialistisk press så som det Socialdemokratiska Ungdomsförbundets tidning Stormklockan. Han skrev också bolsjevikiska flygblad och arbetade på alster som behandlade hans syn på imperialism. Han häktades 1916
efter att han visade sig på arbetarfredskongressen som det Socialdemokratiska Ungdomsförbundet organiserade. Enligt historikern Aleksander Kan berättade Bucharin under polisförhören villigt om det revolutionära syfte som
bolsjevikerna hade i och med att han var väl medveten om att han som politisk flykting hade rätt till asyl. Detta kom emellertid att vändas mot honom.
Enligt utvisningsbeslutet hade han sysslat med politisk verksamhet i Sverige, något som var förbjudet för flyktingar. Bucharin utvisades till Norge där
han vistades några månader för att sedan flytta till Köpenhamn och slutligen
till Förenta staterna i slutet av 1916. Han återvände till Ryssland våren 1917.42
Invalidtransporterna väckte inget större motstånd bland den svenska befolkningen. Tågen stannade sist och slutligen enbart för kortare tider vid enstaka stationer och personer med smittsamma sjukdomar togs inte med.
Trots det finns över femhundra invalider begravda i Haparanda och Trelleborg. Genom att låta pressen besöka invalidtågen vid stationer skyddade sig
de svenska myndigheterna mot eventuella anklagelser om att de skulle sköta den ena parten bättre än den andra, att Röda Korset inte skötte sitt arbete bra eller att kostnaderna var höga för de krigförande länderna. Bilderna av
de utländska krigsinvaliderna som visades i svenska tidningar och på biografer var också ett sätt för regeringen att påvisa krigets hemskheter och fördelarna med den svenska neutralitetspolitiken. Bilderna väckte medkänsla och
det fanns flera välgörenhetsorganisationer som sände presenter till de skadade. I och med att prins Carl var ordförande för överstyrelsen inom Svenska Röda Korset fick invalidtågen också en större publicitet. Han och hans gemål besökte också tågen.43
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Epilog
Sverige var under första världskriget genomfartsland för transmigranter och
resenärer av olika slag. Som ovan har visats var transmigranterna och resenärerna en ytterst heterogen grupp som också bemöttes på olika sätt. Den fria
rörligheten över landets gränser som hade existerat sedan 1860 och mottagandet av flyktingar samt invalidtågen gjorde att Sverige fick ett visst renommé som flyktingland och som föregångsland inom humanitära frågor. Kriget
och transmigrationen under krigstiden satte emellertid den fria rörligheten
på hårt prov. Utlänningsrestriktioner infördes efter hand under kriget för att
slutligen föra till ett införande av pass- och visumtvång 1917 och ännu så sent
som i december 1918, efter krigsslutet, krav på att utlänningar skulle ha tillstånd att vara i landet. Som en följd av kriget och transmigrationen genom
landet var den svenska invandringspolitiken allt annat än öppen under mellankrigstiden.
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Torghandel i Jakobstad på 1890-talet. Bild: Jakobstads museum.

Smör och
känslor i kristid
Torgförsäljning och livsmedelsdistribution
i österbottniska städer 1915–1918
Ann-Catrin Östman
Brist på matvaror, särskilt kött, har de senaste torgdagarna
yppat sig i staden. Enligt uppgift skall orsaken vara den, att
exportörer skyndat sig försäljarna till mötes innan dessa hunnit
till torget med sina produkter. Särskilda dylika fall av förtidiga
uppköp hafva av polisen antecknats och komma att beivras inför
domstolen.
Pedersöre 15.5.1915 1

U

nder de turbulenta världskrigsåren diskuterades torghandel
ofta i tidningspressen. Liksom andra länder drabbades Finland av stor matbrist och sommaren 1917 orsakade detta upplopp i större städer. Också i de österbottniska kuststäderna
väckte matbristen oro och oavsett politisk färg skrev de lokala tidningarna om jobberi och om tvivelaktiga smör- och kötthandlare. I den
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här artikeln intresserar jag mig för hur torgförsäljning beskrevs i österbottnisk press 1915–1918, under år präglade av krig, snabba ekonomiska svängningar, politiska omvälvningar och social oro.
Det är främst mjölken och det kaloririka smöret som jag uppmärksammar. I synnerhet det senare var en viktig exportvara och därtill en central del
av matförsörjningen i städerna.2 I och med urbaniseringen hade livsmedelsdistributionen förändrats och även i mindre städer uppstod nya livsmedelsaffärer, såväl privatägda som kooperativa, samtidigt som saluhallar byggdes.
Trots detta var också torghandel – en äldre försäljningsform – viktig. På torgen sålde jordbrukande hushåll mat till stadsbor och torgen utgjorde således
en arena där olika befolkningsgrupper möttes och interagerade. Därför ger en
granskning av torghandelsskildringar och livsmedelsförmedling en inblick i
hur sociala relationer tolkades på föränderliga sätt under en turbulent tid.3 I
skildringarna av säljande och köpande av smör under dessa krisår, och de regelverk som omgav detta, uttrycks olika känslor, och känslor kan ofta, framhåller Henrik Meinander i sin utmejsling av begreppet känslolandskap,4 skönjas och bli betydelsefulla just under perioder som tydligt särskiljer sig från det
normala. I det följande undersöker jag hur de olika grupper som sålde, köpte
eller förmedlade mat och speciellt smör beskrevs i de lokala tidningarna. Vilka konflikter och känslor kommer till uttryck i dessa texter?
I blickfånget för undersökningen står notiser om och beskrivningar av torghandel i borgerliga och socialistiska tidningar, främst svenskspråkiga, som utkom i Österbotten. Det hemkärnade smöret, ”bondsmöret”, torgfördes ofta
av hushåll i städernas närhet. Under en tid då de sociala skillnaderna mellan
de agrara hushållen ökade var torghandel viktig för småbrukare som var beroende av ett flertal olika försörjningsformer.5 I fokus står Jakobstad, en stad
med ett svenskspråkigt omland och kraftigt växande arbetarbefolkning. I staden fanns bland annat en tobaksfabrik och ett stort sågverk, och mellan 1900
och 1910 hade stadens befolkningstal ökat snabbt, från 2867 till 6244 personer. Under samma period ökade de finskspråkigas andel i staden från 11 procent till 42 procent av befolkningen. Dessutom tar jag exempel från den något större staden Vasa. Här utgjorde den svenskspråkiga befolkningen 52 procent av stadens ca 20 000 invånare 1910.6
Till grund för artikeln ligger tidningsmaterial som jag har sökt fram på
två sätt. För det första har jag utnyttjat Brages pressarkiv och utgått ifrån
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tidningsklipp som samlats under kategorin ”Näringsliv” för Jakobstad och
Vasa.7 Dessutom har jag gjort sökningar med sökord som ”smörhandel” och
”torghandel” i det på webben tillgängliga historiska tidningsarkivet, som erbjuder finländska tidningar i digitaliserad form.8

Att torgföra eller att sälja på andra sätt
Kring sekelskiftet 1900 skaffade hushåll i alla sociala klasser mat på torgen och
likaså inhandlades hö och ved på detta sätt. Torghandeln föll tillbaka på tidigmodern reglering och sedvana. I alla städer hade det funnits stipulerade torgdagar, från början torsdagar, då landsbygdsbor kom in till staden för att sälja
matvaror som smör och fisk, men även hö och ved. Att sälja på torgen var en rätt
som tillkom bönder och i större städer fanns torg på vilka enbart bönder fick
sälja – det finns exempel på hur torgpoliser ålades att avslöja falska lantmän.9
Torghandeln reformerades under tidigt 1900-tal och Jakobstad fick nya
torgstadgor 1901 och 1914. Nu blev torgdagarna två. Medan matvarorna såldes på salutorget var järnvägstorget vikt för kläder, fabriksprodukter och för
det som kallades krimskrams. Den ena halvan av salutorget var reserverad för
försäljning av mera tillfällig art och här sålde i huvudsak jordbrukare och andra grupper som förmedlade jordbruksprodukter, eller som det då hette ”allmogen”, från kärror. På andra sidan fanns försäljningsplatser för mera stadigvarande försäljare.10
Sedan 1870-talet hade jordbruket i Finland i stor omfattning varit inriktat på animalieproduktion eftersom det fanns tillgång till billig rysk spannmål. I Österbotten grundades förhållandevis många andelsmejerier under
1900-talets första decennier och dessa möjliggjorde export och annan samordnad försäljning. De tidiga andelsmejerierna grundades ofta i mera avlägset belägna byar och från dessa mejerier exporterades vanligen smöret, medan hushåll förhållandevis nära städer i högre grad kunde torgföra sina produkter lokalt.11 Vid denna tid förbättrades de agrara hushållens avkastning,
men jordbrukarna i Finland påverkades också av internationella konjunkturer och dåliga skördeår.
Möjligheterna till spannmålsimport minskade under kriget och importen avbröts nästan helt och hållet våren 1917. På den ryska marknaden ökade
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efterfrågan på smör under krigsåren och det var inte minst genom producenternas kooperativa organisationer som smöret såldes österut. År 1917
riktades en del av missnöjet mot de exporterande smörbolagen, inte minst
det 1905 kooperativt grundade och riksomfattande Valio. I många finländska städer ställdes under sommaren och hösten 1917 krav på att Valio, det
cent-rala exportbolaget, skulle sälja smör till överkomligt pris. I dessa kravaller spelade kvinnor en central roll, till exempel i de demonstrationer som
ägde rum i Åbo 1917.12
I Österbotten grundades också konsumentkooperativ i städerna och på
landsbygden för att organisera handeln med livsmedel och andra förnödenheter. I Jakobstad grundades ”Arbetarenas Andelslag” 1904 och i Vasa grundades ”Arbetarnas Andelsaffär” 1905.

”Torgförande allmoge” i Pedersöre och andra
borgerliga tidningar
År 1912 förargade sig den lokala handelsföreningen i Jakobstad över att torgavgifterna i staden var lägre än i andra städer. Det påstods att försäljare från
andra orter strömmade in till förfång för ”stadens skattedragande handlande och hantvärkare” och man yrkade på att polismyndigheten skulle övervaka ordningen vid salu- och järnvägstorget. Det sistnämnda kallades på ett
pejorativt sätt för ”rysstorget” eftersom en del av de ambulerande försäljarna
som var verksamma just på detta torg ansågs komma från Karelen eller från
andra delar av det ryska imperiet. I inläggen framfördes ingen kritik mot de
jordbrukande hushållen, en heterogen grupp som benämndes ”vår allmoge”,
utan det var främst mellanhänderna som man anmärkte på.13 I dessa inlägg
formulerade handlande som var etablerade i staden kritik mot personer som
idkade tillfällig eller småskalig handel på torgen.14
Kritiska texter om jordbrukarnas livsmedelsförsäljning började dyka upp
några år senare. På hösten 1915 publicerades en lång text om torghandeln i lokaltidningen. I den här texten, liksom i andra kortare notiser, beklagade skribenten sig över husmödrarnas problem och den situation som främst ansågs
drabba kvinnor med ansvar för stadshushåll:
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Skall jag lyckas få en smörbit eller inte, det är vanligen huvudfrågan, kring
vilken allt annat koncentrerar sig, när man hastar till torgs. Många ha
i god tid givit sig av ut på landsvägen mot Bennäs eller Sundby för att
säkrare komma över en bit av den oumbärliga varan. Velocipedåkare
köra kilometertal för att möta de inkommande bönderna. Kommer så
en bonde ända fram till torget med sitt smör i behåll, blir han genast
omringad, och man gör gemensam attack mot hans bitar och byttor. Det
gäller ett ”korpa åt sig” och sedan betala.15
I detta inlägg är det främst konsumenternas beteende som skildras och tonen
är ironisk. I de österbottniska tidningarna hade man redan under tidigt 1900tal börjat publicera listor över torgpriserna – detta var något som underlättade stadskonsumenternas inköp och gav ramar åt försäljningen. Också försäljarna skildrades i spefulla termer, bland annat den unga kvinnliga försäljerskan som visade för stor framfusighet:
I lördags kom en bondtös med en hel del smörbitar till torgs och blev
genast kringränd av hugade köpare. Men hon hade annat i sinnet och ville visa sig situationen vuxen. Maximipriset är ju för närvarande 3:20, men
till varje köpare som anhöll om smör, viskade hon: ”Vad ger du? Ger du
3:50?” Köparna blev förstås misslynta över oblygheten och en ordningens
väktare kom till lasset, rev upp smörlådan och började dela ut till höger
och vänster.” ”Jistas, jistas”, skrek ägarinnan, och fick fullt upp att ta emot
betalning efter 3:20 per kg.16
Hösten 1916 påtalades direkt smörbrist i den lokala tidning som gavs ut i
Jakobstad:
Smörbristen håller i sig fortfarande på vår ort. Tidigare har Arbetarnas
Andelshandel kunnat tillhandahålla sina medlemmar mindre mängder
smör, men nu är det täppt också på det hållet. På torget är det så gott som
omöjligt att komma över bondsmör. Endast de lyckliga, som ha säker beting, få sitt smörbehov med knapphet tillfredsställt.17
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”Beting” betydde att varor som var beställda på förhand fördes direkt till en
specifik kund och den här försäljningsformen förefaller ha blivit vanligare
under det tidiga 1900-talet. Att det inte alltid var så trevligt att stå på torget
och sälja smör framgår av minnesberättelser som samlades in långt senare.
I många av dessa återkommer berättelser om hur kunderna – ”stassfruarna”
– smakade på smöret och sätten att berätta om torghandeln blottlägger även
negativa känslor.18 Detta omnämns även i skönlitteratur, så som i Anna Bondestams fiktiva skildring av Jakobstad:
Vilket liv var det inte på torget om lördagarna! Böndernas hästforor i långa rader så att hela stan luktade stall. Och runt fororna ett myller av kvinnor, som stack fingrarna i smörklimparna och vände på fårbogarna och
tummade på de flata ostarna som var blanka av vax.19
Under de första krigsåren var de smörexporterande bolagens, också de kooperativas, lönsamhet god.20 Inledningsvis förefaller den mjölkcentral som
grundades i Vasa att ha haft vissa svårigheter att locka kunder, men efterfrågan på de marknadsförda produkterna ökade snabbt och så här lät det
på hösten 1916: ”Framför Vasa Mjölkcentrals butiker har man i flera dagars
tid kunnat se stora hopar av konsumenter, som med sina ”krukor” i handen
vänta på de knappt tillmätta mjölkannorna.”21 Jobberi – det vill säga tvivelaktig, inkomstbringande affärsverksamhet – påtalades. Samtidigt som tidningsskribenter hade en viss förståelse för att det dåliga vädret för andra året
i rad hade försämrat skörden, trodde man att mjölk kunde fås från de kringliggande finskspråkiga socknarna. Tidningen framförde också kritik mot exportbolaget Valio och rapporterade om de svårigheter som den lokala andelshandeln hade.22
Mjölkcentralen kritiserades ganska ofta i borgerliga Vasabladet, något som
också den mera bondevänliga tidskriften Wasa-Posten uppmärksammade.23
Från böndernas sida kom mothugg:
Så länge köparen får bestämma priset, råder ”förståelse och sympati”, men
så snart ett rättvisare förhållande inträder, då ”vänder sig bladet”, man
spelar rent av angivare och yrkar på att myndigheterna skola ingripa.24
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När smörbristen först påtalades antog tidningsskribenterna att denna skulle vara övergående. Men rapporter av det här slaget fortsatte att förekomma
under de två följande åren och skumraskaffärer togs ständig upp. I följande
notis från Jakobstad omtalas personer från Kortesjärvi, en finskspråkig ort ca
50 kilometer från staden:
Smörbeslag. I går tog polisen i beslag 23,8 kg. smör av två kortesjärvibor
och överlämnade det åt livsmedelsnämnden. Ägarna, som sålt smör à 10
mk kg., fingo nöja sig med ersättning för återstoden enligt maximipris [...]
För en vecka sedan såldes på Kyrkostrand smör à 10 mk kg., även denna
gång av kortesjärvibor. Mannen gick på torget och värvade smörkunder,
och gumman sålde gladeligen på Kyrkostrand, tills länsmannen kom och
sade stopp. Resten av lagret överläts åt livsmedelsnämnden.25
Med syfte att reglera priser och garantera tillgången på mat infördes en livsmedelskommission i Jakobstad i slutet av 1916.26 Inom mejerikooperationen –
det vill säga inom producenternas och säljarnas kooperation – klagade man
över de maximipriser på livsmedel som planerades.27 Den kooperativa paraplyorganisationen Pellervo var verksam på den österbottniska landsbygden och man ville stärka jordbrukets ställning.28 De kooperativa idéerna
skulle främst gynna småbrukare och torpare, och just andelsmejerierna och
boskapsskötseln sågs som en viktig näring för de mindre jordbruken. Ofta beskrevs andelsrörelsen som en social reformrörelse, men ambitionen var också
paternalistisk och den folkbildande ambitionen var starkt uttalad.29
I tidningsnotiserna märks en viss nedlåtenhet gentemot bönderna, vanligen beskrivna i kollektiva termer. I Vasabladet påstods det att bönderna
saluförde smutsig mjölk och upprepade gånger publicerades notiser om
smör som var av dålig kvalitet eller som innehöll vatten och stenar. Det
är tydligt att man i en tid av matbrist i allt högre grad började misstänkliggöra matleverantörerna, som under dessa år mera sällan beskrevs som
”vår” allmoge.30
Redan vid sekelskiftet hade det ställts hårdare krav på livsmedelshygien och
utifrån den naturvetenskapliga kunskap som då fanns diskuterades smittoriskerna, både lokalt och nationellt,31 men även under dessa år kunde butiksinnehavare köpa in livsmedel på torgen. På 1910-talet började köttet kontrolleras även i
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en liten stad som Jakobstad, men det var först under 1920-talet som mjölken
började granskas kontinuerligt.32

Österbottens folkblad : för reglering och
försök att överbrygga klyftor
Med hänvisning till situationen i de skandinaviska länderna förespråkade vänsterpressen tidigt en kraftig reglering av livsmedelsdistributionen för att matpriserna inte skulle eskalera. Vänstertidningarna Österbottens folkblad och
finskspråkiga Vapaa sana understödde upprepade gånger införandet av kommunala livsmedelsnämnder och redan under hösten 1916 publicerade den sistnämnda tidningen rapporter om hur olika bolag förmedlade smör.33
Fram till och med 1916 var alla kooperativ, både konsument- och producentkooperativ, anknutna till samma ideella paraplyorganisation, Pellervosällskapet. Enligt sällskapets ideologi var det viktigt att alla, oberoende av
klass, språk och etnicitet, slöt sig samman, men 1916 delades den kooperativa rörelsen i Finland i två grupperingar. Medan den icke-socialistiska delen kom att beskrivas som ”neutrala”, kallades kooperativ med vänsteranknytning ”framstegsvänliga”.34 Den här uppdelningen fick också betydelse
i Österbotten och flera av de konsumentkooperativ som verkade i städerna övergick från SOK (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, Centrallagret
för Handelslagen i Finland) till OTK (Suomen Osuustukkukauppa, Finlands
Andelspartiaffär), en organisation som hade starka kopplingar till socialistiska idéer. OTK leddes av Väinö Tanner innan han blev ordförande för Finlands Socialdemokratiska Parti. Arbetarnas andelshandel, som hade grundats 1904, blev medlem av SOK 1912 och övergick till OTK 1916. En liknande
utveckling skedde i Vasa.35
Österbottens folkblad påtalade i april 1917 att arbetarna inte hade fått ta del
av den lokala livsmedelskommissionens verksamhet.36 Vid denna tid rapporterade de borgerliga tidningarna om den dåliga kvaliteten på den mat som
torgfördes. I Österbottens folkblad förefaller det ha funnits färre notiser av det
här slaget, även om vänstertidningarna tidigare hade beskrivit undermåligt
bröd på torget. Det rapporterades om smörjobbare i de olika kuststäderna:
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Senaste lördag anmäldes till polisen, att man i en gård vid Storalånggatan
var i färd med att inpacka smör i färgtunnor för transport till annan ort.
Vid polisens ankomst anträffades 199 kg. smör färdigt inpackat. Smöret
beslagtogs och överlämnades åt livsmedelsnämnden.37
I juni rapporterade Jakobstadskorrespondenten i Österbottens Folkblad om
livsmedelskontroll och intressant nog ges redogörelser över kontroller i enskilda byar:
Mjölkkontrollen under maj månad uppvisar följande resultat: Forsby.
Mjölken i allmänhet god, i några fall ej avkyld; renligheten relativ, likaså
hållbarheten, fetthalten god. Lövö. Mjölken ej avkyld, renligheten relativ,
hållbarheten god, fetthalten tillfredsställande. Soklot. Mjölken väl avkyld,
renligheten, hållbarheten och fetthalten dålig.38
Under sommaren informerade Österbottens Folkblad upprepade gånger om
hur stipulationer om maximipris på livsmedel skulle tillämpas och tidningen
påtalade också att livsmedelsnämnderna inte fungerade.39
För det socialdemokratiska partiet var småbrukargruppen viktig eftersom
en betydelsefull del av partiets väljarunderstöd kom från landsbygden. På ett
tydligare sätt än de övriga tidningarna försökte Österbottens Folkblad överbrygga klyftorna och skillnaderna mellan land och stad. Tidningen framhöll
att den livsmedelspolitik som fördes främst gynnade de större jordbruken
som hade större möjligheter att odla brödsäd för eget bruk och man ansåg att
främjandet av mejerinäringen hade gjort landskapet alltför beroende av införd brödsäd. Liksom konsumenter i städerna kunde småbrukare se sig tvungna att köpa spannmål – detta framgår av en insändare:
Men huru har vi små bönder det säkerställt med våra spannmålsförråd. Det är så att man kunde fälla tårar över den försumlighet som har
rått bland Vasa nejdens jordbrukare angående spannmålsodlingen och
då undertecknad är kommunalnämndsledamot från Rimal distrikt,
var jag i tillfälle att vid inventeringen av spannmålsförråden i Solv
kommun få en noggrann kännedom över den tillgång på brödsäd som
finnes inom nämnda distrikt. Då vi börja jämföra tillgång och åtgång
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på den spannmål som skulle åtgå för uppehället till nästa skörd, kunde varje människa som har tankeförmåga se, att hungern kommer att
nalkas oss med snabba steg, innan nästa skörd kan bli mogen för bröd,
om inte en livsmedelslag hade blivit stiftad, som kom med att hejda det
hänsynslösa jobbet med det oundgängliga för människans existens.40

Och ännu ett år i borgerlig press
Under sensommaren 1917, samtidigt som smörupplopp förekom i de större
städerna i Finland, betonades livsmedelsfrågan i de österbottniska tidningarna. I notiser skrevs det om personer som felaktigt påstått sig vara uppköpare som agerade för stadens räkning. Dessutom manade man i den borgerliga pressen till lugn i samband med torghandel och i det här sammanhanget användes begreppet ”den torgförande allmogen”:
Tillika får [livsmedels]nämnden meddela, att nämnden kommer att till
laga ansvar befordra sådana personer, vilka resa ut emot den torgförande allmogen och därvid inköpa smör och andra livsmedel över gällande
maximipris.41
I detta sammanhang kritiserades också rykten av olika slag, bland annat om
omfattningen på smörutdelningen. Under hösten 1917 rapporterade tidningen om försäljare som på ett kreativt sätt tolkade maximipriser och som använde ovanliga mått. I slutet av oktober reglerades handeln med potatis och
smör ännu kraftigare än tidigare, och de försäljare som förde smör till staden
skulle skaffa intyg över kvantiteten. Samtidigt redogjorde tidningen också här
för de personer som kunde visa upp den renaste mjölken:
Den bästa mjölken beträffande renhet, fetthalt och hållbarhet levererades
senaste månad av följande bönder: Karby: Vikt. Nylund. Lövö: Vikt. Förste,
Löfgren. Forsby: Katarina Bur, Alfred Andersson. Soklot: And. Gustafsson,
Johan Nylund, Jakob Nikonen, Axel Karlsson, Aug. Froste. Staraby: Johan
Karlsson, Sofia Nygård Vikt. Jansson, Henrik Skutnabb, Viktor Skutnabb.
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Mjölkleverantörerna uppmärksamgöras på att smutsproven dagligen
utställas i skåpet å mjölklaboratoriet vid Otto Malmsgatan. 42
Den mjölk som enskilda bönder levererade sattes under lupp och det förefaller vara så att renhet var något som betonades extra kraftigt i en tid präglad
av matbrist. Det är tydligt att de lokala myndigheterna på olika sätt försökte
styra handeln med smör och det var flera grupper som kritiserades i de studerade tidningarna – förutom den ”torgförande allmogen” och konsumenter
även uppköpare och ”förköpare”, det vill säga personer som åkte ut på landsbygden för att möta försäljare på väg till torget.
I augusti följande år återkom diskussionen om smörhanteringen i dessa
tidningar. Då – efter inbördeskriget – var tonen gentemot jordbrukarna ännu
hårdare i Jakobstadstidningen Pedersöre än tidigare. Också under 1918 var landet drabbat av hungersnöd och matbrist. I staden avgick livsmedelsnämnden
som saknade förtroende och det skrevs långa artiklar om hur mat smugglades
till försäljning i Sverige där priset var bättre. Nu kritiserades främst de svenskspråkiga bönderna, varav en del bodde i kustområden.43
Vilken storartad uppoffring och glädjande samhörighetskänsla bevittnade vi icke senaste vinter vid upprorets utbrott och under detsamma bland
landsbygdens självägande befolkning? Var finnes nu medkänslan för
andras nöd och den ömmande omsorgen för vad landets bästa kräver? Har
penningbegäret och vinningslystnaden då helt dödat dessa ädla känslor i så
många jordbrukares bröst, [...]. Liksom Österbottens stolta bondebefolkning
senaste vinter trädde i spetsen för landets försvar, bör den även nu genom
redlig pliktuppfyllelse lämna landets övriga delar ett lämpligt föredöme.44
År 1918, efter kriget, grundades Pedersöre Andelslag som hade medlemmar
både på landsbygden, bland jordbrukarna, och bland tjänstemännen i staden.45 Ett år senare inledde jordbrukare i stadens närhet emellertid en mjölkstrejk efter att arbetarnas andelslag, som nu bar namnet Varma, och andra
mjölkaffärer sänkt sitt mjölkpris. Då samarbetade man i staden och det samlades till möte som inbegrep olika kooperativ. Strejken avvärjdes efter ett möte
som hölls i Pedersöre Handelslags lokaler.46
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Sammanfattning: livsmedel och sprickor
i det borgerliga l ägret
Under hösten 1917 drogs allt tydligare skiljelinjer mellan socialdemokrater och
de borgerliga grupperingarna i de österbottniska städerna. Det fanns dock flera skiljelinjer och i min läsning av tidningsmaterial har jag utgått från texter
om livsmedelsförsörjning, främst smörhandel. När jag inledde arbetet förväntade jag mig att hitta tydligare skillnader mellan de grupperingar som under
1918 stod på olika sidor av frontlinjen. Till livsmedelsfrågan förhöll sig dessa
grupper ändå delvis på samma sätt.
I både socialistiska och borgerliga tidningar kritiserades smyghandel och
de smörexporterande bolagen, såväl de kooperativa som de privatägda. I
bägge typer av tidningar uppmärksammades mjölkkontroll och det ställdes
krav på regleringar av livsmedelshandeln, dock i tidigare skede av skribenter i vänsterpressen. Det är värt att notera att språkförhållanden förhållandevis sällan gavs betydelse – i de svenska tidningarna i Vasa kritiserades till
exempel främst bönderna i de svenskspråkiga närområdena. I Jakobstad omtalades några smyghandlade kortesjärvibor, men i ett annat sammanhang lät
man påstå att de finskspråkiga levererade mjölk mera troget.
Beskrivningarna av bondebefolkningens livsmedelshandel var mer negativt hållen i de borgerliga tidningarna Pedersöre och Vasabladet än i vänstertidningen Österbottens Folkblad. I de förstnämnda tidningarna misstänkliggjordes jordbrukarna på ett tydligt sätt och dessutom beskrevs landsbygdsbefolkningen på ett sätt som osynliggjorde sociala skillnader.
Här blottläggs således en polarisering mellan stad och land. Trots att synen på bönderna var positiv efter inbördeskriget kan även konflikter inom
det borgerliga lägret skönjas under de första efterkrigsåren och livsmedelsförsörjningen förblev en het potatis även efter kriget; bland aktörerna fanns då
inte minst kooperativa organisationer. De känslolandskap som kommer i dagen när dessa texter analyseras kom också att få betydelse för skeenden under mellankrigstiden då korporativa samhällssyner ställdes mot liberal demokrati. Också i dag förstärker medier polarisering av liknande slag, samtidigt
som sociala skillnader inom grupper tenderar att osynliggöras.

210

2 . s a m fu n d o c h s a m m a n h a n g – y h t eisö j ä j a y h t e y k si ä

Kristid och
väckelse
Den nordiska enhetstanken
under andra världskriget
Peter Stadius
Det har varit karakteristiskt, att den nordiska tanken alltid
aktualiserats under trycket av utländska hot och svåra tider.
Halvar Sundberg 1941 1

H

östen 1940 skrev Halvar Sundberg, professor i statsrätt vid
Uppsala universitet, några svavelosande artiklar i Göteborgs
Handelstidning. Temat var Finland och den svenska oförmågan att bistå med mera handfast hjälp till det krigsdrabbade landet. Sundberg var arg och besviken på den svenska rege-ringen, liksom han också var besviken på att allt prat om nordiskt samarbete som hade föregått krigsutbrottet nu visade sig sakna täckning i praktisk
handling. Nordismen, 1900-talets version av skandinavismen, utgick från en villkorslös respekt för de enskilda staternas suveränitet. Efter den svensk-norska
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unionens upplösning 1905 hade tanken om nordiskt samarbete ersatt 1800talsdrömmarna om ett enat Skandinavien. Under första världskriget lades grunden till detta nordiska samarbete genom en gemensam neutralitetsförklaring
samt varuutbyte för att råda bot på försörjningsproblem. Under 1920-talet utvecklades denna nordism inom ramen för de nygrundande Föreningarna Norden, samt under 1930-talet genom att man åter började sammankalla nordiska
möten mellan utrikesministrarna enligt den praxis man inlett 1914.
Krigsutbrottet 1939 hade på ett dramatiskt sätt fått många att se på denna
till intet förpliktande och förbindande gemenskap som falsk, eller med Sundbergs ord: ”Ty en gemenskap, som låter den ene ointresserat åse den andres
undergång, det är icke någon gemenskap.” Han menade, ”att man icke kan nå
den nordiska gemenskapens följdriktiga organiserande i nordismens former”,
och efterlyste en radikal nordisk enhetstanke likt den som 1800-talets skandinavister hade förfäktat.2 Många andra delade Sundbergs besvikelse, och inte
sällan påtalades avsaknaden av ”dugliga politiker” och att mellankrigstidens
trevande ”bankettnordism” var otillräcklig. Det ultimata beviset på detta var
1940 att inget av de övriga nordiska länderna hade slutit upp i vinterkriget på
Finlands sida. Känslan av att man hade försatt en möjlighet att fördjupa det
nordiska mellanstatliga samarbetet under mellankrigstiden blev ännu starkare efter att Danmark och Norge ockuperades av tyska trupper 1941.
De mest hängivna anhängarna av den nordiska enhetstanken kom under
andra världskriget att publicera pamfletter och artiklar där de argumenterade för en nordisk förbundsstat som en framtida lösning. Syftet med denna artikel är att presentera denna ”förbundsstatslitteratur” och dryfta dess sammanhang. Dessutom presenteras här hur en förbundsstat i praktiken skisserades upp av de olika författarna, vilka obesvarade frågor dessa planer innehöll
samt vilka uppenbara problem planerna i praktiken kunde ha förorsakat om
de hade verkställts. Den nordiska enhetens mest långtgående visioner har
gång efter annan förblivit planer, men tanken har en betydande historisk tradition. Under 1900-talet kan den klart tydligaste och mest kraftfulla artikuleringen till stöd för ett enat Norden härledas just till det andra världskriget.
Man har talat om den ”nordiska väckelsen”, för att beskriva den starka solidaritetskänsla som krigsutbrottet förorsakade.3
Bland de tidiga inläggen finner vi, förutom den redan omnämnda skriften av
Halvar Sundberg, den svenska folkhögskolerektorn Karl Petanders förord till

212

2 . s a m fu n d o c h s a m m a n h a n g – y h t eisö j ä j a y h t e y k si ä

samlingsverket Nordisk gemenskap som utkom 1940. Två år senare publicerade Petander tillsammans med översten Willy Kleen och den socialdemokratiska politikern Anders Örne Nordens Förenta Stater, där den nordiska förbundstanken presenteras mera utförligt. I kölvattnet av den publikationen utkom militärerna Torsten Holm och Pontus Reuterswärd med varsin skrift som främst
behandlade försvarsfrågan ur ett samnordiskt perspektiv. Redan 1942 hade Per
Olof Ekelöf, professor i juridik, behandlat de statsrättsliga aspekterna i en artikel som publicerades i den svenska Föreningen Nordens årsbok. Också Richard
Sandler, Sveriges statsminister 1925–1926 och utrikesminister 1932–1939, deltog
aktivt i debatten.4 Den svenska debatten följdes noggrant i både Danmark och
Finland. Den finländska riksdagsmannen och samhällsdebattören Atos Wirtanen utgav 1942 en uppföljare till Petander, Kleen och Örnes pamflett som utgavs
både i Finland och Sverige.5 Det är i huvudsak dessa skrifter som här undersöks.
De texter från just denna tid som här behandlas har varit föremål för tidigare forskning. Tora Byström har undersökt den svenska tidskriften Nordens
Frihet, vars främsta motiv var att visa solidaritet och skapa hjälpaktioner för
Finland under vinterkriget och senare även under fortsättningskriget.6 Hon
behandlar även de pamfletter som här presenteras. Jan A. Andersson har behandlat de nordiska förbundsstatsdrömmarna under världskriget i sin avhandling om nordiskt samarbete.7 Jan Hecker-Stampehls omfattande avhandling om de nordiska förbundsstatsidéerna under andra världskriget behandlar
ingående hela mångfalden av detta fenomen, och är att betrakta som standardverket inom nyare forskning kring detta tema.8

Den nordiska väckelsen
Vinterkrigets utbrott den 30 november 1939, skapade en våg av sympatier inte
minst i de övriga nordiska länderna. Dansken Franz Wendt, universitetslärare i historia och statskunskap vid Köpenhamns universitet, beskrev senare
krigsutbrottet som en mycket dramatisk händelse som frammanade starka
nordiska solidaritetskänslor:
I vinterkrigens knugende måneder groede fælleskabet om den nordiske
sag dybere ned i befolkningerne, end man nogensinde før havde oplevet
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det. Ingen anden enkelt begivendhed har så stærkt bidraget til at forstå
deres samhørighed og intressefælleskab.9
Wendt, som senare skulle bli en av de mest inflytelserika nordisterna och aktörerna inom nordiskt samarbete, träffade onekligen pudelns kärna. Det yttre hotet, när det blev verklighet i form av krig, aktiverade en stark samnordisk
desperation och direkt existentiell sublimering kring frågor om de nordiska
folkens framtid. Känslorna svallade och pennan var det enda vapnet. Frågan
är om inte vinterkrigets utbrott var ett likadant momentum som 1864 var
för den skandinavistiska tanken på 1800-talet? Det andra Slesvig-Holstenska
kriget förde den dynastiska och försvarspolitiska skandinavismens idé till sin
absoluta spets, och stämningarna var delvis likartade hösten 1939. Det första världskriget hade trots allt inte direkt involverat något av de skandinaviska länderna i kriget. Att ingen annan nordisk stat gick helt in i någondera
av dessa två gränsnordiska krig 1864 och 1939 till stöd för den krigsdrabbade
nordiska parten, har ofta setts som monumentala politiska misslyckanden för
den skandinaviska respektive den nordiska enhetstanken utifrån ett normativt politisk synsätt. Det politiska misslyckandet bedömdes enligt förmågan
att agera som en starkt integrerad region på väg mot ett politiskt enande. De
frivilliga hjälp- och stödaktionerna har då setts som en klen tröst. Avståndet
mellan 1939 och 1864 är visserligen stort, men under 1930-talet hade frågan
om en försvarsunion diskuterats på högsta politiska nivå och de säkerhetspolitiska frågorna var i hög grad desamma som på 1860-talet.
Krigsutbrottet mellan Finland och Sovjetunionen var på många sätt en katastrof i ljuset av den nordiska orientering som den finska regeringen hade
signalerat sedan mitten av 1930-talet, och i vidare mening för de samarbetssträvanden de fyra nordiska regeringarna hade utvecklat genom utrikesministermöten under 1930-talet. Det faktum att Finland − efter inbördeskriget,
språkstrider och Ålandsfrågans förvecklingar − hade blivit en allt mera accepterad part i det gryende nordiska samarbetet, betydde att identifikationen
med Finlands sak var både stark och genuin. Den sträckte sig också bortom
Sverige, i synnerhet till Danmark, även om det främst var i Stockholm som solidaritetsaktionerna bereddes. Ur ett svenskt perspektiv upplevdes misslyckandet av den så kallade Stockholmsplanen av många som förnedrande. Den
svenska regeringen var 1938 i färd med att i samarbete med Finland verkställa
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en befästning av Åland. En kraftig reaktion från Sovjetunionens håll fick dock
regeringen Hansson att backa och skrinlägga hela företaget. De geopolitiska
realiteterna gav inte utrymme för handling, och embryot till ett nordiskt försvarsförbund blev inte en del av en politik man i praktiken kunde verkställa.10
Bara några dagar efter att Sovjetunionen aktivt börjat verkställa MolotovRibbentrop-pakten för Finlands del, grundades Samfundet Nordens Frihet i
Sverige. Dess uttryckliga uppgift var att så effektivt som möjligt hjälpa Finland
i kriget, och det gjorde man genom att delta i organiserandet av en 8000 man
stark frivilligkår, samt genom att idka påtryckning på den svenska statsledningen för en svensk militär intervention. Kärnan bestod av personer inom
aktivistkretsar, det vill säga personer som förespråkade en aktiv svensk krigspolitik och ett aktivt engagemang i försvarandet av den finska gränsen i öster.
Tanken om Finland som Nordens vakt i öster var central.11 Den senare målsättningen förverkligades inte, men den moraliska kampandan hölls vid liv.
Richard Sandler, då nyutnämnd landshövding i Gävleborgs län, kanaliserade
sin frustration i organiseringen av barntransporter från Finland till Sverige.
Den dramatiska förändring i de yttre hotbilderna som krigets utbrott hade
betytt innebar att också en bredare skara personer med sympatier för och
kopplingar till Finland drogs med i verksamheten. Efter Moskvafreden 1940
fortsatte man inom samfundet att plädera för en starkt antisovjetisk linje i huvudorganet Nordens Frihet, vars första nummer utkom först efter vinterkrigets
slut. Tonen blev mera diversifierad i förhållandet till den mest hårdnackade
aktivismen och proletärförfattaren Eyvind Johnsson kom att ingå i redaktionen. Hans engagemang för Finland kan delvis kopplas till att han samma år
gifte sig med Cilla Frankenhaeuser som kom från Finland och hade släktband
till det förlorade Viborg. Också finländaren Ragnar Granit, nyinstallerad professor vid Karolinska institutet, kom att ingå i samfundets styrelse under kriget. Tidningens linje blev tydligt både antikommunistisk och antifascistisk,
och kom på så sätt knyta an till en linje som omfattades av den finska, så kal�lade fredsoppositionen som växte fram under fortsättningskriget.
Ovannämnda exempel – det finns många flera – påvisar den allmänna känslan av vanmakt och ultimat kris som krigsutbrottet frammanade. Det hopplösa läget bearbetades med en förlängd förväntningshorisont där de egna förhoppningarna och visionerna placerades i en tid efter krigets slut. Ett framtida
enat Norden blev i hög grad en framtidsdiskussion, inte en samtidsdiskussion.
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Också de som kritiserade den svenska regeringens undfallenhet, och efter
sommaren 1941 givetvis den finska regeringens val, vässade sina pennor för
att delta i förkunnandet av ett framtida samnordiskt mål. Den nordiska tanken fick delvis en tydlig antifascistisk dimension och kom i den egenskapen
att frammana en kraftig mobilisering av medlemmar för de nationella föreningarna Norden under kriget. Speciellt i Danmark kom nordismen att starkt
förknippas med motståndet mot den tyska ockupationen och en kraftig mobilisering, speciellt bland fackföreningarnas medlemmar.
Richard Sandler blev förlorande part i frågan om en svensk militär intervention i vinterkriget och han avgick från utrikesministerposten i protest. För
honom kom devisen ”Finlands sak är vår” också med tiden att utvecklas till
tanken om att ”Nordens sak är vår”. När han 1943 lät publicera en pamflett
med denna titel sällade han sig till den skara samhällsdebattörer som talade
varmt för en nordisk förbundsstat som en framtida lösning. I en situation där
krigets utgång ännu var oviss trots de tyska motgångarna på östfronten, såg
Sandler redan framåt mot fred och en omvälvande tid då ett momentum för
stora omställningar skulle öppna sig: ”Då kan något nytt formas av en kraftfull statsvilja och det mycket hastigare än man i normala tider kan föreställa sig”, framhöll han, och menade därför att det var en riktig instinkt att lyfta
upp tanken om ”den nordiska förbundsstaten på dagordningen.”12
Sandler omtalade behovet av att federalisera Norden. Han sällade sig till den
skara som inte kunde annat än blunda av förskräckelse över samtiden, och genom att anknyta till 1800-talets skandinavistiska enhetsvisioner förhoppningsfullt blicka mot en framtid som kanske var möjlig. Detta krävde en rejäl dos
optimism, liksom förmågan att retoriskt skissera fram ett nordiskt förbundsstatsalternativ som kunde entusiasmera allmänheten. De otaliga pamfletter
som utkom främst åren 1942 och 1943 och förkunnade tanken om ett enat Norden, ser fördelaktigare ut om de betraktas på ett visst avstånd. Ofta hade dessa
visioner och planer karaktären av hastverk författade under den affektion som
krigshändelserna frammanade. De är dokument över en nordisk reaktion i ett
extremt utsatt politiskt läge, och som sådana intressanta att betrakta ur ett
längre tidsperspektiv av samnordiska och skandinavistiska enhetsvisioner. Karakteristiskt för dessa utopiska nordiska enhetsvisioner är att de har dykt upp
på dagordningen i krissituationer. Det är i stunder av yttre hot som tanken om
en nordisk-skandinavisk ödesgemenskap främst har artikulerats.13

216

2 . s a m fu n d o c h s a m m a n h a n g – y h t eisö j ä j a y h t e y k si ä

Drömmen om ett enat Norden i praktiken
Den i Norden mest spridda och därmed förmodligen också den mest inflytelserika pamfletten var Nordens Förenta Stater av Karl Petander, Willy Kleen
och Anders Örne som utkom i Sverige våren 1942. Alla inlägg i debatten om
hur ett enat Norden skulle se ut i praktiken kretsade i första hand kring frågan om försvarssamarbete, men i förlängningen dryftades också frågan om
man ville ha ett mindre bindande statsförbund eller en klart överstatlig förbundsstat. I Nordens Förenta Stater var det översten Willy Kleen, en av de tre
författarna, som tog sig an frågan om ett försvarsförbund. Grundantagandet
var att den nya tekniken hade gjort att det nordiska försvarssamarbetet inte
löpte samma risk av splittring och kraftlöshet som under 1800-talet. Med ångmaskinens och explosionsmotorns hjälp skulle man kunna förflytta sig snabbt
och effektivt under alla årstider, resonerade Kleen. Ingen mera väntan på att
isarna skulle smälta i norra Östersjön, eller oro för att folkförsörjningen skulle bli lidande under en militär kris. Konkret skisserade han en framtida nordisk försvarsmakt där de enskilda nationella arméerna skulle samordnas, och
där en skild förbundsstridskraft skulle komma att bära ansvaret för vissa viktiga uppgifter. Främst påtalade Kleen att flygvapnet borde vara federalt organiserat, och han såg hur man bara i Sverige inom en snar framtid skulle komma att kunna räkna med en flygflottilj på 500 plan. Uppskattningen var att ett
enat Norden skulle kunna ställa upp en folkarmé på drygt 1,7 miljoner man,
eller 10 procent av den totala befolkningsmängden.14 Siffran var ägnad att
väcka tillit och förhoppningar på ett enat Norden starkt i sitt militära försvar.
Många av de pamfletter som gavs ut under kriget berörde självfallet de frågetecken som av här tidigare beskrivna orsaker var allmänna kring de samnordiska militära framtidsvisionerna. Den finländska politikern, journalisten
och skriftställaren Atos Wirtanen tacklade många av dem i Ett enat Norden.
Morgondagens nödvändighet, som var en direkt uppföljare till Petander, Kleen
och Örnes inlägg. Wirtanen var socialdemokratisk riksdagsman och nordistaktiv inom fredsoppositionen som vuxit sig starkare i Finland efter slaget om
Stalingrad under början av 1943. Han målade upp bilden av ett folkfattigt Norden som endast kunde stå upp emot de stora genom sin kunskapsnivå. Det yttre hotet stavades kraftig folkökning både i Sovjetunionen och i Tyskland och
för Nordens del fanns hoppet i samarbetsanda och tekniskt kunnande. ”Det
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finns gott om dugliga metallarbetare och ingeniörer i alla de fyra nordiska
länderna”, konstaterade han och hävdade att en under Sveriges industriella ledning, ”fullständig likriktning av vapen och ammunition skulle innebära […] en dubblering av den militära effektiviteten hos Finlands, Danmarks
eller Norges försvarsmakt”.15 Enligt Wirtanen skulle både luftstridskrafterna
och flottan i en nära framtid kunna bli likvärdiga de större makternas. Wirtanen ansåg med andra ord, inspirerad av överste Kleens redogörelser, att en
framgångsrik enad nordisk försvarsfront mot de militärt mäktiga grannarna
var en reell möjlighet. En del av frågetecknen rätade han retoriskt ut till utropstecken med hänvisningar till de nordiska folkens moderna kompetensoch kunskapsnivå, som i kombination med deras i Wirtanens beskrivning
närmast atavistiska frihetsbehov skulle garantera en ljus framtid. Kulturessentialistiska stämningar skymtade fram i sentenser som: ”Kvalitativt har åtminstone de finska flygarna bevisat sig klart överlägsna sina motståndare”.16
De geografiska förutsättningarna att samfällt försvara Norden var inte de
allra bästa, och många av närhistoriens stora försvarstekniska frågor återkom
följaktligen i debatten. Kleen utgick från befästandet av Åland som en självklarhet, helt i linje med det faktum att fredens öar förmodligen var militärstrategiskt viktigare för Sverige än Finland. Den svenska försvarspolitiska doktrinutvecklingen skymtade i många bidrag. Torsten Holm, officer och skriftställare
som hyste sympatier för fredsrörelsen, beskrev ett framtida nordiskt gränsförsvar vars omfattning fick Kleens kalkyler att blekna. Ett trettiotal ”arméfördelningar” och inte mindre än 5500 (!) flygplan utöver sjöstridskrafterna
såg han som ett realistiskt mål för en nordisk försvarsmakt, ”ägnad att ingiva
även en stormakt starka betänkligheter, mot ett angrepp”.17 Holm talade liksom Kleen om ett gränsförsvar, vilket stod i samklang med den svenska periferiförsvarsprincipen. Kring sekelskiftet 1900 hade Sverige frångått centralförsvarsprincipen från tidigt 1800-tal, och i stället för att säkra en remobilisering
efter reträtt inåt landet var den ledande tanken nu att hålla gränserna. Därför
var den finska östgränsen, eller med Kleens ord ”Nordens östfront”, viktig.18
När kriget brutit ut 1939, dryftade man inom föreningen Nordens frihet ett
försvarsförbund mellan Sverige, Finland och Norge. Efter att Norge ockuperats
kvarstod den gamla tanken om ett svensk-finskt förbund. Bakom de nordiska enhetsvisionerna fanns med andra ord en redan historiskt förankrad tanke om ett bilateralt försvarsförbund. Den pensionerade generalen Pontus
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Reuterswärd tog fasta på risken i ett nordiskt försvarsförbund, som i värsta
fall inte skulle innebära ett starkare försvar, utan att också Sverige skulle dras
in i konflikter utan en etablerad samnordisk koordination. Trots försiktiga
förhoppningar om djupare nordiskt samarbete längre i framtiden, stannade
han vid att föreslå en svensk-finsk försvarsallians.19 Utrikesministrarna Richard Sandler och Norges Halfdan Koht hade redan 1938 i en gemensam radioutsändning pekat på huvudproblemet med att skapa ett samnordiskt försvar.
Ett försvarsförbund skulle vara enklare att åstadkomma i en situation då det
endast fanns en gemensam fiende.20
Det svenska perspektivet dominerar i de här undersökta pamfletterna, och
frågan är vilken deras reella genomslagskraft var i Norge och Danmark. I Danmark lästes Petander & co rätt flitigt och entusiasmen för de nordiska frågorna var betydande inom den danska regeringen. Den norska exilregeringen
höll sig däremot klart mera avvaktande till de nordiska planerna.21 Till syvende och sist reducerades de huvudsakligen svenska visionerna om ett samnordiskt försvar till de planer på ett finsk-svenskt försvarsförbund som man
genom Stockholmsfördraget hade inlett, men som hade strandat genom det
sovjetiska motståndet. Det hindrade dock inte att det fördes en livlig debatt
om ett möjligt försvarsförbund i en nära framtid. Också besvikelsen över det
uteblivna svenska stödet behandlades i ljuset av mellankrigstidens svenskfinska relationer. Atos Wirtanen menade ”att Sverige och Finland under några år helt enkelt höllo på att balkanisera sina inbördes relationer”.22

Statsförbund eller förbundsstat ?
Visionerna för ett enat Norden under andra världskriget innehöll givetvis andra element än den under kriget högaktuella försvarsfrågan. Den stora frågan var om ett lösare statsförbund mellan suveräna stater var att föredra, eller om ett djupare samarbete i form av en förbundsstat var den rätta
lösningen. Bland de aktivaste debattörerna dominerade förbundsstatsidén.
Karl Petander talade för en förbundsstat eftersom, ”ett enkelt försvarsförbund
räcker icke i längden till”. I krisens stund gällde det att sikta högt, och Petander tvekade inte att basunera ut: ”Vi måste få fram ett enat Norden som vårt
stora gemensamma fosterland, vår känslas ankargrund, vårt fria hem, vår
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framtids fasta borg och uppgift”.23 Han presenterade på så vis en retorisk balansakt som noggrant undvek att framställa planerna som alltför rigida och
var noga med att poängtera att detta inte skulle betyda ett ökat statsförmynderi på bekostnad av folkens frihet. I Petanders skiss skulle en centraliserad
beslutsordning beröra de stora frågorna, men inte blanda sig i lokala ärenden.
Försvar, utrikespolitik, högsta domstolsmyndigheten samt tullmyndigheter
och penningpolitik var de områden som listades upp av Petander. Utan dessa
fanns inga förutsättningar för en bindande och fungerande enhet. Per Olof Ekelöf, som tillträdde professuren i processrätt vid Uppsala universitet 1943, hade
redan året innan i Föreningarna Nordens årsbok gjort sig till talesman för en
nordisk förbundsstat som det bästa sättet att trygga de nordiska folkens framtid. Enbart ett försvarsförbund var otillräckligt, och risken var ”för stor att ett
eller flera av de nordiska folken i sista ögonblicket tveka att gripa till vapen
för att försvara ett av broderländernas integritet”.24 I stället förespråkade man
klara juridiskt bindande modeller, något som också Halvar Sundberg varmt
hade pläderat för redan 1941. Hans uppenbara besvikelse över Per Albin Hanssons regering och nordismens tandlöshet fick honom att dra slutsatsen att ett
statsförbund inte fungerade: ”Därmed är man framme vid förbundsstaten såsom den enda hållbara organisationsformen.”25
Alla var inte lika radikala. Carl Rasting, professor i juridik och rektor för
Århus universitet 1941–1943, framlade redan 1941 ett förslag till grundlag för
ett nordiskt statsförbund. Han föreslog att man i första hand skulle skapa ett
samnordiskt lagstiftningsorgan samt ett fördjupat samarbetet inom försvar,
ekonomi, handelspolitik och monetär politik. Att dryfta en realunion var inte
aktuellt och realistiskt enligt juristen Rasting. Han ville att man skulle bygga
vidare på de nordiska kunga- och ministermötena och de nordiska parlamentariska kongresserna. Det beslutande organet skulle vara en förbundsförsamling med fem parlamentsledamöter från respektive land, och de fem nordiska
statsöverhuvudena skulle forma ett nordiskt förbundsråd. Samfällda lagförslag kunde enligt denna modell godkännas av parlamentarikerna genom enkel majoritet, men det skulle krävas enhälligt godkännande av statsöverhuvudena för lagförslagen att vinna laga kraft. Därtill krävdes ännu en kontrasignering av respektive minister för att säkra den mellanstatliga demokratin.26
Även om Rastings planer på ett statsförbund var rätt omfattande i förhållande till den rådande situationen och den tidigare verkligheten, var de inte
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tillräckligt visionära för förbundsstatsivrarna. Örne och Petander tvekade inte
att dra upp praktiska riktlinjer. Förbundsstaten skulle ha en riksdag med två
kamrar. Den första kammaren skulle vara en senat där varje delstat skulle ha
20 ledamöter oberoende av storlek. Dock dryftar skribenterna om kanske tio
ledamöter skulle räcka för Island. Parlamentet skulle utse mertalet av senatorerna, men förbundsregeringen skulle därtill ha rätt att utse ett mindre
antal fackexperter för ministerposter. Antalet ministrar skulle vara elva, enligt formeln: ”tre eller fyra svenskar, två eller tre danskar, två eller tre norrmän, två eller tre finländare samt en isländare”.27 Förbundsregeringen skulle
väljas av parlamentet vars storlek lämpligen omfattade 170–200 ledamöter,
och dessa skulle i sin tur välja regeringen. Frågan om statsöverhuvud framstod föga överraskande som rätt komplicerad, och här var författarna uppenbart försiktiga. Inga entydiga förfaringssätt erbjöds, och Petander och Örne
stannade vid att ett roterande system mellan de fem förbundsstaternas regenter skulle vara det bästa till en början. Samtidigt konstaterade de att en
stark exekutiv makt som i USA inte kunde komma på frågan.28 I Halvar Sundbergs förbundsvision var däremot den svenska kungen självskriven som ”ordförande”.29 Att statsöverhuvudet skulle vara en kung och inte en kejsare enligt
1800-talsmodell verkar alla ha varit överens om. En sådan tradition fanns inte
i Norden, och Wirtanen påpekade att ”Kejsarvärdigheten till den grad missbrukats” att det inte var något att införa i en nordisk förbundsstat.30 Tidigare
under första världskriget hade enskilda röster höjts för att Norden skulle följa de tyska och ryska exemplen, men på 1940-talet var tanken om en nordisk
kejsare inte längre aktuell.

Drottningholm D.C. och andra betänkligheter
Många andra praktiska frågor behandlas av författarna. Petander och Örne yrkade på att en gemensam förbundsflagga var en självklarhet, medan nationsflaggorna skulle bestå som ”delstatsflaggor”.31 Ingen ger sig in på att beskriva
flaggans design, och överlag förblir planerna för hur man både ska federalisera
och bevara förbundsstaternas oberoende något oklara. Den kanske mest eldfängda frågan berörde huvudstadens placering. I neutral ton dryftade Petander,
Kleen och Örne inrättandet av en speciell administrativ huvudstadsregion i stil
2 . s a m fu n d o c h s a m m a n h a n g – y h t eisö j ä j a y h t e y k si ä

221

med Washington D.C. De menade att denna borde finnas nära en viktig större stad med goda kommunikationer och det enda alternativet som angavs var
Drottningholm. Den uppenbara Sverige- och Stockholmcentreringen, och därtill den svenska monarkens slottskommun, skulle knappast ha hållit om detta
ärende på allvar hade blivit föremål för en nordisk överenskommelse. Redan
på 1800-talet hade författaren Carl Jonas Love Almqvist föreslagit att Göteborg skulle göras till Skandinaviens huvudstad, vilket framstår som en mera
balanserad tanke. Också Wirtanen, som i övrigt godkände det mesta som Petander & co föreslog, tyckte att Uppsala eller Kungälv hade varit lämpligare än
Drottningholm. Samtidigt som han beklagade att finska alternativ inte omnämnts föreslog han alltså Kungälv i Bohuslän. Den lilla orten hörde till Norge under medeltiden – hette då Kongahälla – och omnämns i Snorri Sturlassons Heimskringla (ca 1230) som säte för ett Nordiskt trekungamöte år 1101.
Andra stora frågor var myntenheten samt alkohol- och jordbrukspolitiken.
Angående gemensam valuta lämnade Petander och Örne frågan öppen, de
tog inte ens ställning till om myntenheten skulle heta krona, vilket antagligen
uppfattades som självklart. Den mera allmäneuropeiska danska alkoholpolitiken ringades in som en stötesten, och författarna valde att göra det till en
lokal delstatsangelägenhet. Den nordiska samkänslan byggde som bekant på
en språklig och kulturell gemenskap. En harmonisering av stavningen mellan
danskan, norskan och svenskan åberopades också som ett naturligt steg för
att återkalla 1800-talets nationella särutveckling.32 Hur man i praktiken skulle göra finska språket eller isländskan mera integrerade i förbundsstatsbygget
var däremot inte helt självklart. Betecknande nog var det bara Atos Wirtanen
som dröjde mera utförligt vid denna fråga. Han föreslog att finskan skulle införas som frivilligt skolämne i de övriga länderna. Därtill efterlyste han ”en viss
reciprocitet ifråga om språkkunnigheterna”, med speciell hänvisning till tjänstemännen i förbundsstatsmaskineriet och journalisterna inom dagspressen.
Han såg det som viktigt att de stora tidningshusen skulle hålla sig med finskkunniga journalister.33 Två betydande faktorer angående språkharmoniseringen behandlades inte överhuvudtaget. För det första dryftade ingen av författarna frågan hur ordergivningen inom de övergripande militära förbundssenheterna skulle arrangeras. För det andra noterade varken Wirtanen eller någon
annan att finska språkets historiska förekomst i både Sverige och Norge kunde vara ett argument för att införa den reciprocitet han så varmt förespråkade.
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Detta sistnämnda faktum är ett av många exempel på att man under största delen av 1900-talet tänkte i strikta nationella termer och uppfattade de enskilda nordiska länderna (med undantag av Finland) som språkligt homogena.
Nordismen byggde på de enskilda staternas suveränitet, och detta ledde också
till en starkt uniformerad syn på varje enskilt land. Det skvallrar om att nationalstatens primat fortfarande styrde det mesta av tänkandet. Monika Janfelt
kallar fenomenet för ”parallellnordism”, för att beteckna den nordiska tankens
underordning i förhållande till nationalstaten.34 Internationalismen och småstatspolitiken byggde dels på en stark tro på ett mellanstatligt rättssystem där
alla stater skulle åtnjuta samma rättigheter. Det byggde också på vad Henrik
Stenius har kallat för den ”olympiska principen”, det vill säga att alla aktörer
i första hand representerade sitt land inom det internationella samarbetet.35
Minoriteter och nationella sub-regioner skulle inte sitta vid förhandlingsborden, och de internationella organisationerna, från den nordiska socialdemokratiska fackföreningsanslutningen SAMAK till Nationernas förbund, utgick
från en internationell ordning där alla förväntades representera sin nation.
Samtidigt fanns mellankrigstidens internationalistiska fredsprojekt som en
kuliss för många av den nordiska förbundsstatens påhejare. En av de mindre
uppmärksammade pamfletterna var Laurin Zilliacus skrift, Vi vill inte kvävas,
som utkom 1942. Denna finlandssvenska pedagog publicerade sina tankar under pseudonymen Erkki Järvinen, och han stod klart i den mera internationalistiskt inriktade fredsoppositionens läger. Tanken om en världsomspännande fredsordning efter kriget, eller åtminstone ett arbete för en sådan, var ett
viktigt sammanhang för många av dem som deltog i förbundsstatsdebatten.
Zilliacus/Järvinen delade Atos Wirtanens syn på nödvändigheten för Finland
att orientera sig nordiskt, som ett första led i ett fredligare Europa efter kriget,
och 1943 såg han därför också Nordens Förenta Stater som det bästa alternativet i framtiden.36 Både Wirtanen och Zilliacus stod på så sätt för en nordisk
antifascism i stil med den som hade rotat sig i den danska motståndsrörelsen.
Kopplingen mellan en världsorganisation och det fördjupade nordiska samarbetet var en del av resonemanget hos många. Petander såg att en Nordisk
förbundsstat kunde vara en modell för andra:
Nordens folk ha här en världshistorisk uppgift att fylla, att på ett föredömligt sätt visa världen, att hela mänsklighetens frihets- och
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samarbetsproblem kan riktigt lösas endast genom en syntes av individualism och kollektivism, en syntes, byggd på individuell egenart, frihet och självständighet å ena sidan och omfattande samarbete å den
andra.[…] Vad Norden här förmår göra måste därför också bli föredömligt för hela Europa och världen.37
Tankefiguren om Norden som förebild för världen har också den en egen historia, som inte här kan fördjupas. Men självbilden hos de flesta pamflettförfattarna omfattar en tro på just nordbornas förmåga att handla rättrådigt, och
med en högre moral än stormakterna. Redan 1935 hade de nordiska socialdemokratiska partiernas ungdomsorganisationer arrangerat ”Den nordiska demokratins dag” i Malmö. Inför 20 000 ungdomar hölls tal, däribland av Väinö
Tanner, om hur den speciella nordiska formen av demokratin var en garanti mot totalitarism av alla slag, och som sådan skulle ses som ett föredöme.38

Debatt och kritiska röster
De här beskrivna pamfletterna och broschyrerna författades av en grupp likasinnade, och få interna kritiska röster fick rum i debatten. Den nordiska enhetstanken var dock inte unisont omfattad inom det läger som kunde betecknas som liberalt och fredssinnat. Det starkaste inlägget som tillförde en dissonans till debatten var Herbert Tingstens pamflett Debatten om nordisk enhet,
som utkom i slutet av 1943. Tingsten, professor i statskunskap vid Stockholms
högskola (1935–1946) och senare chefredaktör för Dagens Nyheter (1946–1959),
var en central röst i den svenska samhällsdebatten. Hans bidrag publicerades av Föreningen Norden i Sverige, och i förordet konstaterar publikationsnämndens ordförande Sten Dehlgren att nämnden inte delade de mest kritiska synpunkterna, men att ”det likväl synts vara av vikt och intresse att också sådana få komma till tals”.39
Med den kanske vassaste pennan av alla dissekerar Tingsten omsorgsfullt
förbundsstatspamfletterna och deras budskap. Han var inte motståndare till
samarbete, och han såg med stort allvar på den nordiska frågan och framförallt på demokratifrågan i en framtida världsordning efter kriget. Därför ansåg han att Nordens framtid inte skulle behandlas i ”frasernas och slagordens
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tecken”. ”Den lössläppta folkmötes- och bankettstilen – väl känd från tidigare skandinavism – är alltid en fara för demokratin”, fortsatte han.40 Metodiskt
avfärdade han tanken om att ett försvarsförbund automatiskt skulle ge mera
trygghet, och hävdar bestämt att inget förbund hade kunnat hindra kriget.
Dessutom var han tveksam till om det egentligen fanns någon grund att påstå
att ett svensk-finskt försvarsförbund hade planerats på allvar före kriget. Han
lyfte fram den dåliga militära beredskapen i Danmark och Norge som viktiga faktorer som inte kunnat lösas med förbund, utan med konkreta åtgärder.
Hans allmänna irritation tar sig formen av en vältaligt och giftigt kritik mot
idéer som i grunden var både opraktiska och orealistiska, men som av många
här omnämnda pamflettförfattare hade presenterats som obestridliga sanningar. Den utopiska dimensionen som framtidsprojiceringen gav, hade han
inte heller mycket till övers för:
Den brist på hämningar, som följer med vissheten om att handling inom
en nära framtid är omöjlig, ger ofta inläggen en irreal prägel. Medan
Nordens öde avgöres på Atlanten och i Tunis, diskuterar man allvarligt,
om dess huvudstad bör ligga i Upsala eller Drottningholm.41
Atos Wirtanen och de andra får alla en rejäl dos av Tingstens kritik. Han
ondgör sig över att förbundsstatsivrarna ser sin egen ståndpunkt som moraliskt mer högtstående än alla andras, och att de därför inte är kapabla
att själva motta kritik. Överlag vill Tingsten skjuta ner tanken om egenvärdet i en nordisk förbundsstat. Han påvisar också bristerna i de framlagda
planerna, och nämner exempelvis att språkfrågan inte behandlats på ett
ärligt sätt. Som den ansvarsfulla realisten läxar han upp förbundsstatsivrarna och målar upp en bild av ansvarslöst dagdrömmeri. Den något uppblåsta självbilden av de nordiska ländernas betydelse internationellt skjuter han också i sank:
Vidare har det någon gång påståtts att ett nordiskt förbund som ett vackert
exempel skulle kunna bli av betydelse för andra staters, möjligen hela
världens samordning. Överdriften står här på gränsen till meningslöshet.
Tanken för i minnet den för femton år sedan icke ovanliga föreställningen,
att Sverige genom att avrusta skulle visa stormakterna den rätta vägen.42
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Tingsten var inte en ensam röst, utan snarare företrädare för en opinion som
förmodligen var större än den som vill se en förbundsstat. Allan Degerman påminde i sin balanserade översikt av ämnet 1943 om att den norska utrikesministern Trygve Lie i en radioutsändning från London sommaren 1941 hade konstaterat att man ”måste dåligt känna Norges folk och dess historia, om man tror, att
det på fredens dag skulle uppge den frihet och självständighet som det kämpade för före 1905 och som det under det pågående kriget dör för att återvinna”.43

Nordiskt samarbete och fågel Fenix-effekten
Planerna på ett närmare nordiskt samarbete kom att kvarstå på agendan efter
kriget. De svenskledda sonderingarna kring ett försvarsförbund avancerade rätt
långt, men blev resultatlösa. Grundandet av Nordiska rådet 1952 kan ses som en
kompensation för den uteblivna militäralliansen. Att det nordiska samarbetet
i historisk jämförelse nådde sin mesta omfattning och sina viktigaste konkreta
resultat under 1950-talet, var resultatet av många faktorer. Ekonomisk tillväxt
och en allmän optimism genomsyrade tiden och de samstämmiga målsättningarna för socialpolitiska reformer gjorde det ändamålsenligt att öka det nordiska samarbetet. Ur ett finskt perspektiv betydde det kalla kriget att en politisk
nordisk orientering blev mycket mer betydelsefull och accepterad än vad som
varit fallet under mellankrigstiden.
De mest utopiska idéerna om en förbundsstat blev inte verklighet efter krigsslutet. De nationella intressena överskuggade de samnordiska, och de olika militärstrategiska lösningarna som genomfördes för respektive nordiska länder
gjorde att hela tanken blev inaktuell. Efter första världskriget förekom en liknande dynamik. Starka ekonomiska intressegrupper hade sett stort potential i
varuutbytet under krigets slutskede och som en modell för framtiden. Freden
betydde dock att en mera nationalistisk politik inträdde, och näringslivstopparna drev då på grundandet av Föreningarna Norden 1919 (Island 1921 och Finland
1924). Att Nordek-planerna gick i stöpet 1969 var i sin tur ett misslyckande i vars
kölvatten Nordiska ministerrådet grundades 1971. Höga målsättning som inte
realiseras och sedan någon form av samnordisk kompensation är ett mönster,
som ibland har beskrivits som ”Fågel Fenix-effekten” inom nordiskt samarbete.44
Pamfletterna som skrevs under andra världskriget till stöd för ett enat Norden
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byggde på ett arv från 1800-talets skandinavism. Författarna var medvetna om
tidigare planer, och tvingades ta ställning till varför det nu skulle vara annorlunda. Fastän pamfletterna närmast kan ses som politiskt verkningslösa, var ett
nordiskt enande något som man historiskt alltid hade förhållit sig kritiskt till i
Tyskland och Ryssland/Sovjetunionen. Efter krigsslutet gjorde finska förläggarförbundet på uppmaning av kontrollkommissionen upp en lista över 288 böcker
som skulle tas bort från försäljning och bibliotek i Finland. Petander, Kleen och
Örnes pamflett, som utkommit i en parallellupplaga i Finland, samt Atos Wirtanens skrift fanns båda på listan över anti-sovjetisk och därmed förbjuden litteratur.45 Tanken på ett enat och starkare Norden är något grannarna i närområdet alltid hållit ett öga på och de geopolitiska realiteterna har hittills varit sådana att en nordisk förbundsstat förblivit en vision.
Tanken om ett enat Norden har varit en dröm under snart två sekel. Redan
1846 när författaren Carl Jonas Love Almqvist höll talet ”Skandinavismens utförbarhet” i Köpenhamn, föreställde han sig hur ett pan-skandinavistiskt kungarike
kunde se ut i praktiken. Under olika tidpunkter har idén nått ut i den offentliga
debatten i lite olika varianter och sammanhang. Idén har sina rötter i 1800-talets
skandinavism, och under 1900-talet fortlevde den som en del av nordismen. På
2010-talet har förslaget om en nordisk förbundsstat aktualiserats på nytt av Gunnar Wetterberg, som 2010 initierade den nu, inför 2020-talet fortfarande aktuella förbundsstatsdiskussionen med pamfletten Förbundsstaten Norden. Han pläderar för hur förnuftsorienterad, inte minst ekonomiskt och globalpolitiskt, en
nordisk förbundsstat skulle vara. Han kallar sin vision för en ”utopisk realism”,
och menar att senast 2030 kunde de nordiska länderna självmant vara redo att
skapa en gemensam förbundsstat och ta plats bland världens tio eller tolv största ekonomier.46 Året innan Wetterbergs pamflett publicerades hade den pensionerade norska diplomaten och ministern Thorvald Stoltenberg, på uppdrag av
de nordiska utrikesministrarna, utgivit en rapport som begrundade formerna
för ett fördjupat nordiskt samarbete inom säkerhets- och utrikespolitik.47 Dessa
två inlägg betydde en ny fas i diskussionsklimatet angående nordiskt samarbete.
Tongångarna från 1990-talet om den nordiska tankens sakta borttynande slutade att dominera. Fastän tanken på en förbundsstat fortfarande är en utopi, så
har språkbruket förändrats och förbundsstaten har blivit en del av en nordisk
offentlig debatt. Dagens förbundsstatsdiskussion aktualiserar frågan om motiven och innehållet i tidigare förbundsstatsdiskussioner.
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Helsingin rautatieaseman kello mittaa välirauhan viimeisiä hetkiä 20.6.1941, vain muutama
päivä ennen uuden sodan alkua. Rautatiet aikatauluineen sekä moderni posti- ja
lennätinlaitos rakensivat yhteisen, kansallisen ajan kokemusta, joka asettui historialliselle
jatkumolle menneestä tulevaan. SA-kuva.

Kansallinen
aika, historia ja
trauma
Synkronoivat käytännöt ja ajalliset
murtumat tutkimuskohteena
Ville Kivimäki

T

raumasta on tullut nykykulttuurissa yleinen arkikäsite kuvaamaan sekä psyykkisesti haavoittavia henkilökohtaisia elämyksiä että kollektiivisia kokemuksia, joiden on nähty vaikuttavan kokonaisten kansakuntien ”psyykeen”. Julkisissa keskusteluissa erityisesti historiaa käsitellään usein traumojen kautta:
menneisyyden väkivalta- ja menetyskokemukset aiheuttavat ylisukupolvisia
pahoinvoinnin kierteitä, jotka pitävät otteessaan niin yksilöitä kuin yhteisöjä. Historiantutkijoiden terapeuttiseksi tehtäväksi on tarjottu ”kansallisten
traumojen” purkajan, käsittelijän ja parantajan roolia.1
Traumaattisten kokemusten ja niiden pitkäaikaisvaikutusten huomioiminen
menneisyydessä on tärkeä näkökulma. Alun perin psykologiasta ja psykiatriasta lainattua trauman käsitettä ei kuitenkaan ole ongelmatonta käyttää yhtä
2 . s a m fu n d o c h s a m m a n h a n g – y h t eisö j ä j a y h t e y k si ä

22 9

lailla yksittäisiin ihmismieliin kuin kokonaisiin kansakuntiin, ikään kuin kyse
olisi samantasoisista ilmiöistä, joissa vaikuttavat samat psykologiset muuttujat. Vastaavasti lääketieteellisen käsitteen käyttö humanistisessa tai yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa ei ole yksinkertaista. Joka tapauksessa yksilölliset traumakokemukset ja kansalliset merkitysjärjestelmät voivat olla läheisessä suhteessa toisiinsa, etenkin kun kyse on sodan kaltaisesta kollektiivisesta
kokemuksesta.2
Artikkelini tavoitteena on luonnostella malli, jonka pohjalta tätä suhdetta
voitaisiin historiantutkimuksessa lähteä tulkitsemaan. Esitän huomioita yhteisen aikakäsityksen, historiankirjoituksen ja traumaattisten kokemusten
keskinäisistä sidoksista sekä päätän kirjoitukseni lyhyeen ekskursioon kesään
1944, jolloin tämä jännitekenttä tuli hyvin konkreettisesti näkyviin.

Historia ja nykyhetki yhteisenä aikana
Yksi nationalismitutkimuksen keskeisistä painopisteistä on ollut tutkia ajan
merkitystä modernien kansallisvaltioiden synnyssä ja rakentumisessa. Alan
luultavasti viitatuimmassa klassikossa, Benedict Andersonin kirjassa Imagined
Communities (suom. Kuvitellut yhteisöt), yhteisesti jaettu, samanhetkinen ajan
kokemus teki mahdolliseksi ”kuvitellun kansakunnan”, jonka toisilleen tyystin
vieraat ja fyysisesti tuhansien kilometrien erottamat yksilöt saattoivat tuntea
jaetuksi yhteisökseen. Kello, kalenteri, säännöllisesti ilmestyvät sanomalehdet, eri aikataulut, juhlapäivät ja historialliset merkkitapahtumat loivat yhteisen ajallisen kokemusympäristön, joka perustui standardoituihin ajan määreisiin ja jossa tuli mahdolliseksi ajatella miljoonien kansalaisten yhtäaikainen toiminta homogeenisesti etenevässä ajassa.3
Tähän abstraktiin, tyhjään aikaan nationalismi ideologiana ryhtyi kirjoittamaan ”kansakunnan biografiaa”; narratiivia kansallisesta historiasta ja identiteetistä. Käytän tästä ajasta modernien kansallisvaltioiden yhteydessä termiä kansallinen aika. Tällainen irtaantuminen silminnähtävästä ja paikkaan
sidotusta sekä ajan että uusien instituutioiden ja sosiaalisten suhteiden kohdalla edellytti kykyä luottaa näkymättömään ja symboliseen. ”Kansalaisuus”
syntyi osaltaan tästä luottamuksesta kansalliseen aikaan; yksilö rakensi mielekkään toimintansa, tulevaisuutensa ja samalla oman turvallisuutensa sen
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varaan, että yhteinen aika on jatkuva, että se etenee sovitulla tavalla ja että
se on kaikkien jakama.4
Vaikka kansallinen aika toteutuu nykyhetkessä ja suuntautuu tulevaisuuteen, se legitimoi tai luonnollistaa itsensä perinteellä, kansallisen menneisyyden konstruktiolla. Kansallisen ajan jatkumo muodostuu kansakunnan syntymyyttien ja tulevaisuuteen sijoittuvien kansallisten päämäärien väliin. Yhteisön myyttisiä alkujuuria ja perinteitä uusinnetaan rituaalisissa toisinnoissa
ja muistikulttuurissa esimerkiksi kansallisina juhlapäivinä.5
Usein näihin rituaaleihin liittyy pyhyyden kokemus; yhteisö juhlii omaa erityisyyttään korostamalla jumalallista alkulähdettään tai ainakin kohtalonomaista johdatusta ja yli-inhimillistä sankaruutta kansakunnan syntyhistoriassa. Näin nationalismi on muuntunut kansalaisuskonnoksi, jossa kansallinen aika saa sakraalin ulottuvuuden. Yhteisön ”pyhä” alkujuuri legitimoi
kansakunnan luonnolliseksi kokonaisuudeksi, jonka perustava olemus on
pyritty esittämään kyseenalaistamattomana.6
On selvää, että historialla on merkittävä rooli kansakunnan rakentumisessa
ja kansallisen ajan muotoutumisessa. Historian merkitys voidaan jakaa tässä
suhteessa kahteen: historia tietynlaisen ajallisen ajattelun muotona eli aikakäsityksenä sekä historia kansallisena historiankirjoituksena, tieteenä ja toimintana. Kuten ”uuden ajan” (Neuzeit) historiallisen ajattelun syntyä käsitellyt Reinhart Koselleck on osoittanut, näistä kahdesta ensimmäinen teki mahdolliseksi jälkimmäisen.
Esimoderneissa yhteisöissä kokemukset ja odotukset muodostivat lähes
tyhjentävästi toisensa: yksinkertaistaen sanottuna syklisessä ”luonnonajassa”
ei ollut odotettavissa juuri muuta kuin jo aiemmin koettu. Aiemmat kokemukset ylittävät odotukset kohdistuivat ”tuonpuoleiseen”. Sen sijaan valistuksen
ja uuden ajan sekä vielä voimakkaammin modernin ajan ominaispiirteenä on
ollut kokemusten ja odotusten irtaantuminen toisistaan: aikakäsitys muuttui lineaariseksi ja edistyväksi, historiallinen muutos ja ainutkertaisuus tulivat käsitteinä mahdollisiksi. Irtaantuminen syklisestä luonnonajasta koettiin
ajan kiihtymisenä – tulevaisuus erkaantui menneisyydestä ilmeisen nopeutuvalla tahdilla. Historiasta tuli sekä ajallinen toimija, joka toteuttaa itseään,
että toiminnan kohde, joka voitiin tehdä. Periaatteessa kaikkia yksittäisiä, erityisiä historioita yhdisti yksi, lineaarisesti etenevä maailmanhistoria – universaali kehityskertomus, jonka varaan rakentui modernisoituva maailmankuva.7
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Käytännössä tämän abstraktin maailmanhistorian sijaan lineaarisen kehityskertomuksen paikan ottivat 1800-luvulta lähtien kansakuntien historiat. Muuttuneen aikakäsityksen elimellinen suhde klassiseen historismiin
on ilmeinen, mutta nationalismin ja kansallisvaltioiden synnyn johtaminen
uudenlaisesta ajan ymmärryksestä on tietenkin vain yksi näkökulma erittäin
monimutkaiseen, ylirajaiseen ilmiökenttään. Tässä riittää todeta, että kehitys tapahtui rintarinnan. Teollisuuskapitalismi, kansallisten instituutioiden
muotoutuminen ja monikansallisten imperiumien lahoaminen yhteisen kielen yhdistämiksi etnisiksi yhteisöiksi tarjosivat todisteita uudesta edistyksen
ajasta; vastaavasti orastava kansallinen historiankirjoitus legitimoi tätä muutosta ja kirjoitti sille lineaarisen, yhdistävän ja tulevaisuuteen osoittavan kehityskertomuksen. Uusien, muodostuvien kansallisvaltioiden keskinäinen kilpailu kiritti eteenpäin kunkin valtion omaa kehityskertomusta.
Kansallisella historialla viitataan usein niihin 1800-luvun ja 1900-luvun alkupuolen historiantutkimuksiin, joissa eksplisiittisesti rakennettiin kansakunnalle yhteistä menneisyyttä ja identiteettiä. Toisaalta kansallinen historia viittaa
nykyiseenkin historiankirjoitukseen, jossa kansakunta itse on sekä historian
subjekti että sen tärkein objekti. Kuitenkin, kuten Pauli Kettunen on kirjoittanut, ”kansallinen katse” on ohjannut myös ”uusia historioita”, joiden tutkimuskysymysten relevanssin on yhtä lailla määrittänyt niiden kansallinen merkitys.
Kansakunnan lineaarista kehityskertomusta on kirjoitettu teollistumisen, modernisoitumisen, yhteiskunnan rakennemuutoksen ja kulttuurihistorian kautta. Historian poliittisuus liittyy sen kykyyn ja pyrkimykseen määrittää ”inhimillisen toiminnan näköaloja” – ja siten myös tulevaisuudennäkyjä. Menneisyys ei,
ainakaan historismin hengessä, paljasta tulevaa, mutta historia kytkee nykyhetken ja tulevaisuuden osaksi jatkumona ymmärrettyä ”kansallista projektia”.8
Yleistän: laveasti määritellylle kansalliselle historiantutkimukselle on ominaista 1) ymmärtää kansakunta tai valtio keskeisenä sekä tutkimusta että tutkimuskohteiden toimintaa rajaavana kehyksenä, 2) korostaa ajallista jatkuvuutta ja lineaarista kehitystä sekä 3) kontekstualisoida havaitut murrokset
osaksi laajempaa historiallista jatkumoa, joka murroksen kautta tulee näkyviin, tai ymmärtää ne nopeasti normalisoituvina poikkeamina (esim. ”poikkeusaikoina”) lineaarisessa kehityskertomuksessa. Uskoakseni tämän historiallisen narratiivin luonne on ennemmin seurausta yleisestä modernista
maailmankäsityksestä, joka sitoo niin historioitsijat kuin heidän lukijansakin
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tiettyyn muotoon, kuin historiantutkijoiden tietoisesta valinnasta ja vallankäytöstä. Tullakseen koetuksi mielekkäänä historiallisen narratiivin rakenteen on korreloitava lukijansa (ja luonnollisesti kirjoittajansa) omaksuman
logiikan ja aikakäsityksen kanssa.

Synkronoivat käy tännöt
Kansallista aikaa ja historiaa on edellä käsitelty hyvin abstraktilla tasolla. Yritän seuraavassa konkretisoida ajan merkitystä kansalaisuudelle modernissa
kansallisvaltiossa. Kun yhteinen jaettu aika on nationalismin keskeinen edellytys ja sisältö, on luonnollista, että sosiaalistuminen kansallisvaltion kansalaisuuteen on tiiviisti kytköksissä tietyn aikakäsityksen sisäistämiseen. Kyse
on ajan hallinnasta; oman henkilökohtaisen ajan sitomisesta ja suhteuttamisesta yleiseen aikaan, tässä tapauksessa kansalliseen aikaan. Käytän niistä mekanismeista, joiden avulla tämä sosialisaatio tapahtuu, käsitettä synkronoivat käytännöt. Kyse on samasta ilmiöstä, jota Benedict Anderson on kuvannut yhtäaikaisen homogeenisen ajan synnyksi.9
Käytännössä kaikilla sosialisaation käytännöillä on synkronoiva ulottuvuutensa. Kansallisista instituutioista esimerkiksi koululaitos, armeija, rippikoulu sekä eri kansalaisjärjestöt, yhdistykset ja urheiluseurat kaikki ovat toteuttaneet myös synkronoivaa funktiota, joskin eri painotuksin ja tavoittein. Tämä
tarkoittaa yhtäältä konkreettisten ajallisten rutiinien koulimista – täsmällisyyden, säännönmukaisuuden ja pitkäjänteisyyden opettelua – ja toisaalta,
osaksi näiden rutiinien hallinnan kautta, oman ajankäytön ja ajallisen toiminnan niveltämistä osaksi laajempaa, jopa ylisukupolvista ajallista jatkumoa.10
Sama tapahtuu laein ja säännöin: muun muassa työajan, alaikäisyyden, äänestysikärajan, oppi- ja asevelvollisuuden tai eläkeiän poliittisella sääntelyllä
määritellään kansalaisen ajallinen paikka ja siihen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Myös yhteisön rangaistukset jäseniään kohtaan liittyvät aikaan: yksilön aika voidaan riistää, joko lopullisesti kuolemanrangaistuksella tai määräaikaisesti vankeudella. Synkronoinnin instrumentit kuten kello, kellokortti,
kalenteri, aikataulut, arki- ja pyhäpäivät tai vaikkapa lukukausi toimivat välineinä, joiden avulla henkilökohtainen ajan kokemus jäsentyy osaksi yhteistä standardoitua aikaa.
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Nämä välineet voidaan ymmärtää myös laajemmin lainaamalla Daniel
Lord Smailin neurohistoriallista termiä ”psykotrooppisista mekanismeista”,
jolla tarkoitetaan aivokemiaan vaikuttavia kulttuurisia tekniikoita. Ulkoa opetellut laulut ja hokemat, vireys- ja stressitason säätely, piristysaineet väsymyksen karkottamiseksi ja tehokkaan vuorokausirytmin omaksuminen – muun
muassa nämä psykotrooppiset mekanismit liittyvät henkilökohtaisen ajan sopeuttamiseen yleisen ja yhteisen ajan vaatimuksiin.11
Kaikkiin eri ajanhallinnan muotoihin liittyy kulttuurisia ja ideologisia synkronointikäytäntöjä, jotka antavat ajalle merkityksen. Nämä merkitykset ovat
lopulta historiallisesti spesifejä, kunkin ajankohdan, yhteiskunnallisen kontekstin ja yksilön sosiaalisen statuksen määrittelemiä. Esimerkiksi ”täysiikäisyys”, ”sota-aika”, ”joulukuun 6.” tai ”lauantai” saavat eri sisällön riippuen
muun muassa sukupuolesta, kansallisuudesta ja historiallisesta ajanjaksosta. Synkronoinnin tekniikat, painotukset ja tavoitteet kytkeytyvät ideologiaan; siihen, onko johtavana ideaalina esimerkiksi oppiva, alistuva, osallistuva, uhrautuva, taisteleva, tuottava tai kuluttava kansalainen (tai paremminkin näiden kulloinenkin yhdistelmä).
Synkronoinnin luonteesta moderneissa kansallisvaltioissa voidaan kuitenkin yrittää määritellä jotain yleistä. Kuten on jo sanottu, keskeisenä pyrkimyksenä on poliittisen jatkuvuuden korostaminen ja kansalaisen liittäminen
osaksi kansallista periodisointia; Suomen tapauksessa esimerkiksi teollistumisen ajan, pula-ajan, sota-ajan, jälleenrakennusajan tai tietoyhteiskunnan
ajan kansalaisuusvaateiden kehikkoon. Tavoitteena on siis kansalainen, joka
sovittaa itsensä osaksi kansallista aikaa, yhteisen menneisyyden ja tulevaisuuden väliin. Näin syntyy ennakoitava ja hallittava kansallinen toimija.12
Kysymys ei ole pelkästään ulkoa tulevasta, tiettyihin eksakteihin henkilöihin, eliittiin tai instituutioihin paikantuvasta vallasta, vaan kansalaisen sisäistetystä itsesäätelystä; henkilökohtaisen ajan ja käyttäytymisen omalähtöisestä asettamisesta osaksi yleistä, ”vallitsevaa” aikaa ja sen vaateita. Tässä
on varmastikin yksi hegemonisen vallan piirre: kyky ilman näkyvää, pakottavaa vallankäyttöä hallita ja määrittää yhteinen aika, jonka yksityiskohtaisesta sisällöstä voi olla erimielisyyttä, mutta jonka jatkuvuus tai rytmi ei itsessään joudu kyseenalaiseksi. Kansallinen historia on yksi merkittävä synkronoiva käytäntö, sekä institutionaalinen, kulttuurinen että ideologinen, joka
rakentaa ja tukee yhteistä kansallista aikaa.13
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Vaikka ne limittyvätkin kiinteästi toisiinsa, on syytä tehdä ero kansallisen
ajan ideologisen ja käytännöllisen ulottuvuuden välille. Käytännöllisellä tasolla kyse on kansalaisten arkisen ajan jäsentämisestä osaksi yhteiskunnallista aikaa, esimerkiksi tuottavuuden ja tehokkuuden hallinnasta työajan määritelmän avulla tai alaikäisten ajankäytön hallinnasta lukujärjestyksen ja oppivelvollisuuden kautta. Tällä tasolla kansalaiset kohtaavat ajan hallinnan
jatkuvasti ja rutiininomaisesti.
Näihin käytäntöihin sisältyy luonnollisesti myös aimo annos ideologiaa,
mutta se on luonteeltaan piilevää. Sen sijaan ideologisella tasolla kansallinen
aika näyttäytyy harvemmin, eikä useinkaan kosketa kansalaisten arkisia toimia. Kansallisen ajan ideologisessa ilmenemisessä on yleensä kyse kansallisista juhlapäivistä, kansallisesta historiasta ja muistikulttuurista tai poikkeuksellisista kriisiajoista, jolloin tarve korostaa yhteisen kansallisen ajan olemassaoloa ja jatkuvuutta korostuu. Erityisesti sota-aikana kansallinen aika ”suurena
yhteisenä kertomuksena” tulee näkyviin. Se pyrkii antamaan yhteisen merkityksen kollektiiviselle väkivallalle, sekä kansakuntaan kohdistuvalle että sen
harjoittamalle.14
Yksilöiden antamat uhrit ja heiltä vaaditut ponnistukset saavat sisällön,
kun ne asetetaan osaksi kansallista jatkumoa: ne turvaavat ”tulevien sukupolvien onnen” ja ”kansallisen olemassaolon”, niihin velvoittaa ”esi-isien ikiaikainen vapaustaistelu”. Sen lisäksi, että sotiva kansallisvaltio painottaa poliittisen aikansa jatkuvuutta, sille on tyypillistä palata pyhien alkumyyttiensä
äärelle. Kansalaisten nykyiset uhrit ritualisoituvat yhteisön perustana olevien veriuhrien – kansallisten marttyyrien – uusinnoiksi. Tällä tavalla kansallisen ajan lineaarinen jatkuvuus turvataan palautumalla hetkellisesti sykliseen, sakraaliin ja myyttiseen ”uhrin aikaan”, josta haetaan elvyttävää ja
uusintavaa elinvoimaa.15

Trauman aika
Yksilön kokema väkivalta ei tietenkään asetu ongelmattomasti näihin kollektiivisen väkivallan kansallisiin merkitysraameihin, vaikka ne ovatkin tärkeitä myös yksittäisen kansalaisen kokemuksen määrittäjinä. Yhteisöä uusintavan väkivallan takana, ilman sosiaalisesti jaettuja merkityksiä, väkivalta on
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silmitöntä tuhoavaa toimintaa, elävän ihmiskudoksen repimistä. Kun väkivalta kohdataan suoraan ja jos sitä ei ole mahdollista muuttaa kulttuurisiksi
merkityksiksi, se tuhoaa yksilön maailman, sekä fyysisesti että mentaalisesti. Traumaattiseksi muuttunut tapahtuma tuhoaa ”kokemusta”, koska sitä on
vaikea tai mahdoton artikuloida sosiaalisesti jaettavaksi ja kulttuurisesti ymmärrettäväksi merkitykseksi.16
Yksi psykologisen trauman (tai diagnoosina traumaperäisen stressihäiriön)
olennaisia piirteitä on sen vaikutus ihmisen muistiin. Traumaattinen tapahtuma ei kykene integroitumaan aivoissa ihmisen pitkäkestoiseen verbaaliseen
muistiin, jonka varassa yksilö toimii ja ymmärtää sekä itsensä että olemisensa kontekstin. Päinvastoin trauma asettaa kyseenalaisiksi juuri ne perusoletukset maailmasta, jotka ovat tehneet mahdolliseksi mielekkään toiminnan.
Trauma on väkivaltainen katkos henkilökohtaisessa ajassa, ja se ilmenee toistuvina palautumina väkivallan hetkeen. Toisin kuin eheä ja jatkuva pitkäkestoinen muisti, joka muodostaa verbaalisesti käsiteltävän narratiivin (”elämäntarinan”), traumaattinen muisti on kummitteleva, katkonainen ja uhkaava.17
Nykypsykiatrian traumakäsitystä ja traumaperäisen stressihäiriön diagnoosia on kritisoitu siitä, että ne siirtävät pohjimmiltaan sosiaalisen ja kulttuurisen ongelman yksilön henkilökohtaiseksi patologiaksi. Huomiota kiinnitetään vain tietyn tapahtuman ja yksilön mielen suhteeseen, eikä laajempaan
yhteiskunnalliseen kontekstiin.18
Tätä vastoin politiikantutkija Jenny Edkins on pyrkinyt määrittelemään juuri traumaattisen kokemuksen ja kansallisvaltion suhdetta. Samoilla linjoilla
kuin edellä esitelty nationalismitutkimus, Edkins näkee kansallisvaltion tyypillisenä piirteenä konstruktion lineaarisesta poliittisesta ajasta, johon kansalaiset sitoutuvat ja jonka tavoitteena on sosiaalinen järjestys ja vallan jatkuvuus. Tähän yhteiseen aikaan nähden väkivaltaiset traumaattiset kokemukset ovat ristiriidassa; ne jäävät toistamaan itseään ”trauman ajassa”, joka ei
voi kirjautua osaksi kansallisvaltion poliittista aikaa. Traumaan liittyy olennaisena osana luottamuksen pettäminen sellaiseen tahoon, jonka kokija on
aiemmin ymmärtänyt turvaa tarjoavana ja hyväntahtoisena.
Modernin kansallisvaltion paradoksaalinen suhde traumaan on tässä:
valtio lupaa suojella kansalaisiaan, mutta samaan aikaan se vaatii heiltä itsensä uhraamista, väkivallan harjoittamista ja väkivallan kohteeksi alistumista. Koska poliittinen yhteisö, valtarakenne ja kollektiiviset identiteetit
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perustuvat yhteiselle, sosiaalisesti rakentuvalle kielelle, trauman kokemusta on vaikea ilmaista ilman että se uhkaisi tämän kielen mielekkyyttä ja yhteisön perustaa. Siksi on ollut tärkeää eliminoida, marginalisoida tai patologisoida trauman kantaja, jotta hänen kokemuksensa ei uhkaisi yhteisön poliittista jatkuvuutta.19
Käytännössä tämä on tarkoittanut esimerkiksi sitä, että sodassa psyykkisesti murtuneet sotilaat ovat joutuneet rankaisutoimien ja häpäisyn kohteeksi, heidän vammojensa yhteys sotakokemuksiin on kiistetty tai heiltä on
evätty asema sotainvalidina. Toisaalta myös psykiatriset diagnosoinnit ovat
paikantaneet vammat yksittäisen mielen sisään ja irrottaneet ne sodan laajemmasta kulttuurisesta ja kansallisesta merkitysjärjestelmästä. Yksi trauman poliittinen jännite muodostuu siis siitä, että kansallisesti elähdyttävänä esitetty uhriväkivalta sodassa koetaan yksilöllisesti mielettömänä ja mieltä tuhoavana. Jälkimmäinen kokemus kyseenalaistaa edeltävän. Uhka on silti
ennemmin symbolinen kuin konkreettinen; mieleltään järkkyneiden sotilaiden ja siviilien kokemuksille on yleensä leimallista mykkyys, muodottomuus,
itsetuhoisuus ja syvä yksinäisyys, miltä pohjalta voi vain harvoin nousta todellista haastetta yhteisön poliittiselle jatkuvuudelle.
Yksilökohtaisen psykologisen trauman rinnalle on muotoiltu kulttuurisen
trauman teoriaa. Tällöin kysymys on ilmiöstä, jossa joko todellinen tai kuviteltu tapahtuma saa merkityksiä, jotka järkyttävät kollektiivista (kansallista)
identiteettiä ja pakottavat määrittelemään sitä uudelleen. Mikä tahansa yhteiskunnallinen kriisi ei ole kulttuurisesti traumaattinen; edellytyksenä on,
että se ilmaistaan yhteisten merkitysten radikaalina murroksena. Jotta tällainen kriisi voisi todella järkyttää kollektiivista identiteettiä ja yhteisön perustana olevaa kulttuurista merkitysjärjestelmää, on sen oltava ainakin symbolisesti väkivaltainen ja perustavia yhteisiä merkityksiä tuhoava. Sen on kyettävä paljastamaan yhteisön haavoittuvuus ja vaarantamaan yhteisen ajan sekä
sen varaan rakentuneen kollektiivisen muistin ja kansallisen narratiivin jatkuvuus. Kollektiivisen identiteetin uudelleenmääritys kulttuurisen trauman
seurauksena tarkoittaa siten myös kansalliselle ajalle ja historialle annettujen merkitysten uudelleenmääritystä.20
Psykologisessa ja kulttuurisessa traumassa toteutuu sama logiikka ajan
suhteen: molemmissa on kyse väkivaltaisesta katkoksesta lineaarisessa jatkumossa – joko yksilön omassa biografisessa muistissa tai sitten yhteisön
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kollektiivisessa muistissa. Tuo kokemus pakottaa menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden kivuliaaseen uudelleenmäärittelyyn. Usein psykologisella ja kulttuurisella traumalla voi myös olla sama alkulähde, mikä pätee etenkin sotatilanteisiin, terrori-iskuihin tai massiivisiin luonnonkatastrofeihin.
On silti tärkeä korostaa, etteivät psykologinen ja kulttuurinen trauma millään lailla edellytä toisiaan. Vaikka suurikin määrä ihmisiä kokisi psyykkisesti väkivaltaisen murtuman, ei tällainen kokemus mitenkään automaattisesti muutu kulttuuriseksi traumaksi, joka vavisuttaisi yhteisönsä perustaa. Ja
vastaavasti kulttuurinen trauma voi ilmetä, vaikka yksikään yhteisön jäsen ei
olisi kokenut suoraan mitään henkilökohtaisesti traumaattista. Kyse on kahdesta eri ilmiöstä, joilla on analogiaa ja jotka voivat olla yhteydessä toisiinsa,
mutta jotka eivät ole sama asia.21

Ekskursio :
kesä 1944 ajallisena katkoksena ja jatkumona
Kaikki edellä sanottu kansallisesta ajasta, historiasta ja traumasta liikkuu
hyvin yleisellä tasolla. Esimerkiksi Jenny Edkinsin ajatusta kansallisvaltiosta trauman tuottajana ja vaientajana voidaan pitää liian abstraktina ja sitä
on tässä myös yksinkertaistettu, mutta se toiminee silti yhtenä teoreettisena
näkökulmana trauman ja kansallisvaltion suhteen ymmärtämiseksi. Historiallinen sisältö tälle raamitukselle on kuitenkin löydettävä empiirisesti. Pyrin lopuksi kiinnittämään tehdyt huomiot yhteen hetkeen Suomen historiassa, kesään 1944.
Rintamalla puna-armeijan läpimurto ensin Kannaksella ja sitten myös Syvärillä kesäkuussa 1944 johti kaoottiseen perääntymisvaiheeseen. Muun ohessa romahtivat myös ne aikaa jaksottavat käytännöt, joista oli asemasodan aikana tullut osa etulinjan ”sotanormaalia”: tasaisena kiertävät vartio-, lepo- ja
lomavuorot, kirjeenvaihdon syklit, saunapäivät sekä muut rutiinit. Kesän taisteluille oli leimallista ajantajun hämärtyminen, kun päivät ja viikot sekoittuivat toisiinsa. Valoisat yöt ja hyökkäyksen kiivas tahti korostivat tätä kokemusta. Sen lisäksi, että sotilaita eksyi ja harhautui yksiköistään, olosuhteet synnyttivät laajoja paniikki- ja karkuruusilmiöitä. Kun rintamaupseereilta kerättiin
tietoa kesä-heinäkuussa 1944 ilmenneistä joukkopaoista, näille kokemuksille

23 8

2 . s a m fu n d o c h s a m m a n h a n g – y h t eisö j ä j a y h t e y k si ä

oli yhteistä sotilaiden luottamuksen äkkinäinen romahtaminen omiin johtajiin, aseisiin, toimintakykyyn ja puolustusmahdollisuuksiin. Paniikki- ja karkuruustapausten lisäksi myös sotasairaaloiden psykiatrisille osastoille saapui tuhansia sotilaita. Heidänkin kokemukselleen oli tyypillistä ajan- ja paikantajun sekoittuminen tai katoaminen.22
Kun kirjailija Paavo Rintala haastatteli 1960-luvulla niitä suomalaisveteraaneja, jotka olivat joutuneet kokemaan rintaman murtumisen Valkeasaaressa 9.–10.6.1944, hän tiivisti kokemuksen puna-armeijan tykistövalmistelusta ja hyökkäyksestä kuvaavasti:
On paha sanoa kauanko sitä kesti. Miehellä on yleensä kello ja mies
yleensä katsoo kellosta aikaa. Se tapahtuu silloin kun on kesä tai talvi
tai syksy tai kevät, yö tai päivä, silloin kun mies ajattelee aikaa ja ajankulkua.
Nyt ei ollut mikään vuodenaika, ei mikään vuorokaudenaika eikä
minkäänlainen hetki menossa. Nyt ei mies enää ajatellut, mitä teki, tai
jos hän jotakin teki, hän ei tullut siitä itse tietoiseksi; helvetti oli päästetty irti.23
Murtuma ajassa ja ajallisissa käytännöissä oli sotilaiden kohdalla konkreettinen kokemus. Samaan aikaan murtui tai vähintään taittoi suuntaa kollektiivinen aikajatkumo. Talvisodan alhon jälkeen kesä ja syksy 1941 olivat merkinneet uutta kansallista aamunkoittoa. Sodan oloissa julkisuus oli virtaviivaistettua, ja tiedotusvälineiden tehtävänä oli rakentaa vahvaa kansallista
kertomusta, jonka päässä – tai jo aivan lähelläkin – häämötti suuri Suomi,
idän arkkivihollisen lopullinen tuho ja tulevien sukupolvien kestävä onni. On
huomattavaa, että useilla suomalaisilla historioitsijoilla oli tärkeä rooli tiedotuksen ja propagandan suuntaviivojen vetämisessä: tässä ilmenee selvästi
”kansallisen ajan” ja historiankirjoituksen kiinteä sidos.24
Rintamajoukoissa sotilaspastorit ja valistusupseerit seurailivat marsalkka
Mannerheimin päiväkäskyjen nuottia ja antoivat sotilaiden uhrauksille välittömän merkityksen kansallisen tulevaisuuden lunastajina. Myös tässä vedottiin vahvasti historiaan, kun esi-isien sitkeys ja kärsimykset velvoittivat
jännittämään kaikki voimat lopullisessa taistelussa. Hetken aikaa kesällä ja
syksyllä 1941 tulevaisuus näytti olevan vapaa historian kahleista: kansallinen
2 . s a m fu n d o c h s a m m a n h a n g – y h t eisö j ä j a y h t e y k si ä

23 9

kertomus näytti etenevän kohti uutta, suurta huomista. Kuitenkin jo talvella 1941–1942 ja sitten pitkinä asemasodan vuosina kesän 1941 välittömät tulevaisuudenodotukset alkoivat hajota eri suuntiin. Mitä pidemmälle sota kesti,
sitä enemmän niin kansallinen odotushorisontti kuin yksilöiden omatkin tulevaisuudenodotukset alkoivat peittyä hämärään, vaikka valtiojohtoinen tiedotustoiminta pyrki edelleen sitomaan kansalaiset yhteiseen kamppailuun
ja kollektiiviseen kertomukseen. Hajaannus tuli kuitenkin kunnolla näkyviin
vasta kesällä 1944. Valkeasaaren läpimurto, Viipurin menetys ja nopea vetäytyminen Itä-Karjalasta taittoivat muutamissa viikoissa kansallisen aikajatkumon. Lopullisen voiton ja suuren Suomen sijaan taistelu vaihtui hetkessä
eloonjäämiskamppailuksi kuilun reunalla.25
Olemassaolon kriisi niin rintamalla kuin kollektiivisestikin pakotti ryhtymään pikaisiin toimiin, joihin niihinkin liittyi vahva ajallinen elementti. Rintamalla erilaisilla kurinpalautustoimilla, päiväkäskyillä, puhutteluilla ja lopulta kuolemanrangaistuksillakin oli synkronoiva pyrkimys kukistaa ilmenneet
”hajaantumisilmiöt” ja pakottaa sotilaat jälleen osaksi yhteistä, lineaarista,
taistelevan armeijan ja kansakunnan aikaa. Kun tilanne jälleen salli, joukoissa ryhdyttiin järjestämään valistusupseerien oppitunteja. Niiden tärkeimpiä
aihepiirejä oli ”isänmaan historian” opettaminen, jotta sotilaat ymmärtäisivät taistelunsa merkityksen oikeissa ajallisissa puitteissa. Historianopetus paniikki-ilmiöiden vastalääkkeenä voi kummastuttaa, mutta se selittyy edellä
kuvattuna synkronoinnin käytäntönä. Sotasairaaloiden psykiatrisilla osastoilla lääkäreiden ja hoitajien ensisijainen tehtävä oli palauttaa järkyttyneet
potilaansa samaan aikaan ja paikkaan ympäristönsä kanssa, missä käytettiin niin rohkaisevia puhutteluja, unilääkkeitä kuin shokkihoitojakin. Henkilön katsottiin parantuneen tai toipuneen, kun hän noudatti kuria ja päivärutiineja, kykeni käskettyyn työhön sekä ymmärsi olevansa edelleen Suomen armeijan sotilas, jonka tehtävänä oli palvella yhteistä asiaa parhaansa mukaan.
Kyse oli oman yksityisen (ja murtuneen) ajan sovittamisesta takaisin kansakunnan aikajatkumolle.26
Samoin kuin kesä 1944 koettiin yhteisen ajan murtumana, myös synkronoivat käytännöt ilmenivät koko yhteisön tasolla. Hajaannuksen vastakeinoja olivat muun muassa Turun tuomiokirkon kellonlyöntien radiointi puolenpäivän aikaan kuin eräänlaisena kollektiivisena ajantarkistuksena tai kansakunnan sydämenlyönteinä, presidentin puolison Gerda Rytin kehotus kutsua

24 0

2 . s a m fu n d o c h s a m m a n h a n g – y h t eisö j ä j a y h t e y k si ä

kansaa yhteisiin ja yhtäaikaisiin rukoushetkiin äärimmäisen vaaran uhatessa sekä tietenkin koko ylhäältä ohjattu julkinen tiedotustoiminta, joka pyrki pitämään koossa yhteistä ajallista kertomusta, kun kaikki uhkasi hajota
käsiin. Valtion Tiedoituslaitoksen palveluksessa historioitsijat tekivät jälleen
parhaansa selittääkseen nykyhetken vaatimuksia menneisyydellä ja kuvatessaan sitä yhteistä tulevaisuutta, jota varten uhreja jälleen edellytettiin. Nopeasti muuttuvassa tilanteessa tehtävä oli vaikea. Kun aselepo astui lopulta
syyskuussa voimaan ja rauhanehdot selvisivät, nostettiin isonvihan aika 1700luvun alussa esimerkiksi siitä, kuinka paljon pahemmastakin oli selvitty.27
Kesä 1944 esimerkkinä osoittaa, kuinka yksittäisten ihmisten traumaattiset kokemukset asettuivat jännitteiseen suhteeseen lineaarista kertomusta
vaalivan kansallisen ajan kanssa. Tuo aika näkyi konkreettisina synkronoivina käytäntöinä, joilla sotilaita ja muita kansalaisia liitettiin osaksi yhteistä
jatkumoa ja kertomusta. Kyse ei ollut vain ylhäältä alaspäin suuntautuvasta
vallankäytöstä, vaan myös ihmiset itse halusivat löytää kokemuksilleen kollektiivisia merkityksiä ja asettaa oman elämänsä osaksi kansakunnan kollektiivista biografiaa. Rintamalla psyykkisesti murtuneet sotilaat jäivät kuitenkin tämän kollektiivibiografian ulkopuolelle, historiattomiksi häiriötekijöiksi.
Kesän 1944 esimerkki tuo esiin myös kulttuurisen trauman jännitteisen suhteen kansalliseen aikaan. Missä määrin kesän tapahtumat ja syksyn aselevon
ehdot koettiin ja ilmaistiin kollektiivisena murtumana, joka muutti yhteisön
perimmäistä luonnetta ja identiteettiä, on laaja tutkimustehtävä, johon ei tässä ole mahdollisuutta antaa yhtä vastausta. Selvää joka tapauksessa on, että
niin sisä- kuin ulkopoliittisestikin suomalaiset joutuivat jatkosodan jälkeen
määrittelemään itsensä uudelleen. Toisaalta puna-armeijan hyökkäyksen pysäyttäminen ja ehdottoman tappion välttäminen ovat tehneet mahdolliseksi rakentaa ja ylläpitää myös itsenäisyyden jatkuvuutta ja torjuntavoittoa korostavaa lineaarista tulkintaa sodasta. Kysymykseen kesän 1944 merkityksestä kulttuurisena traumana tai osana katkeamatonta kansallista aikajatkumoa
ei ole yhtä vastausta, vaan tähän vaikuttavat suuresti eri yksilöiden ja ihmisryhmien omat kokemukset noista tapahtumista.
Artikkelini tavoitteena on ollut hahmotella ajan, kansakunnan, historian ja
trauman keskinäistä suhdekenttää. Näin lyhyt alustus jää väistämättä yleisluontoiseksi, ja etenkin kesää 1944 koskevat huomautukset ovat vain luonnoksia
erittäin monimutkaisesta historiallisesta ilmiökentästä. Henrik Meinanderin
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tutkimus Suomi 1944 kuvasi inspiroivalla tavalla sitä dramaattista murrosta,
jonka suomalaiset joutuivat käymään läpi tammikuusta joulukuuhun 1944 –
sekä sitä tunnemaisemaa, joka vaihtoi sävyään tuossa tapahtumien vuossa.
Kirja on edelleen hedelmällinen lähtökohta jatkaa keskustelua eteenpäin, ja
tähän olen artikkelissani pyrkinyt. Tärkeää on, että tutkimuksessa kansallisesta ajasta historioitsijat eivät toimi vain tutkijan roolissa, vaan he ovat myös
itse tutkimuskohteita, kansakunnan ajallisen jatkumon rakentajia.28
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Suomen
vapausradio
ja Suomen siirtyminen
sodasta rauhaan syksystä
1944 keväälle 1945
Petri Karonen

T

oisen maailmansodan aikana kaikki sotaa käyvät valtiot pyrkivät voimallisesti vaikuttamaan sekä oman maansa että muiden sotaa käyvien valtioiden asukkaiden mielipiteisiin erilaisin
propagandistisin viestintävaikuttamisen keinoin. Propagandan määritelmiä on monia, mutta pohjimmiltaan propaganda pyrkii vaikuttamaan kohdeyleisöönsä käyttämällä hyväksi (oikeaa) informaatiota, tekeytymällä tiedoksi, luomaan uskomusjärjestelmiä ja vahvoja ja
”sitkeitä” vakaumuksia sekä vääristämään käsitystä todellisuudesta. Siten
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propaganda väistää tietoa ja totuutta ja vähättelee järkiperusteita ja todistusaineistoja. Karel C. Berkhoff on määrittänyt toisen maailmansodan aikaisen neuvostopropagandan ”informaatioksi, joka tietoisesti ja systemaattisesti pyrki muokkaamaan käsityksiä, mentaalisia tiloja ja erityisesti käyttäytymistä sekä saavuttamaan propagandistin tarkoitusperiä edistävää
vastakaikua”.1

Suomen vapausradio Neuvostoliiton Suomeen
kohdistaman propagandan välineenä
Neuvostoliitto pyrki heikentämään suomalaisten taistelutahtoa radiolähetyksillä, joiden tarkoituksena oli luoda tappiomielialaa ja heikentää luottamusta
suomalaiseen valtiovaltaan. Neuvostoliitto oli jo ennen talvisotaa kohdistanut
Suomeen väkevää ja uhkailevaa propagandaa. Jatkosodan aikana erityisesti
Leningradista käsin toiminut Suomen vapausradiona (jatkossa vapausradio)
tunnettu radioasema lähetti monta kertaa päivässä suomenkielistä ohjelmaa.2
Vapausradio arvosteli väsymättä Suomen poliittista johtoa sekä suomalaista
voimassa ollutta yhteiskuntajärjestelmää.
Ohjelman tekijät pyrkivät häivyttämään tosiasiallisen lähetyspaikan ja väittivät ohjelman tulevan Suomesta. Tällaista toimintatapaa, jossa viestin tosiasiallinen lähettäjä oli epäselvä tai jossa pyrittiin antamaan vaikutelma luotettavasta ”kotimaisesta” lähteestä, kutsuttiin mustaksi propagandaksi. Toisen
maailmansodan aikana monet sotaa käyneet valtiot pyrkivät aiheuttamaan
sekaannusta vastustajassaan piilottelemalla radiolähetystensä alkuperän.3
Vapausradiokin väitti esiintyvänsä ”Suomen kansan äänenä”, mutta ainakin sodan aikana suomalaisille oli selvää, että ohjelmisto oli tuotettu Neuvostoliiton propagandakoneistossa. Sen sijaan esimerkiksi lokakuun lopulla
1944 ”avustajaksi” kutsuttu anonyymiksi jäänyt henkilö vakuutti lähetyksessä,
että aseman työntekijät ovat ”Suomen kansalaisia, jotka emme [sic] ole toistaiseksi saaneet tilaisuutta puhua vapaasti Suomen Yleisradiossa.” Kuin tulevaisuutta ennustaen avustajan mukaan ”tätä meidän Vapausradiotamme
tarvitaan siksi, kunnes maamme yhteiskuntaelämän demokratisoinnissa on
päästy niin pitkälle, että meidän esittämiämme ajatuksia voidaan tuoda julki Suomen Yleisradiossa.”4
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Seuraavassa kiinnostus kohdistuukin aselevon jälkeiseen aikakauteen eli
jaksoon syyskuusta 1944 aina huhtikuun loppuun 1945 saakka, jolloin vapausradio viimein lopetti toimintansa. Aikaisemmissa tutkimuksissa, aikalaisarvioissa ja muistelmissa on kiinnitetty huomiota sota-ajan neuvostopropagandan muotoihin ja toimintatapoihin. Vapausradion sanoma on hyvin perustein todettu epäuskottavaksi ja yliampuvaksi, eikä sen merkitystä
ole pidetty suurena suomalaisen yhteiskunnan kestokyvylle tai kansan mielialoille. Propagandaa ei kuitenkaan ole tutkittu systemaattisesti.5
Silti varsinkin taistelujen tauottua vapausradion lähetykset olivat tärkeitä ensinnä Suomen poliittisille päättäjille, joiden oli syytä olla perillä Neuvostoliiton
tiedotusvälineissä esille nousevista kysymyksistä ja seikoista, joihin sitten yritettiin tavalla tai toisella varautua ja ennakoida hämärältä vaikuttavaa tulevaisuutta. Tältä osin seuraavassa pystytään hyödyntämään Henrik Meinanderin teoksessaan Suomi 1944 oivaltavasti käyttämää käsitettä tunnemaisema: välirauhan
jälkeen tunnelma oli kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla jännittynyt.6
Ainakin Suomen poliittinen johto seurasi vapausradion lähetyksiä ja halusi
tietää aseman mielenilmauksista varsinkin sodan loppuvaiheissa ja välirauhansopimuksen solmimisen ja täytäntöönpanon aikaan. Vapausradio näyttää olleen
tärkeä tietolähde juuri siksikin, että se oli usein ensimmäinen suomenkielinen
media, joka antoi vihjeitä siitä, mitä Liittoutuneiden valvontakomissio (1944–
1947) tulisi esittämään Suomen hallitukselle lähitulevaisuudessa.7
Esimerkkinä aseman vaikutuksesta on Urho Castrénin hallituksen
(21.9.1944–17.11.1944) iltakoulussa käyty sanailu, joka liittyi voimatalouskomitean kokoonpanoon. Väinö Tannerin nimi nousi yhtenä jäsenehdokkaana
esille, mutta kovan vastustuksen vuoksi häntä ei silti nimitetty komiteaan.
Kansanhuoltoministeri Jalo Aura totesi ilmeisen tuskastuneena ja antautumismielialaan viitaten: ”kuunnellaan vapausradiota yksin komiteoitakin nimitettäessä!”.8 Lausunto on kuvaava, sillä kuten myöhemmin käy ilmi, ohjelmissa leimattiin suuri joukko Suomen ylimmästä johdosta demokratian,
ja mikä pahinta, Neuvostoliiton vastaiseksi.
Toisaalta vapausradion tarjoama vahva ideologinen sisältö ja siihen sisältyvät lähitulevaisuutta koskevat suuntaviivat olivat kullanarvoista materiaalia uudelleen laillistetun Suomen kommunistisen puolueen jäsenille ja heidän
liittolaisilleen. Äärivasemmistolla ei ennen marraskuun toista viikkoa ollut
käytössään ainuttakaan tehokasta omaa viestintäkanavaa, sillä vasta tuolloin
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alkoi ilmestyä aatesuunnan ensimmäinen sanomalehti, Vapaa Sana. Vapausradion lähettämän aineiston vertailu aloittelevan äärivasemmiston lehdistön
kannanottoihin sekä eduskuntaan loppusyksystä palanneiden, eduskunnasta sodan aikana erotettujen, turvasäilöön teljettyjen ns. kuutosten, puheisiin
ja julkilausumiin osoittaa, kuinka aineistot liittyvät toisiinsa: tekstit ovat silmiinpistävän samankaltaisia eri lähteissä. Näin äärivasemmiston viestintäkoneisto hyödynsi tehokkaasti ulkomaalaisen radioaseman tuottamaa aineistoa, suoltamaan vinhasti uusia tekstejä ja toimimaan myös esimerkiksi eduskunnassa yhteisen agendan mukaan.9
Vapausradion viestintätapojen avulla ja niiden kautta voidaan selvittää,
millaisen pelon ilmapiirin ja tunnemaiseman radiokanavan viestit loivat Suomeen. Omalta osaltaan kanava loi vaikutelmaa, ettei kansakunta todellakaan
ollut vielä selviytynyt sodasta. Vapausradion aineisto auttaa osaltaan ymmärtämään sitä, miten Suomessa koettiin sodasta rauhaan siirtyneen yhteiskunnan ensimmäinen vaihe ja siihen liittyneet valtavat ongelmat. Silti on vaikeaa,
ellei mahdotonta arvioida, mikä merkitys näillä radiolähetyksillä todellisuudessa oli, sillä varsinaista kuuntelijaseurantaa ei tuolloin tietenkään tehty. Lisäksi osa lähetyksistä peittyi häiriöihin; tosin samoja ”artikkeleiksi”10 kutsuttuja esityksiä toistettiin tavallisesti useaan otteeseen. Samat teemat myös toistuivat päivästä toiseen usein aivan kyllästymiseen asti.11
Seuraavassa käsittelen radioaseman toimitusperiaatteita ja lähetyksistä nousevia keskeisimpiä ja jatkuvasti toistettuja teemoja. Aineisto koostuu
systemaattisesti syyskuusta 1944 toukokuun alkuun 1945 saakka läpikäydyistä Valtioneuvoston tiedoituselinten tarkkailuosaston tarkkailutoimiston laatimista ulkomaan radioasemien radiokatsauksista. Kommentoimattomat katsaukset laadittiin päivittäin ja ne sisälsivät sekä yleisiä maailmansotaan ja
kansainväliseen politiikkaan liittyviä huomioita että erikseen Suomea koskevia tiedonantoja.12 Sodan aikana valtion tiedotuslaitoksen tuotanto-osaston
johtajana toimineen Eino Jutikkalan mukaan tarkkailuosasto palveli muun
muassa presidenttiä, valtioneuvostoa ja ministereitä, päämajaa, valtiollista
poliisia ja muita viranomaisia. Toisin sanoen tiedot koostettiin pääasiassa
korkean tason päättäjille, ja vaikka aineisto ei ollut ei-julkista tai salaista,
katsausten jakelun on täytynyt olla rajoitettu. Erityinen mielenkiinto näyttää
kohdistuneen juuri vapausradion lähetyksiin, jotka arvioitiin kaikesta huolimatta ilmeisen mielenkiintoisiksi.13
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Vapausradion toimittajat ja toimituspolitiikka
Neuvostoliitossa valtiollisen propagandan levitystä hoiti pääasiassa lehdistö,
jota mediaa valtiojohto arvosti ylipäätään radiota enemmän. Yksityiset radiovastaanottimet olivat harvinaisia ja lähes poikkeuksetta laitteita ei edes voinut sammuttaa, vaan ainoastaan hiljentää. Neuvostoliiton panostus Suomen
suunnan radiotoimintaan johtui todennäköisesti siitä, että Suomessa potentiaalisia kuulijoita oli paljon: esimerkiksi vuonna 1941 yksityisiä radiolupia
oli lunastettu noin 400 000 ja heti sodan jälkeen niitä oli puoli miljoonaa.14
Vapausradion käytännön työstä vastasivat lähes sen koko toiminta-ajan
Otto Wille Kuusisen Terijoen hallituksen ministereinä talvisodan aikana Suomessakin yleiseen tietoisuuteen nousseet, aikanaan Suomesta Neuvostoliittoon loikanneet runoilija-toimittaja Armas Äikiä ja ylioppilas Inkeri Lehtinen.
Inkeri Lehtinen toimi jatkosodan aikana aseman kuuluttajana, mutta varsinkin Äikiän vihaa, uhkaa ja huonoa makua osoittaneet esiintymiset (erityisesti pakinat ja viharunoudeksi katsottavat kynäelmät) ovat tallentuneet aikakirjoihin, ääninauhoille ja muistelmamaininnoista päätellen myös monien
mieliin. Äikiä olikin tarkastelujaksolla aseman ainoa nimeltä mainittu toimittaja, joka varsinkin pakinoissaan nosti väsymättä esiin Suomen politiikkojen ja politiikan väitetyt ja todelliset virheet.15 Silti kovin tunnettuja mainitut toimittajahahmot eivät olleet, mitä osoittaa esimerkiksi se, että vielä
keväällä 1945 edes pääministeri J. K. Paasikivi ei pystynyt selvittämään radioaseman toimijoita, kun presidentti Mannerheim sitä häneltä erikseen kysyi
(ks. seuraava alaluku).
Vapausradio käytti lähetyksissään yleisesti tekaistujen avustajien kirjoituksia, toimitukselle lähetettyjä ”kuulijakirjeitä” sekä keksittyjä haastatteluja, joiden avulla maalattiin synkkä kuva Suomen olosuhteista ja haluttiin osoittaa
kansan tyytymättömyyttä. Toimituspolitiikka noudatteli näin – tietenkin –
Neuvostoliiton yleistä propagandalinjaa, jossa oleellista oli muun muassa vältellä mahdollisimman pitkälle konkretiaa ja käyttää tavallisesti sepitettyjä
kuulija- ja/tai lukijakunnan viestejä nostamaan kansan henkeä tai osoittaa
(väitettyjä) ongelmia.16
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Suomen vall anpitäjät sotasyyllisinä
ja ”maalitettuina”
Vapausradion toimintaa arvioitaessa on luontevinta aloittaa aseman henkilöihin liittyvistä luonnehdinnoista, sillä se oli todellisuudessa yksi harvoja
konkretiaa sisältäneitä osuuksia lähetyksissä. Syksyn 1944 ja kevään 1945 välillä ohjelmissa mainittiin lähes sata suomalaista sota-ajan vaikuttajaa nimeltä.
Kommunisteja ja heidän hengenheimolaisiaan lukuun ottamatta käytännössä
kaikki muut mainittiin ainoastaan negatiivisessa sävyssä ja huonossa valossa.
Jo aselevon aikaan vapausradio vaati vankeusaikanaan rääkättyjen, mutta
täysin syyttömien poliittisten vankien vapauttamista: ”kommunisteina vankilaan karkotettuja kansalaisia --- on vainottu heidän täysin oikean ja vakaumuksellisen taistelunsa takia, joka on tarkoittanut ystävällisten ja luottamuksellisten suhteiden aikaansaamista suuren itäisen naapurimme kanssa.”17
Syyttä vainottujen ryhmään kuuluivat kuutosten lisäksi aivan kaikki muutkin ”rauhantaistelijat.”18 Vapausradio aloittikin välirauhansopimuksen solmimisen jälkeen historian uudelleenkirjoittamisen, sillä sen mukaan kuutosten
toiminta tulisi kestämään historian tuomion parhaiten. ”Jos heidän neuvojaan olisi seurattu, luovuttu turmiollisesta suhdannepolitiikasta, saksalaisliehittelystä, ei maamme olisi edes koskaan joutunutkaan Hitlerin sodan onnettomuuteen.” Tämän tapainen historiapoliittinen kielenkäyttö vakiintui kaikkialle ja esimerkiksi eduskunnassa sitä viljelivät ansiokkaasti marraskuusta
alkaen vankiloista kansanedustajiksi palanneet sankarit, erityisesti tässä kunnostautui pakinoitsija Sasu Punasenakin tunnettu Yrjö Räisänen.19
Yksi harvoista positiivisesti luonnehdituista porvarillisista poliitikoista oli
Urho Kekkonen, jota syyskuun lopulta lähtien kutsuttiin ilman sarkasmia tai
ironiaa ”tohtoriksi” tai ”herraksi”.20 Kekkosen kansainvälinen maine oli lähtenyt nopeaan nousuun (ja vastaavasti monissa kotimaisissa piireissä laskuun),
kun hän piti jo viikon kuluttua välirauhansopimuksen hyväksymisestä Yleisradiossa puheen, jossa totesi muun ohella Suomen hävinneen sodan. Sellainen puhe oli ennen kuulumatonta.21
Sen sijaan Suomen uuden ulkopolitiikan ja Neuvostoliiton suhteiden varminta takuumiestä, J. K. Paasikiveä luonnehdittiin tavallisesti korkeintaan neutraalisti. Silti marraskuussa muodostettua hallitusta tervehdittiin vapausradiossa tyytyväisenä, joten sävyero pari kuukautta aiemmin ”taantumuskoplaksi”
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kutsuttuun Urho Castrénin hallitukseen oli suuri.22 Kiitosta sai myös uuden
pääministerin pyrkimys ”ystävällisiin ja luottamuksellisiin suhteisiin” Neuvostoliiton kanssa. Silti vapausradion mukaan noin puolet hallituksen jäsenistä
oli edelleen ”Hitler-Saksan rinnalla käydyn sodan kannattajia”, eikä esimerkiksi kuukausi takaperin perustetun Suomi-Neuvostoliitto-Seuran johtokunnastakaan ministerinpestiä saanut kuin seitsemän jäsentä. Siksi ei aseman
mukaan ollut lainkaan varmaa, pystyisikö Paasikiven hallitus toteuttamaan
tarvittavan suunnanmuutoksen.23
Marsalkka ja presidentti Gustaf Mannerheim mainittiin vapausradion lähetyksissä vain harvoin, mutta sitäkin negatiivisemmissa yhteyksissä. Aseman
toimittajat suivaantuivat perin juurin Mannerheimin viimeiseen puolustusvoimain komentajana antamaan päiväkäskyyn, jossa hän tohti mainita sotaaikojen tuomat rasitukset. Lähetyksessä painotettiin, että Mannerheim oli
tavallisesti jätetty kokonaan mainitsematta (mikä viittaa siihen, että aseman
väki arvioi yleensä maininnan olevan kielteinen ilmaus), vaikka tämä kuului kiistatta yhtä lailla ”turmiollisen sotapolitiikan pääsyyllisiin” kuin Risto
Ryti, Edwin Linkomies, Väinö Hakkila, T. M. Kivimäki ja muut vastaavat sotaajan hahmot. Päätelmä oli, että presidentti olisi vaihdettava mitä pikimmin.24
Toisen kerran Mannerheim pääsi eetteriin vapausradion raportoidessa
huhtikuun alussa ”pitkän parlamentin” päättäjäisistunnosta 1945. Presidentin puhe työnsä päättävälle eduskunnalle arvioitiin osoittavan, että maan päämies kuului samaan joukkoon kuin ”sotapolitiikan ja saksalaissuuntauksen”
kannattajat ja ”IKL:n natsiryhmä”. Syynä varsin suoraviivaiseen vertailuun
löytyi siitä, että vapausradio tulkitsi päätösseremonian poliittiseksi mielenosoitukseksi. Aseman mukaan presidentiksi tulisi pikaisesti saada ”ajan vaatimuksia ja kansamme etua” vastaava henkilö.25 Esityksen tyylilajin erityisyydestä kertoo, että Paasikivi keskusteli kahteen otteeseen asiasta Mannerheimin kanssa. Presidentti oli myös pyytänyt pääministeriä selvittämään, kuka
näiden ohjelmien takana oli, mutta Paasikivi ei, kumma kyllä, saanut tekijöitä selville.26
SDP:n puheenjohtaja Väinö Tanner oli silti vapausradion mustan listan
ylivoimainen ykkösnimi. Tanneria solvattiin käytännössä kaikissa aseman
lähetyksissä ja hänen nimensä mainittiin kerrallaan parhaillaan kymmeniä kertoja. Tanner ei ollut ainoastaan ”vaarallinen Neuvostoliiton vihollinen, hän on sosialidemokratian luopio, joka pitää sosialismin vastustamista
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elämäntehtävänään.”27 Loukkaukset olivat aina sekä henkilöön käyviä että
leimasivat samalla kaikki Tannerin lähimmät työtoverit suorastaan sotarikollisiksi ja vain äärimmäisen vähäiselläkin mielikuvituksella suorastaan
natseiksi.28 Sellaiset käsitteet kuin tannerilainen ”nyrkkivalta”, ”koplakunta”, ”taantumuskopla”, ”hajoituspolitiikka”, ”jarrutuspolitiikka”, ”petturijoukko” sekä ”sotaseikkailija” olivat päivittäin Tanneriin liitettyjä laatuilmauksia
koko tarkastelujakson ajan.29
Silti aivan omalle tasolleen ylsi lokakuun lopussa kuultu esitys ”Sotarikollisen syntymäpäiväkekkerit”. Hilpeässä pakinassa kuvailtiin, kuinka ”eräs historiamme kuuluisuus, onnettoman tähden alla syntynyt pääministeri ja tietysti pankkimies [Jukka] Rangell on täyttänyt jälleen erään elämänsä kohtaloikkaimman [sic] vuosikymmenen taipaleen.” Ilonpitoon ei tekstin laatijan
mukaan ollut silti aihetta, mutta onneksi ruokaa ja juomaa juhlissa riitti. ”Miltei yksin --- seuranaan vain sikahumalassa tuolissa nuokkuva [entinen pääministeri Edwin] Linkomies, sai Rangell tyhjennellä lasejaan, mietiskellä uuden Euroopan kunnian ja suuruuden katoavaisuutta.” Päivänsankari synkisteli itsekseen aseveljiensä ja kohtalotoveriensa ”niskan nyrjäytystä”: [Italian
entinen diktaattori Benito] Mussolini sortui ensin, ”[Romanian marsalkka ja
valtionpäämies Ion] Antonescu jyrsii kumppaneineen vanginkakkua Venäjällä ja odottaa tuomiotaan. --- [Unkarin entinen valtionhoitaja Miklós] Horthyn
luoviminen on päättynyt Gestapon komeroon ja [norjalaiset] quislingit toinen toisensa jälkeen ovat saaneet pakata kamssunsa.”
Rangellin omista suomalaisista tovereista ”Linkomiehestä on tullut rapajuoppo, [entinen ulkoministeri Rolf] Witting heittänyt henkensä harmista, [entinen presidentti Risto] Ryti potee vatsasyöpää sekä aivojen pehmennystä ja on jättänyt henkikultansa lääkärin veitsen varaa, [entinen Suomen
Washingtonin suurlähettiläs Hjalmar] Procopé on käynyt terveydenhoitomatkalla Ruotsissa, mutta jo sieltäkin passitettu parantumattomana takaisin aivan kuin aikanaan Amerikasta. Sama on tullut ja tulee [entinen Valpon
päällikkö Arne] Anthonin, [kenraali Kurt Martti] Walleniuksen, [vuorineuvos V. A.] Kotilaisen ja muiden Ruotsista päänsä suojaa etsineiden ristiretkiritareiden osalle.”30
Edellinen tyylinäyte on toki äärimmäinen, mutta astetta paria lievemmässä muodossa vastaava kirjoittelu jatkui aina vapausradion toiminnan päättymiseen saakka. Lähetyksissä mustamaalattiin systemaattisesti suomalaisia
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sota-ajan silmäätekeviä, mitä toimintaa voi kutsua nykyaikaista käsitteistöä
käyttäen maalittamiseksi, jonka vaikutukset ajalla ennen nykyaikaista mediaa olivat todennäköisesti yksilön kannalta vielä ahdistavampia kuin tänä
päivänä.31

Suomal aiset sotarikolliset ja aseveljeilijät
Itä-Karjalan hävitys ja venäläisten sotavankien ja siviilien kaltoin kohtelu olivat laajasti esillä jo ennen aselepoa, sillä vapausradio kertoi laveasti suomalaisten väitetyistä hirmu- ja tihutöistä. Myös tällöin mainittiin suuri joukko
keskeisiä miehitetyn alueen sotilashallinnon virkamiehiä ja upseereita ja annettiin peitellysti ymmärtää, että heitä tuli rangaista Neuvostoliitossa.32
Välirauhanneuvottelujen ollessa juuri alkamassa vapausradio totesi Suomen ”kyvyttömän” hallituksen koostuvan sotarikollisista.33 Pian radiossa
luettiin avustajan kirje, jonka mukaan politiikan muuttaminen oli mahdotonta niin kauan kuin ”natsirikolliset saavat edelleen hallita maatamme.” Avustaja kysyikin, ”kuka takaa meille, etteivät nuo kahden neuvostovastaisen sodan järjestäjät ja sytyttäjät jo nyt suunnittele kolmatta sotaa. --- Tuoreimmat
tiedot kertovat Bulgariassa vangitun kaikki sotahallituksen ja eduskunnan jäsenet, jotka ovat syyllisiä siihen, että Bulgaria kävi sotaa Saksan leirissä.” Suomessa tilanne oli aivan toisin, sillä Risto Ryti päätyi johtajaksi Suomen Pankkiin ja Edwin Linkomies eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaan.34
Vapausradio riemuitsi lokakuussa, sillä Romaniassa ja Bulgariassa ”seikkailijat ovat nyt --- matkansa päässä”, kun molempien ”hallituksen jäsenet ja
muut heidän kanssaan maan kohtaloita saksalaisten kanssa aseveljeydessä
ohjanneet henkilöt on pantu syytteeseen.” Bulgariassa syytteen saivat useat
parlamentin jäsenetkin: vapausradiolle se oli osoitus maan nykyisen hallituksen halusta saattaa välirauhansopimus voimaan. ”Meidän maamme on sikäli Romaniaan ja Bulgariaan verrattavissa, että maamme on ollut saksalaisten
sotarikollisten asevelimaana.”35
Suomi rinnastettiin jatkuvasti Romaniaan, Bulgariaan ja Unkariin, joista kertovat raportit sisälsivät tavallisesti enemmän tai vähemmän peiteltyjä
uhkauksia. Niinpä vapausradio tiesi esimerkiksi lokakuussa 1944 kertoa, miten Romaniassa oli vangittu ”kaikki entisen hallituksen jäsenet vuoden 1940
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tammikuun 1 päivän ja tämän vuoden elokuun 13 päivän väliseltä ajalta. --hallitus perusti erikoisen tuomioistuimen käsittelemään sotarikollisten asiaa.
--- Tästä nähdään, että Romanian hallitus on päättänyt täyttää välirauhansopimuksen --- onko Suomen hallitus tehnyt mitään --- Sitä kysyy nyt kansamme.”36

Vaatimukset hallituksen ja eduskunnan
vaihtamisesta ja virkakoneiston
puhdistamisesta
Vapausradio pyrki leimaamaan mahdollisimman suuren joukon Suomen ylintä johtoa saksalaismieliseksi ja neuvostovastaiseksi. Suomen sodan ajan poliittisen ja osin myös sotilasjohdon vangitseminen sotarikollisina nousi säännöllisesti esille: listalla olivat edellä jo mainittujen Rytin, Tannerin, Linkomiehen lisäksi Rangell, Kivimäki ja muu ”koplakunta”, joihin kuului esimerkiksi
eduskunnan pitkäaikainen puhemies Hakkila. Hakkilaa lukuun ottamatta
kaikki mainitut miehet todettiinkin helmikuussa 1946 sotasyyllisiksi ja saivat
kärsiä vapausrangaistuksen.37
Tulossa olleet vaalit nousivat esille jo loppusyksystä 1944 ja käytännössä
koko kevät maalisvaaleihin saakka oli SKDL:n vaalityön pohjustamista ja vanhojen ”sotapuolueiden” toiminnan rankkaa arvostelua. Lokakuun alussa vapausradio nosti esille uuden eduskunnan valintaan liittyvät teemat, sillä Suomessa ei aseman mukaan ollut kiirehditty vaalien järjestämistä. ”Suomessa ei
vuoden 1930 jälkeen ole voinut olla demokraattisesti valittua eduskuntaa, koska silloin vangittiin vasemmistotyöväen eduskuntaryhmä ja vapaat vaalit on
sen jälkeen estetty.” Niinpä ”maassamme ei koko sodan aikana ole ollut laillista eduskuntaa, vaan laiton tynkäeduskunta”. Vapausradion tulkinnan mukaan kansa ei luottanut nykyiseen eduskuntaan. Vielä ennen joulua eduskuntaa kutsuttiin ”taantumushallituksen poikkeuslakimasiinaksi”.38
Maalisvaalien aikataulun vahvistuessa vapausradio lisäsi kierroksia ja kertoi perusteellisesti SDP:n ja SKDL:n vaaliliittosuunnitelmista. Ne eivät kuitenkaan toteutuneet, kun Väinö Tanner ja hänen ”koplakuntansa” johtivat SDP:n
harhaan. Vapausradio ruoti kaikki vaaleissa ehdolla olleet puolueet ja niiden
ohjelmat omalta kannaltaan perusteellisesti,39 ja järkevän äänestäjän ainoa
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vaihtoehto oli SKDL: tosin asema alkoi alleviivata puolueen erinomaisuutta
vasta helmikuun 1945 puolivälin jälkeen, mutta kaikilla valveutuneilla kuulijoilla asiainlaita oli tietenkin ollut kristallinkirkas jo kuukausia aiemmin.40
Virkakunnan kokonaisvaltainen puhdistus oli sekin Vapausradion mukaan
välttämätöntä: perustarinassa sota-ajan vastuulliset poliitikot ja virkamiehet
olivat fasisteja, hitleriläisiä, natsikiihkoisia, saksalaisliehittelijöitä tai vähintään sotahulluja, eivätkä he kannattaneet aseman lähetyksissään viljelemää
ja sisällöltään määrittelemättä jäänyttä demokraattista yhteiskuntajärjestystä. Arkipäiväisiksi muuttuivat myös vaatimukset valtioneuvoston vaihtamisesta ”kansanvaltaiseen hallitukseen”. Silti esimerkiksi vielä sodan aikana tavanomaiset suoranaiseen kapinaan yllyttävät lausunnot olivat harvinaisia, sillä niitä tavattiin vain syyskuussa 1944.41
Kysymys virkakoneiston ruokkoamisesta fasisteista oli vapausradiossa alinomaa esillä. Esimerkiksi marraskuun alussa 1944 kuulutettiin otsikolla ”Virkamiehet vaihdettava” muun muassa, että ”--- herää päivänpolttavana kysymys
valtiokoneiston puhdistamisesta, fascistikiihkoilijoina esiintyneiden suojeluskuntahenkisten virkamiesten eroittamisesta ja demokraattista yhteiskuntajärjestystä kannattavien henkilöiden nimittämisestä noiden natsikiihkoisten
virkailijoiden tilalle.” Suomen demokraattinen kehitys oli päässyt vasta alulle.42 Vapausradio totesi sinänsä pääosin oikein, että ”valtion ja kuntain hallinnossa istuvat edelleenkin ne samat henkilöt, jotka sodan aikana kunnostautuivat erikoisella innolla sotahulluina ja saksalaisliehittelijöinä.”43
Äärivasemmistolla oli sodan jälkeen suuria suunnitelmia virkamiesten
vaihtamisesta, jotka kuitenkin jokseenkin kaikkialla törmäsivät lainsäädäntöön ja muiden puolueiden vastukseen. Tuloksellisinta toiminta lienee ollut
vankeinhoidossa, josta löydettiin todellisia vakavia ongelmia, joiden vuoksi
vankeinhoitoviraston ylijohtaja ja muitakin vastuullisia viranomaisia joutui
aikanaan eroamaan tehtävistään. Äärivasemmiston edustajilla oli tässä kyseisessä asiassa aitoa kokemusasiantuntijuutta, joten myös faktoja väitteiden
tueksi oli helpompi löytää. Oleellista tässä yhteydessä onkin havainto, kuinka
varhain vapausradio aloitti kampanjansa ja miten voimakkaasti sen toteuttamiseen panostettiin radioaalloilla.44
Vapausradion mielestä suomalainen yhteiskunta piti siivota natsilaisaineksista perusteellisesti: Valtiollisen poliisin väitettiin 17.9.1944 aiemmin iskeneen ennen muuta kommunisteihin, mutta nyttemmin ”kaikkiin, joiden
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tietää olevan Hitlerin sodan ja saksalaissuuntauksen vastustajia”. Laitos oli
lakkautettava, sen konnantyöt tutkittava ja ”valtiollisten vankien pahoinpitelijät, kiduttajat ja murhaajat vedettävä armotta tilille.” Asia pysyi sittemmin vapausradion agendalla aivan aseman lopettamiseen saakka, samoin kuin poliisilaitosten kokonaisvaltainen uudistaminen.45
Myös koululaitos oli aseman mukaan fasistien hallussa ja oppikirjoista vaadittiin poistettavaksi kaikki neuvostovastainen aines, mikä sitten toteutuikin.
Sen sijaan vain harvoja opettajia erotettiin tehtävistään.46

Vapausradio ja l akkautettaviksi
vaaditut järjestöt
Vapausradio uutisoi 27.9.1944 välirauhansopimuksen 21. artiklan määräysten mukaisesti lakkautetuista ”fasistisista järjestöistä”, joihin kuuluivat erilaisten kansallissosialistisiksi itseään kutsuvien yhtymien ohella myös IKL
ja AKS. Asema kertoi silti erityisesti työväestön ihmettelevän, miksei suojeluskuntajärjestö kuulunut joukkoon. Suojeluskunta kun oli ”kaikkien taantumuksellisten ainesten asekaarti, kaikkien aina vuodesta 1918 lähtien tässä
maassa Nl:a vastaan suunnattujen rosvoseikkailujen ahjo, pimeimmän taantumuksen tukipylväs, IKL:n ja AKS:n hengenheimolainen.” Seuraavana päivänä suojeluskuntien väitettiin lietsoneen hitleriläistä henkeä ja neuvostovihaa.47
Sittemmin lokakuun alusta aina järjestön lakkauttamiseen esitettiin samassa
hengessä vaatimuksia toiminnan lopettamisesta.48
Valvontakomissio seurasi aluksi suojeluskuntien tilannetta syrjemmältä. Ensimmäisen kerran pääministeri Castrénin tavatessaan 10.10.1944 valvontakomission puheenjohtaja Andrei Ždanov kuitenkin kysyi, olivatko suojeluskunnat ja Aseveliliitto lakkautuslistalla. Kotimaiset kommunistit olivat jo edellisellä
viikolla nostaneet esille suojeluskuntien ja Lotta Svärd-järjestön tulevaisuuden.
Suomen kommunistinen puolue vaati välittömästi perustamisensa jälkeen saman kuun lopulla, että suojeluskunnat oli lakkautettava ja kiellettävä niiden
piirissä toimineiden osallistuminen yhteiskunnalliseen elämään.49
Lopulta suojeluskunnat lakkautettiin pikavauhtia marraskuun alussa ja
Lotta Svärd -järjestö parisen viikkoa myöhemmin. Mikko Uolan mukaan suomalaisen äärivasemmiston vaikutus näissä prosesseissa oli suuri, vaikkei se
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asiaa ratkaissutkaan. Silti edellä havaitun perusteella varhaisia impulsseja ja
syötteitä on saatu myös rajan takaa radioaalloilta.50
Vapausradio kohdisti katseensa Aseveliliittoon ensimmäisen kerran marraskuussa 1944, vaikka varsinainen vyörytys alkoi seuraavan kuun alussa: ”Aseveliliitto pitää lakkauttaa”, koska se oli ”järjestö, jonka kautta fascistiset taantumusainekset koettavat suorittaa laajakantoista demokraattisten voimien
hajoitus- ja taantumuksellista agitatsionityötä.”51 Silti Aseveliliitto rinnastettiin vasta tammikuussa 1945 entistä suoremmin suojeluskuntiin, fasisteihin ja
kaikkiin muihinkin nimeämättä jääneisiin taantumuspiireihin. Toistuneet radioaaltohyökkäykset loivat pohjaa lakkautukselle, mikä lopulta tapahtui valvontakomission hallitukselle osoittaman nootin jälkeen 25.1.1945.52

Suomen vapausradion merkit ys sodasta rauhaan
siirt yvässä yhteiskunnassa
Neuvostoliiton informaatiokanavana ja ideologian ja tavoitteiden edistäjänä
vapausradiolla oli merkitystä. Edellä esitellyistä tapahtumista ja prosesseista – joista monet sinänsä ovat jo pitkään olleet tunnettuja – kävi ilmi kuinka monet lähetyksissä esille nostetuista muutosvaatimuksista toteutuivat lopulta. Tästä näkökulmasta vapausradion toiminta oli tuloksellista, vaikka syyseuraus-suhteen osoittaminen ei olekaan mahdollista.
Osa esitetyistä väitteistä ei edistänyt aseman uskottavuutta tai toiminnan
tavoitteena ollutta vakuuttavuutta. Silti usein sinänsä valheellisen sanoman
yksiniitisen sitkeä toistaminen sekä vastustajiin kohdistunut repivä ja syvästi
henkilökohtaisuuksiin mennyt viestintä vahvistivat tehokkaasti esitysten vakavaa yleissävyä ja aiheuttivat hämmennystä. Vapausradion toimittajat olivat lukeneet propagandakäsikirjansa hyvin.
Radioasema loi Suomen oloissa uusia termejä ja käsitteitä. Asema hyödynsi monia tarkoituksellisen epämääräisiksi jätettyjä, mutta äkkiseltään aistikkailta kuulostavia sanoja kuten edistys, taantumus, kansanvalta, demokratisoituminen ja vastaavia suomalaisten enemmistön kannalta aivan uusiin
merkityksiin sijoitettuja käsitteitä. Tarkkaavainen lukija löytää myös edellä olleista lainauksista monia myöhemmin suomalais-neuvostoliittolaisissa
suhteissa liturgiaksi muodostuneita fraaseja ja ilmauksia. Lisäksi fasismi- ja
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natsilaisuus-leima lyötiin monen sota-ajan poliitikon, virkamiehen, sotilaan
ja hallinto-organisaation kylkeen. Näin artikkelin havainnot vahvistavat käsitystä siitä, että monissa piireissä sodanjälkeinen tunnemaisema oli vähintäänkin jännittynyt.
Vapausradio saavutti viimeistään kevättalvella 1945 eräänlaisen radioaaltojen ilmaherruuden, kun aiemmin aseman väitteitä oikonut ja purevaa kritiikkiä sitä vastaan esittänyt Yleisradio joutui lopullisesti tukkimaan ainakin
kuvainnollisesti suunsa. Monet sodan ajan suositusta toimittajista ja avustajista, kuten Jahvetti eli Yrjö Kilpeläinen, saivat lähteä, mikä antoi vapausradion näkemyksille lisää tilaa eetterissä.53
Kuitenkin vapausradionkin aika kävi keväällä 1945 vähiin. Huhtikuun lopulla 1945 asema ilmoitti lopettavansa toimintansa: suomalaiset antifasistit olivat kolme ja puoli vuotta menestyksellisesti kertoneet totuuden ja kannustaneet kaikkia isänmaanystäviä ja sodan vastustajia kamppailuun rauhan puolesta. Lopettaminen osui hetkeen, jolloin Yleisradiossa oli koittanut uusi aika.
Vapausradio ja sen vanavedessä esimerkiksi Vapaa Sana -lehti oli syksystä
asti toistuvasti vaatinut Yleisradion ”perinpohjaista tuuletusta”. Yleisradion
uudistamista oli vuoden 1944 lopulta lähtien kovaan ääneen vaatinut myös
esimerkiksi sodan aikana maanpetoksesta elinkautiseen vankeuteen tuomittu kirjailija Hella Wuolijoki. Wuolijoki laskettiin välirauhansopimuksen perusteella alkusyksystä 1944 vapaalle jalalle ja otettiin pikavauhtia Yleisradion
hallintoneuvostoon, josta nousu jatkui jo huhtikuun lopussa 1945 Yleisradion pääjohtajaksi. Vapausradio katsoi nimityksen takaavan ”demokraattisten
voimien” pääsyn Suomen radioaalloille, joten vapausradio oli työnsä tehnyt.
Vaikka ohjelmiston siirtymistä Wuolijoen johtaja-aikana poliittisesti kohti äärivasemmistoa ei ole erityisemmin korostettu, niin sekä ohjelmakaavioiden tarkastelu että edellä mainittu vapausradion lopettamispäätöksen perustelu viittovat siihen suuntaan. Joka tapauksessa Yleisradion aiemmin varjeltu ”puolueettomuus” oli mennyttä, kuten porvarilliset lehdet ja esimerkiksi
eduskuntapuolueet äärivasemmistoa lukuun ottamatta jo aikanaan nostivat
esille.54
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Siirtoväen
suurvalta
Asutuspolitiikka, Suomi ja Länsi-Saksa
Aapo Roselius & Tuomas Tepora

E

lokuussa 1955 Helsingin yliopiston Metsätaloon kokoontui tutkijoita eri puolilta maailmaa keskustelemaan väestönsiirroista ja pakolaisuudesta. Kokoonkutsuja European Association for
the Study of the Refugee Problem – Association européenne pour
l’étude du problème des réfugiés oli perustettu muutamaa vuotta aiemmin.1 Järjestön puheenjohtajana toimi Istanbulin kuvernööri, lääketieteen professori F. K. Gökay. Länsisaksalaisilla tutkijoilla oli järjestössä tärkeä rooli, sillä maa painiskeli monimiljoonaisen pakolaisongelman kanssa.
Järjestön pääsihteerinä toimi baijerilainen maantieteilijä Martin Kornrumpf.
Helsingin kongressin myötä järjestö laajeni maailmanlaajuiseksi ja paikalle
Metsätaloon saapui eurooppalaisten lisäksi edustajia Vietnamista, Intiasta,
Turkista ja Yhdysvalloista sekä kansainvälisistä järjestöistä kuten Punaisesta
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Rististä. Järjestön nimikin vaihtui myöhemmin muotoon Association for the
Study of the World Refugee Problem.
Helsingin kokouksen aikaan oli kulunut kymmenen vuotta maailmansodan päättymisestä. Sodan aiheuttamat, pelkästään Euroopassa noin 30 miljoonaa henkilöä käsittäneet valtavat väestönsiirrot ja pakolaisuus aiheuttivat edelleen suuria ongelmia maanosassa ja uudet poliittiset kriisit eri puolilla maailmaa loivat jatkuvasti uusia pakolaisongelmia. Muun muassa Intian
ja Pakistanin järjestelyt olivat aiheuttaneet lähes 15 miljoonan ihmisen siirron ja uudelleenasuttamisen.
Metsätalon kongressin avajaistilaisuudessa keskipisteessä eivät kuitenkaan
olleet ajankohtaiset kriisit ja kansainväliset tutkimushankkeet vaan Suomen
siirtoväen kysymys ja sen ratkaisu. Kongressiin ja valtioneuvoston vastaanotolle osallistui mittava edustusto suomalaisen siirtoväen asuttamisen ammattilaisia, kuten maalaisliiton karjalaiset Veikko Vennamo ja Johannes Virolainen sekä saman puolueen Viljami Kalliokoski ja Kerttu Saalasti, kaikki eturivin poliitikkoja ja Kekkosen viidennen hallituksen ministereitä. Sekä
Vennamo että Virolainen olivat hankkineet poliittisen pääomansa siirtoväen
asutustoiminnasta. Metsätalolla olivat lisäksi edustettuina siirtoväen etujärjestöt Karjalan Liitto ja Porkkalan Liitto sekä siirtoväen asuttamisen yksinvaltiaana aikoinaan toiminut maatalousministeriön asutusasiainosasto eli ASO,
jonka ylijohtajana Vennamo oli tullut tunnetuksi. Suomalaisten tutkijoiden,
korkea-arvoisten poliitikkojen, kansalaisjärjestöjen ja virkamiesten vahva läsnäolo kuvastaa hyvin siirtoväen asuttamisen asemaa sodanjälkeisessä Suomessa. Yhteiskunnallisen harmonian kuvaa vahvisti sosiaalipolitiikan professori Heikki Waris, joka puheessaan painotti, kuinka väestönsiirtojen haasteiden ratkaisussa oleellista oli tutkimustiedon ja politiikan tiivis vuorovaikutus.
Hän oli itse kolme vuotta aikaisemmin saanut päätökseen johtamansa mittavan tutkimushankkeen siirtoväen sopeutumisesta.2
Opetusministeri Kerttu Saalasti esitti kongressille Suomen valtion tervehdyksen ja totesi, että Suomessa väestönsiirrot olivat jo onnistuneesti toteutettu. Tämä oli ministerin mukaan ollut mahdollista, koska toimenpiteillä oli ollut koko kansan tuki. Nyt Suomi muodosti Saalastin sanoin väestönsiirtojen
”havaintokentän”, josta muu maailma saattoi ammentaa oppia ja esimerkkejä.
Waris totesi puheenvuorossaan, kuinka Suomessa siirtoväki ei enää esiintynyt
tilastollisena käsitteenä. Se oli poistettu jo vuonna 1950, jolloin viranomaiset
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katsoivat, että Neuvostoliitolle luovutetuilta alueilta siirretty väestö oli hallinnollisesti täysin sopeutunut uusille asuinsijoilleen eikä enää eronnut muusta väestöstä. Toiseen maailmansotaan liittyneet väestönsiirrot eivät Wariksen mukaan enää muodostaneet Suomessa sosiaalipoliittista kysymystä kuten monessa muussa Euroopan maassa.
Metsätalon tilaisuudesta muodostui suomalaisen asutuspolitiikan hehkutus, kun lavalle astui vuorotellen siirtoväen edustajia, poliitikkoja ja tutkijoita
kertomaan suomalaisten onnistumisesta. Ohjelman päätteeksi kongressivieraille näytettiin sosiaalidemokraattisen Kansan Elokuva Oy:n tuottama karjalaissiirtoväen asuttamista kuvannut lyhyt dokumentti Luvattu maa (1951),
joka Helsingin Sanomien mukaan herätti ulkomaisissa vieraissa ”suurta mielenkiintoa ja ihastusta”.3
Heikki Wariksen toteamukset muun maailman kiinnostuksesta Suomen
ratkaisuja kohtaan eivät olleet tuulesta temmattuja. Näyttihän ilmeiseltä, että
Suomi oli Wariksen sanoin ”varhaisemmin ja perusteellisimmin” kuin muut
maat ratkaissut ajan polttavan ongelman.4 Muutamaa vuotta aiemmin etenkin Länsi-Saksassa oli kiinnostuttu ”Suomen mallista”, mikä oli johtanut maiden viranomaisten yhteydenpitoon. Samalla molemmille avautui hyvä mahdollisuus verrata toistensa ongelmia ja ratkaisuja.

Suomesta mallia L änsi-Saksan
pakol aisongelman ratkaisuksi?
Syksyllä 1951 siirtoväenasioihin perehtyneiden viranomaisten vieraana Suomessa vieraili länsisaksalainen delegaatio tutustumassa täkäläiseen siirtoväen asutus- ja korvauspolitiikkaan.5 Saksalaisnäkökulmasta Pohjolassa oli
edetty integraatiossa rivakasti, sillä maanhankintalaki ja korvauslait oli laadittu pikavauhtia vuonna 1945. Länsi-Saksassa aktiivinen integraatiopolitiikka oli sen sijaan noussut keskeiseksi kysymykseksi vasta liittotasavallan perustamisen yhteydessä paria vuotta aiemmin.
Länsisaksalaista valtuuskuntaa luotsasi oikeustieteen tohtori Linus Kather, joka toimi keskeisenä johtohahmona entisestä Itä-Preussista ja muualta
Keski- ja Itä-Euroopasta pakkosiirrettyjen saksalaisten järjestöissä. Syntyjään
itäpreussilainen Kather oli ennen helmikuussa 1945 alkanutta pakolaisaikaansa
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toiminut asianajajana Königsbergissä. Kansallissosialistisen Saksan luhistumisen jälkeen reilu 50-vuotias Kather asettui Hampuriin ja perusti heti vuonna 1945 yhdistyksen auttamaan idästä pakkosiirrettyjä ihmisiä. Katherin nopeaa toimintaa lienee auttanut, että hän oli ilmeisen kaukonäköisesti vuonna
1943 siirtänyt runsaasti pääomaa läntiseen Saksaan hankkimalla omistukseensa kiinteistöjä. Sen jälkeen, kun pakkosiirrettyjen järjestäytyminen eteni, Kather toimi kattojärjestöjen johdossa ja saksalaisen siirtoväen näkyvänä
ja äänekkäänä keulakuvana. Kather myös koetti siipiään Länsi-Saksan politiikassa. Hän oli perustamassa kristillisdemokraattista puoluetta (CDU) Hampurissa ja Suomen vierailun aikana Kather toimi CDU:n liittopäiväedustajana.
Pian juristi kuitenkin hermostui CDU:n mielestään liian maltilliseen idänpolitiikkaan. Karjalaisten tapaan saksalaissiirtoväki elätteli toiveita paluusta entisille kotiseuduille tai ainakin asian jatkuvaa ja äänekästä ylläpitoa kansainvälisissä suhteissa. Vuonna 1954 jääräpäinen Kather erosi puolueesta ja liittyi pakkosiirrettyjä edustaneeseen puolueeseen Gesamtdeutscher Block/Bund
der Heimatvertriebenen und Entrechteten. 1960–70-luvun vaihteessa Kather lähentyi jo radikaalioikeistoa. Tuolloin Länsi- ja Itä-Saksan perussopimus ja liittotasavallan uusi idänpolitiikka katkeroittivat vanhan liiton siirtosaksalaiset.
Enemmistö kuitenkin sopeutui poliittisiin realiteetteihin.6
Saksan pakolaistilanne muistutti 1940-luvun lopussa Suomen siirtoväkiongelmaa, mutta se muodosti miehitetyssä ja tuhotussa maassa huomattavasti vaikeamman yhteiskunnallisen pulman. Saksalaisia ja saksalaisperäisiä
ihmisiä oli pakkosiirretty Itä-Euroopasta liittoutuneiden miehittämään osaan
Saksaa jopa 14 miljoonaa henkeä. Vuonna 1950 Länsi-Saksassa asui heistä
8 miljoonaa, Itä-Saksassa 4 miljoonaa ja Itävallassa 500 000 henkeä.7 LänsiSaksaan oli lisäksi paennut pari miljoonaa ihmistä Neuvostoliiton miehitysvyöhykkeeltä pian sodan päätyttyä. Siirtoväen osuus länsisaksalaisista oli
vuonna 1950 vajaat 16 prosenttia. Pakolaiset mukaan laskettuina kotinsa jättäneitä ihmisiä oli miltei joka viides uuden valtion asukkaista. Itä-Saksassa siirtoväen osuus oli vieläkin korkeampi, yli 20 prosenttia asukkaista. Suomessa yli 400 000 -päisen siirtoväen osuus väestöstä oli vuoteen 1950 tultaessa noin 11 prosenttia. Lapin sodan seurauksena se oli 1940-luvun puolivälissä
noussut parin vuoden ajaksi tästä hieman korkeammaksi.
Itä-Saksassa siirtolaisongelmaa ei virallisesti nostettu esille, mutta lännessä sen ymmärsivät jo miehittäjät. Kotinsa menettäneet sudeettisaksalaiset ja
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itäpreussilaiset sekä muut Ostdeutschit muodostivat potentiaalisesti radikaalin ryhmän, joka ei ehkä tyytyisikään valtakunnan pienentymiseen. Muistettiin, että natsien suosio ei suinkaan ollut ollut vähäisintä itäisen Euroopan
saksalaisväestön keskuudessa. Siirtoväen sirpaleinen järjestötoiminta olikin
niin länsiliittoutuneiden kuin sittemmin Länsi-Saksan hallituksen valvonnassa ja siirtoväen poliittinen järjestäytyminen oli kiellettyä vuoteen 1949 saakka.
Samalla tulokkaille kuitenkin taattiin varhain täydet kansalaisoikeudet siirtoväen statuksesta huolimatta.
Siirtoväki ja pakolaiset olivat näkemyksiltään yleensä antikommunisteja.
Liittotasavallan perustamisen jälkeen se 1950-luvulle tultaessa integroi heitä osaksi länsisaksalaista yhteiskuntaa ja politiikkaa, vaikka suhde liittotasavallan viralliseen idänpolitiikkaan säilyi epäluuloisena. Siirtoväen järjestöistä tuli riippuvaisia julkisesta rahoituksesta. Näin viranomaiset kontrolloivat
radikaaleja näkemyksiä esittäneitä siirtoväen aktivisteja, jotka kannanotoissaan saattoivat viljellä Kolmannen valtakunnan retoriikkaa. Pakkosiirretyt
muodostivat Länsi-Saksalle myös ulkopoliittisen haasteen, sillä heidän kohtalonsa ei natsien hirmutöiden jälkeen saanut suurta myötätuntoa muualla Euroopassa.
Siirtolais- ja pakolaisongelman vaikeutta Länsi-Saksassa korosti tietenkin
se, että maa oli raunioina. Yhteiskunnan rakenteet, talous ja henkinen selkäranka täytyi rakentaa uudelleen. Asuntonsa menettäneet paikallisetkin laskettiin miljoonissa, mikä lisäsi siirtoväen ja pakolaisten ahdinkoa. Vakavan
asuntopulan lisäksi siirtoväki kärsi 1950-luvun alkuun saakka työttömyydestä, pulasta ja yleisestä näköalattomuudesta. Kuten Suomessa ja muissa pakolaisyhteiskunnissa, Länsi-Saksassakin siirtoväki kohtasi paikallisten halveksuntaa ja syrjintää.8
Merkittävä yleinen ero Länsi-Saksan ja Suomen siirtoväkikysymysten välillä löytyy valmiudessa siirtoväen vastaanottamiseen. Saksa oli ehdoitta antautunut, neljään miehityslohkoon jaettu romahtanut valtio vailla keskushallintoa. Suomi oli puolestaan tappion kärsinyt valtio, jossa yhteiskunnan rakenteet ja byrokratia kuitenkin rullasivat Moskovan välirauhansopimuksen
jälkeen miltei ennallaan. Lapin evakuointia lukuun ottamatta vuosien 1944–
1945 Suomessa evakkojen siirrot tapahtuivat talvisodan väestönsiirron ja asuttamispolitiikan kertauksena. Evakuoinnissa seurattiin hämmästyttävää kaavamaisuutta: Karjalaan palanneet asukkaat evakuoitiin paikka- ja kyläkunnittain
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määrättyihin kuntiin ja kyliin odottamaan tulevaisuuden loppusijoitusta. Ensimajoituksessa hyödynnettiin nopeasti paikallisia koteja: Suomi oli homogeeninen maatalousmaa, jonka rakennuskanta ja infrastruktuuri olivat varsin hyvässä kunnossa. Toukokuun 1945 maanhankintalaki ja pian seurannut
korvauslaki säädettiin pikavauhtia: maailmansota ei ollut vielä ehtinyt päättyä. Valtion keskeiset siirtoväen asioita hoitaneet ministeriöt ja laitokset kuten ASO tai valtiovarainministeriön korvausasianosasto olivat toiminnassa
jo välirauhan aikana tai jopa ennen toista maailmansotaa. Ei ihmekään, että
suomalaiset saattoivat röyhistellä rintojaan ”onnistuneella” asutuksella vuoden 1955 kongressissa.
Saksalaisevakot puolestaan pakenivat vailla keskitettyä suunnitelmaa ja
omaisuutta perääntyvän Wehrmachtin edellä. Pakolaiset sijoittuivat aluksi
epätasaisesti eri osiin maata pakolaisleireille. Eniten siirtoväkeä keräsi pohjoisen Schleswig-Holstein. Miehitetyssä Saksassa sopeutumista edistänyt lainsäädäntö ei edennyt ennen 1950-lukua ja Länsi-Saksan valtion perustamista.
Osavaltioiden lait ja käytännöt erosivat toisistaan ennen liittovaltion ”pakolaisministeriön” (Bundesministerium für Vetriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte) ja valtion ”pika-apuviraston” (Hauptamt für Soforthilfe) perustamista vuosikymmenen vaihteessa. Ensi vaiheessa Länsi-Saksassa suoritettiin
siirtoväen tasaussiirtoja Suomen tapaan. Vasta tällöin alkoi keskitetty, mutta
lopulta suhteellisen nopeasti edennyt asutuspolitiikka. Sen keskeiseksi välineeksi nousi niin ikään Suomen tapaan sodan rasituksia tasaamaan pyrkinyt
varsin radikaali lainsäädäntö, jonka toteutus erosi yhteiskuntien rakenteellisista ja taloudellisista syistä toisistaan merkittävästi. Länsi-Saksassa pakkosiirrettyjen kysymys säilyi pitkään Suomea arkaluontoisempana maan kansallissosialistisen menneisyyden takia.
Ratkaiseva ero liittyy siirtoväen elinkeinoihin ja tapaan, jolla työllisyyteen
puututtiin. Suomalaisesta siirtoväestä yli 60 prosenttia sai elantonsa maataloudesta. Karjalaiset olivat pienviljelijöitä. Maanhankintalaki siunasi monia
evakkoja valmiilla pellolla pikemmin kuin raivattavilla kylmillä tiloilla. Suomalaisen asuttamispolitiikan kulmakivi oli tarjota maata omistaneelle väestölle edullisesti omaa maata muualta Suomesta ja mahdollisuuksien mukaan
sijoittaa muukin siirtoväki jatkamaan entisten elinkeinojensa parissa.
Saksalaisevakot olivat kaupungistuneempia, teollisempia ja suhteellisesti
porvarillisempia. Toki suureessa siirtoväkipopulaatiossa riitti maanviljelijöitä
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ja maatyöläisiä. Maata omistaneita viljelijöitä oli perheineen kaikkiaan miljoona henkeä ja maatyöläisiä vajaat puolitoista miljoonaa henkeä.9

Vennamon johtama vastavierailu
Kun ASO:n valtuuskunta matkusti vastavierailulle Länsi-Saksaan toukokuussa 1952, kiinnosti heitä kuvaavasti asuntopulan ohessa erityisesti maatalouskysymys. Länsi-Saksassa maanhankinta perustui etupäässä julkisen
hallinnon tukemiin vapaaehtoisiin kauppoihin. Suomessa maakauppojen
vapaaehtoisuus oli valtion kehotus, mutta laki pakotti viime kädessä pakkolunastukseen. Suomalainen maanluovutus perustui progressiolle. Se merkitsi suomalaisen kartanotalouden loppua.10 Alle 25 hehtaarin tilat eivät olleet luovutusvelvollisia. Saksassakin turvauduttiin pakkomyynteihin, mutta
raja kulki 100 peltohehtaarissa, mikä puolestaan oli suomalaisittain suurtilan raja. Keskeistä Länsi-Saksassa, niin kuin Suomessakin, oli maataloussiirtoväen uudistilojen muodostaminen jatkona ensimmäisen maailmansodan
jälkeen alkaneelle maareformille. Länsi-Saksassa tämä tarkoitti aiemmin viljelemättömän maan raivaamista viljelykseen. Tämä oli yleensä valtion maata, etupäässä suota ja metsää. Suomessa tämä raivauslinja jäi kakkoseksi
valmista peltoa korostaneelle linjalle, vaikka yleinen mielikuva korpitiloista
vahva onkin. Saksassa ei pyritty koko maatalousväestön sijoittamiseen entisen elinkeinon pariin. 1950-luvun alussa arvioitiin, että kenties kolmannekselle itsenäisistä viljelijöistä oli mahdollista löytää uudistila. ASO:n edustajat masentuivat Länsi-Saksan matkallaan huomattuaan, että niin moni
ennen itsenäisistä maanomistajista oli joutunut maatyöläisen asemaan tai
peräti työttömäksi.11
Länsi-Saksassa suurin haaste liittyikin kaupunkiväestön asuttamiseen
sekä ennen maataloudesta elantonsa saaneen väestön työllistämiseen muiden elinkeinojen pariin, mikä erosi suomalaisesta asutuspolitiikasta merkittävästi. Saksassa pyrittiin jo 1940- ja 1950-luvun vaihteessa lainoittamaan idästä
paenneita pienyrittäjiä ja rakentamaan uudelleen eritoten itään jäänyttä teollisuutta. Osa siirtoväestä oli työllistetty näin entisiin tehtäviinsä. Pyrkimyksiä
vaivasi kuitenkin pääoman puute. Keskeinen ratkaistava kysymys koski teollisuustyöväestön sijoittamista tuottavaan työhön ja asuntojen rakentamista
2 . s a m fu n d o c h s a m m a n h a n g – y h t eisö j ä j a y h t e y k si ä

263

seuduille, jossa työvoiman tarve lähitulevaisuudessa oli suurin. ASO:n ylijohtaja Veikko Vennamon johtamasta suomalaisdelegaatiosta oli ”mieluisaa” havaita, että keväällä 1952 teollisuuslaitosten ympärille oli kohonnut omakotitaloalueita yritysten ja viranomaisten myötävaikutuksella.
Siitä huolimatta vielä seitsemän vuotta sodan päättymisen jälkeen monet itäpakolaiset asuivat leireissä. Avustusten ja viranomaisten järjestämien
pienlainojen turvin suurin osa pakolaisista oli onnistunut hankkimaan välttämättömän irtaimiston. Sen sijaan käsittämättömältä suomalaisista tuntui se,
että keskellä valtavaa jälleenrakennusurakkaa niin monet siirtoväestä lojuivat työttöminä ja elivät avustusten varassa.12 Tuntui kuin ASO:n viskaalit olisivat unohtaneet lähimenneisyyden, jolloin karjalaisevakkoja syytettiin työtä
vieroksuviksi laiskureiksi ja ”avustettaviksi”.13 Suomalaisten saksalaisille laatimissa ehdotuksissa korostuivat omatoimisuuden arvostus ja vastikkeettomien avustusten muuntaminen sijoituksiksi tuottavaan työhön.
Sen sijaan suomalaiset ymmärsivät hyvin niitä länsisaksalaisia, jotka kaipasivat liittotasavaltaan yhtenäistävää lainsäädäntöä siirtoväenkysymyksen
ratkaisemiseksi. Vuoden 1952 ”taakantasauslaissa” (Lastenausgleichgesetz)
määrättiin, että ne joilla oli sodasta säästynyttä omaisuutta – kiinteää, talletuksia tai muita sijoituksia – maksoivat sen vuoden 1948 arvosta verona puolet 30 vuoden kuluessa. Kertyneet varat maksettiin kansalaisille, jotka olivat
menettäneet omaisuutensa, jotka oli pakkosiirretty tai paenneet idästä tai
jotka esimerkiksi palasivat sotavankeudesta Neuvostoliitosta vuosia sodan
päättymisen jälkeen. Vuosikymmenien ajalle venytetty maksupolitiikka tarkoitti sitä, että käytännössä vero maksettiin omaisuuden tuotosta. Vuosittain se oli 1,67 prosenttia omaisuuden arvosta. Inflaatio helpotti maksutaakkaa. Poliittinen vääntö laista ei ollut läpihuutojuttu. Erityisesti liberaalipuolue FPD (Freie Demokratische Partei) tulkitsi sen merkitsevän epätoivottua
askelta kohti sosialismia.
Linus Kather, Länsi-Saksan ”Veikko Vennamo” – molemmat olivat poliittisen populismin hallinneita juristeja – oli alun perin ajanut siirtoväen suosimaa
mallia, jossa tasaus olisi maksettu suoraan ja kerralla omaisuudesta. Vaatimus
muistutti mielenkiintoisesti katkeroituneen karjalaissiirtoväen vaatimuksia
valmiista pellosta eli omaisuuden pakkomyynnistä, mikä Suomessa myös pitkälti toteutui. Mielenkiintoista onkin, että myös ASO:n valtuuskunta suositteli länsisaksalaisille matkaraportissaan kertaluonteista korvausta pitkän
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aikavälin korvauksen sijasta. Menetykset haluttiin tasata, sillä siirtoväki koki
itsensä molemmissa maissa sodan uhreina ja sijaiskärsijöinä. Kriitikoistaan
huolimatta taakantasauksen on katsottu edistäneen osaltaan Länsi-Saksan
talousihmettä. Suomessa puolestaan pienviljelyyn perustunut asutuspolitiikka törmäsi nopeasti kannattamattomuuteen ja rakennemuutokseen. Kylät
autioituivat ja siirtoväen sekä asutettujen rintamamiesten jälkikasvu valui
etelän kaupunkeihin tai muutti Ruotsiin. Siitä huolimatta asutuspolitiikan
omaisuutta ja tuloja tasannut ihanne toimi hyvinvointivaltion yhtenä suunnannäyttäjänä ja rauhoitti sodanjälkeistä ilmapiiriä.
Helmikuussa 1951, puolta vuotta Suomen vierailua aiemmin, tohtori Kather
oli masinoinut Bonnin pienelle keskusaukiolle 50 000 pakkosiirrettyä saksalaista vaatimaan korvausten välitöntä maksamista siirtoväelle ilman pitkän
aikavälin maksusuunnitelmaa.14 Suomen vierailulta palattuaan tohtori Kather ilmoitti Frankfurtin lentoasemalla tiedotusvälineille, että Suomessa siirtoväenkysymys oli järjestetty ”tyydyttävällä tavalla ja kokonaan”.15 Suomen
siirtoväenkysymyksellä oli Länsi-Saksassa vipuarvoa, joka kannatti julkisesti hyödyntää.

Sopeutumistutkimusta
Samaan aikaan kun saksalaiset ja suomalaiset viranomaiset tutustuivat maidensa tilanteisiin, valmistui Suomessa ensimmäinen kattava siirtoväen sopeutumista koskenut tutkimus. Sekä tiedotusvälineet, poliitikot että tutkijat olivat aikaisessa vaiheessa kiinnostuneet etenkin siirtoväen asettumisesta
uusille asuinsijoille. Oletuksena tuntui usein olevan, että siirtoväki oli sopeutunut hyvin. Kun Suomen Gallup teetti 1940-luvun lopussa kyselyn siirtoväen ja kantaväestön näkemyksistä, osoittautui, että muu väestö koki karjalaisten saavuttaneen jo paremman aseman paikallisella tasolla kuin kantaväestö. Tästä tietenkin karjalaiset olivat päinvastaista mieltä.16
Siinä missä Suomi oli etunenässä toteuttamassa väestönsiirtoja, oli se sitä
myös siirtoväen tutkimuksessa. Pääarkkitehtina hääri professori Heikki Waris. Hän oli sotavuosina vaikuttanut johtavassa asemassa henkisen huollon, propagandavaikuttamisen ja mielipidetarkkailun välimaastossa. Tästä
roolista katsoen siirtoväen sopeutuminen oli yhtä lailla osa sodan aikaista
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yhtenäisyyspropagandaa kuin sosiaalipoliittinen ilmiö. Sodan jälkeen Waris,
joka oli sosiologisen ja sosiaalipoliittisen tutkimuksen uranuurtajia Suomessa, hankki amerikkalaisen rahoituksen laajalle siirtoväen sopeutumista tutkivalle hankkeelle.
Rahoituksen saamisessa auttoi, että Waris oli tuolloin suomalaisittain poikkeuksellisesti tehnyt pidemmän opinto- ja tutkimusmatkan Yhdysvaltoihin
1930-luvulla. Rockefeller-säätiön apurahan myötä hän saattoi vuonna 1949
perustaa Yhteiskuntatieteellisen korkeakoulun yhteyteen Yhteiskuntatieteellisen tutkimuslaitoksen. Poliittisesti latautuneessa ilmapiirissä muun muassa SKDL:n pää-äänenkannattaja Vapaa Sana moitti hanketta ”amerikkalaisten määräämäksi” propagandayritykseksi. Laitavasemmistoa kismitti muun
muassa se, että tutkimushankkeen asiantuntijaneuvostoon oli valittu edustajia kaikista muista puolueista paitsi SKDL:stä.17 Samoihin aikoihin öljymagnaatin lahjoituksesta syntyneen Rockefeller-säätiön rahalla oli tärkeä merkitys myös Länsi-Saksan jälleenrakennuksessa.
Wariksen projektin nuoret tutkijat kuvastavat omalla karulla tavalla sodan
tuhoja. Yksi heistä oli haavoittunut sodassa pahasti, kun taas eräs toinen oli
kotinsa ja entisen elämänsä menettänyt rajakarjalainen. Vuosina 1949–1951
tutkijat esimerkiksi matkustivat lähinnä polkupyörillä ympäri Savoa ja tekivät
lähes pari tuhatta syvähaastattelua. Kaupunki- ja teollisuussiirtoväen osalta
tutkimuskohteeksi oli valittu Valkeakoski. Tutkimus sai suurta huomiota metodinsa vuoksi. Waris oli itse Yhdysvalloissa tutustunut hankkeessa käytettyyn case study -menetelmään ja mielipidetutkimukseen.18
Tarkastelun tulokset osoittivat Wariksen mukaan karjalaisten sopeutuneen
hyvin uuteen asuinympäristöön. Wariksen tausta sodanaikaisena kotirintaman propagandistina näkyy hänen korostaessaan, ettei siirtoväestä muodostunut pelättyä poliittisesti vallankumouksellista voimaa vaan lähinnä se
muodosti turvallisen porvarillisen elementin.19 Tutkimus julkaistiin suurelle
yleisölle suunnattuna kirjana. Sitä mainostettiin päivälehdissä hehkuttamalla Suomen erinomaisuutta väestönsiirrossa: ”Suoriuduimme tavalla, joka on
herättänyt huomiota kaikkialla maamme rajojen ulkopuolella.”20 Amerikkalaisrahalla toteutettu tutkimus oli määrä kääntää englanniksi, mutta hanke
raukesi.21
Toki tutkimus herätti kotimaassa myös kritiikkiä, jonka taustalla näkyi
osin tukahdutettua arvostelua siirtoväen asutuspolitiikkaa kohtaan. Lehdissä
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kritisoitiin, että politiikka oli luonut Suomeen taloudellisesti kestämättömän
pienviljelyjärjestelmän. Nya Pressen piti selvänä, että asutuspolitiikan luomat
pientilat olisivat nuoremmalle sukupolvelle vain välipysäkki sen muuttaessa
teollisuustyöpaikkojen perässä pois kannattamattomilta maatilkuilta. Lehti katsoi, että välietappi oli suureksi osaksi ollut turha. Mikäli viranomaiset
olisivat ryhtyneet uudelleenkouluttamaan siirtoväkeä teollisuuden palvelukseen ja jakamaan heille asuntoja, olisi taloudellinen hyöty maalle ollut huomattava.22
Ruotsinkielinen iltapäivälehti osui pitkälti oikeaan. Aikalaiset tosin saattoivat hyvinkin tulkita sen esittämän kritiikin liittyvän 1940-luvun lopussa mieliä
kiihdyttäneeseen ja siirtoväen asuttamisen laukaisemaan kielikysymykseen.
RKP oli maataloussiirtoväen asutuspolitiikan suurimpia kriitikoita.
Heikki Wariksen siirtoväen sopeutumisen tutkimushanke oli osaltaan vahvistamassa suurta suomalaista kertomusta evakoista ja siirtoväen asuttamisesta. Kertomuksesta tuli jatkumo sodanaikaiselle sankarillisen kärsimyksen linjalle, jossa kansa seisoi yhtenäisenä ja solidaarisena raskaasta taakasta huolimatta. Asutuspolitiikkaan liittyneet ongelmat, katkeruudet, eripurat
ja syytökset eivät suuremmin horjuttaneet asetelmaa.
Virallisissa esittelyissä Suomen malli oli menestys, jota ylpeästi esiteltiin
muulle maailmalle, ja josta muut olivat kiinnostuneita. Menestyksen todisteena suomalaisviranomaisille toimi muun muassa vertailu Länsi-Saksaan,
jossa hankalammista lähtökohdista johtuen keskitetty asutuspolitiikka pääsi
alkamaan kunnolla vasta siinä vaiheessa, kun Suomessa siirtoväkeä ei enää tilastoitu erillisenä väestönosana. Mielenkiintoista kuitenkin on, että myös nykyisessä Saksassa Länsi-Saksaan pakkosiirrettyjen asuttamista pidetään jonkinmoisena menestystarinana.
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”Remington portable är en för vetenskapsmän och författare lämplig skrivmaskin”
annonserade bolaget Systema i Historisk Tidskrift för Finland 1931.

Litteratur
som yrke
eller friheten att skriva och
författarnas organisering
Stefan Nygård & Henrika Tandefelt

I

The Theory of Moral Sentiments (1759) utgår den ekonomiska liberalismens teoretiker Adam Smith från att människan är ett socialt djur
som inte drivs av egennytta och vinstmaximering, utan av sin önskan
att vinna erkännande och uppskattning hos sina medmänniskor. Handelsmän kan säkra sig om omvärldens beundran genom att ackumulera förmögenhet, men för utövare av andra yrken gäller det att demonstrera
ett välutfört arbete på andra sätt än genom ekonomisk vinst. Om ett arbete
är väl utfört kan vara svårt att avgöra, inte minst i fråga om de intellektuella
yrkena. Den skotska filosofen hänvisar till matematiker och diktare som exempel. Bland matematikerna råder enligt Smith en ganska klar uppfattning
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om när någon gjort sig förtjänt av beröm. Bland författarna är frågan mera
invecklad, och den offentliga opinionen väger tyngre när det gäller att utvärdera deras prestationer.1 Vem avgör när en författares arbete är ”väl utfört” –
den läsande offentligheten, marknaden, den politiska makten eller den snäva kretsen av författarnas kolleger? Vid sidan av sådana grundläggande frågor
om värdering och social erkänsla debatterade Smith och hans 1700-talskolleger också om författarnas produkter skulle betraktas som statlig egendom,
vilket de franska upplysningsfilosoferna tenderade att tänka, eller om författarna i stället skulle ses som aktörer på en marknad. Dessutom frågade man
vilka regler som bäst garanterade att samhället fick ta del av en högtstående
litteratur. Var ett omfattande upphovsrättsligt skydd att föredra, eller tillhörde verket och litteraturen kanske någon annan än författaren: mänskligheten,
samhället, mecenaten, förläggaren?
Den här typen av frågeställningar kring författarens yrke och den litterära produktionen har utan avbrott debatterats från den borgerliga offentlighetens begynnelse till våra dagar. En milstolpe i utvecklingen var den i slutet
av 1800-talet accelererande arbetsfördelningen i samhället som påverkade
också författarnas ställning och ledde till att professionella författarorganisationer grundades i många länder i Europa. Men vad innebär professionalisering för ett så oreglerat yrke som författarens? I århundraden hade författarna sökt sin plats i samhället och balanserat kollegiala värderingskriterier mot makthavarnas krav, publikens smak och marknadens villkor, och
länge var det maktens behov och krav som dominerade. Författarnas specialisering framskred långsamt och författarrollen överlappades av andra roller.
När också vetenskapsmän och de universitetsintellektuella under 1800-talet
hade integrerats i staten var det allt oftare just författarna som fick axla rollen
som Europas ”fria intellektuella”. Författare som Émile Zola, Henrik Ibsen och
Lev Tolstoj tog således plats i den litterära offentligheten inte bara som storslagna författare, utan också som tänkare och debattörer. För kvinnor fanns
det större hinder för att ikläda sig rollen som fri intellektuell; författare som
George Sand (Aurore Dupin) och Ellen Key är två berömda undantag. Men
jämsides med den här utvecklingen utbredde sig bland författarna i Europa
runt sekelskiftet 1900 en särskild yrkesidentitet och föreställning om att också de utövade en uttryckligen konstnärlig verksamhet som var relativt självständig i förhållande till andra sociala aktiviteter.
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I det följande vill vi med några exempel ur de svenskspråkiga författarnas organisering i Finland illustrera hur den här föreställningen manifesterade sig i Finland under den period som Henrik Meinander skildrar i sin
bok Nationalstaten. Finlands svenskhet 1922–2015. Särskilt i början av den
här perioden kämpade de svenskspråkiga författarna i Finland, precis som
de finskspråkiga kollegerna, för att bli erkända av staten som en särskild yrkeskår. Detta skedde från och med 1919 genom intresseorganisationen Finlands svenska författareförening. Tidvis kämpade författarna också för sin
konstnärliga integritet gentemot politik och ideologi, samtidigt som de konsekvent arbetade för att förbättra skrivandets materiella villkor, ofta i samarbete med det finska systerförbundet Suomen Kirjailijaliitto och andra organisationer på litteratur- och konstfältet i Finland och Norden. Dessa tre
utvecklingslinjer pekar mot tre olika former av autonomi och självbestämmanderätt som länge hägrat som ideal för utövare av de flesta konstnärliga och vetenskapliga yrken: att genom professionalisering uppnå en statligt
sanktionerad position i samhället, att kunna utöva sin verksamhet utan direkt påverkan från politik, ideologi eller marknad, samt att bli ekonomiskt
kompenserad för sitt arbete.2

Författarens professionalisering
Liksom andra intresseorganisationer mobiliserade författarförbunden sina
medlemmar kring en särskild yrkesidentitet och uppfattning om vad som var
specifikt för just deras verksamhet i det moderna samhället. Tidigare hade ju
författarna – till exempel en Topelius i Finland eller en Victor Hugo i Frankrike – inte sällan varit mångsysslare med överlappande ”yrkesidentiteter”,
verksamma inom journalistiken, universiteten och de statliga ämbetsverken.
De här sysselsättningarna garanterade också i fortsättningen inkomster för
många författare, men parallellt spred sig redan under 1800-talets lopp idén
om litteraturen som ett eget fält, avskilt från ämbetsmannens plikter, den universitetslärdes vetenskap och journalistens hantverk.3
Med undantag av det franska Société des gens de lettres de France som bildades redan 1838 uppstod de tidigaste författarorganisationerna kring sekelskiftet 1900. De danska, svenska och norska föreningarna etablerades i
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början av 1890-talet, medan de finska författarna 1897 organiserade sig i Suomen Kaunokirjailijaliitto, som i dag heter Suomen Kirjailijaliitto. Författarna
i Finland ansåg då att det fanns ett behov av en mer fackligt inriktad organisation än Konstnärsgillet, konst- och litteraturfältets gemensamma förening
sedan 1864, där tyngdpunkten låg mer på det sociala umgängets än på intressebevakningens område. De svenskspråkiga författarnas tidigaste försök att
bilda en egen förening i Finland strandade av olika skäl, tills man efter första
världskriget och skilsmässan från Ryssland grundade Finlands svenska författareförening 1919.4 Efter det upplösta ryska imperiet organiserade sig författarna också i de restaurerade och nygrundade republikerna Polen och Estland, vars författarorganisationer daterar sig till 1920 respektive 1922.
Grundandet av isländska, färöiska, grönländska och samiska författarföreningar efter det andra världskriget är senare exempel på hur behovet att
hävda nationell identitet samverkar med varje nationellt definierad författarkårs behov av en egen förening. Också Finlands svenska författareförening föddes under en tid när svenska kretsar i Finland ägnade sig åt att formulera en särskild svensk – eller finlandssvensk – identitet. Som Henrik Meinander demonstrerat fanns det i början av 1920-talet flera och motstridiga
åsikter om hur det svenska i Finland skulle definieras och benämnas.5 Termen ”finlandssvensk” lanserades 1912, men det dröjde länge innan ordet blev
det neutrala allmänbegrepp såsom vi i dag uppfattar det. I Finlands svenska författareförenings stadgar 1919 förekom uttrycket inte, utan det dök upp
först i föreningens reviderade stagar långt senare, år 1973.6 Men det var inte
enbart nationell konsolidering som drev författare samman i författarföreningar. Vid sidan av deras minst lika viktiga funktion att erbjuda en mötesplats för utövare av ett i grund och botten ensamt yrke, har dessa organisationer på lång sikt skapat allt effektivare verktyg och kanaler för att föra
fram författarnas juridiska och ekonomiska anspråk i dialog med så väl staten som med förläggarna.
Den svenskspråkiga författarföreningen uppstod parallellt med den finska
staten och hade således till uppgift att stödja sina medlemmars positionering
i nationen och deras strävan att vinna erkännande i staten samt i den statliga
kulturbyråkratin som byggdes ut i republiken under de följande decennierna.
Expertkommissioner för vetenskap och konst etablerades i Finland 1918 med
professorn och kritikern Werner Söderhjelm som litteraturkommissionens
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första ordförande. Det var också Söderhjelm, en ledande auktoritet för både
de finsk- och svenskspråkiga författarna i Finland, som uppmanade de svenska författarna att organisera sig i en författarförening. I bakgrunden fanns en
inbjudan att delta på en nordisk författarkongress i Köpenhamn 1919 som han
i egenskap av direktör för Finlands informationsbyrå i Köpenhamn förmedlade till Finlands svenska och finska författare. De svenska författarna i Finland
behövde då en egen förening för att kunna delta i det nordiska författarsamarbetet. Att impulsen till föreningens grundande sålunda kom utifrån tyder
på att idén om författarna som en intressegemenskap var relativt outvecklad
under föreningens första år.
Det nordiska mötet i Köpenhamn i maj 1919 blev för de finländska författarna en snabbkurs i frågor kring författarrätt, kontrakt och upphovsrätt, som
deras skandinaviska kolleger redan var bättre insatta i. De nya kunskaperna
omsattes snart med hjälp av juridisk expertis till en ”Lag om upphovsmannarätt till alster av andlig verksamhet” som trädde i kraft 1927 och möjliggjorde
att Finland kunde underteckna Bernkonventionen för skydd av litterära och
konstnärliga verk. Eftersom man i Finland också i dessa frågor tenderade att
jämföra sig med andra ansåg Gunnar Castrén, som medverkade i statens litteraturkommission och blev författareföreningens ordförande 1924, att det var
en skamfläck för den unga republiken att stå utanför viktiga internationella
överenskommelser som Bernkonventionen. Många tyckte att det var pinsamt
att Finland släpade så långt efter inte enbart Skandinavien, utan också det
södra grannlandet Estland, och Nya Argus undrade hur långt söderut jämförelsen behövde utsträckas för att utfalla till Finlands fördel.7
Som ett led i professionaliseringen kämpade författarna genom sina före-ningar för bättre materiella villkor och för att stärka sin ställning gentemot förläggarna. Den senare frågan diskuterades redan på det nordiska mötet 1919 och resulterade 1947 i det nordiska normalkontraktet för avtal mellan
författare och förläggare, en viktig milstolpe i det nordiska författarsamarbetet. En mera genomgripande förbättring i skrivandets materiella villkor i Finland skedde däremot först på 1960-talet när statliga stödformer för litteraturen
genom stipendier, pensioner och stöd knutna till bibliotekens utlåningsverksamhet kom igång 1961 och genom lagen om konstnärsstipendier 1967. Dessa
konstnärsstipendier på ett, tre och fem år (1982–1992 även på femton år) utdelades för författarnas del genom statens litteraturkommission. De finländska
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författarorganisationerna, som också organisatoriskt professionaliserades
kraftigt på 1960-talet, deltog i framförhandlandet av statliga stödformer för
författarna som en del av tidens välfärdsreformer.8
Byråkratiseringen under 1960-talet innebar också för konst- och kulturfältets del ett kraftigt expanderande organisationslandskap. Författarna erkändes som en yrkeskategori i staten och genom sina representanter i statliga organ som litteraturkommissionen kunde de själva i högre grad än tidigare definiera vad som räknades och premierades som god konst. På så sätt blev frågan
om vem som valdes in som medlem i författarorganisationerna och deras styrande organ betydelsefull på ett mer konkret sätt än tidigare, vilket de kvinnliga författarna som engagerades i kvinnorörelsen på 1970- och 1980-talen noterade och agerade utgående från. De finlandssvenska feministiska författarna
arbetade bland annat för att män och kvinnor skulle vara jämt representerade i författareföreningens styrelse samt delta i beslut om stipendier, vilket
också skedde på 1980-talet. Professionaliseringen av den svenska författarkåren i Finland som helhet utvecklades överlag under 1900-talet genom att flera kvinnor, samt skrivande människor med en mera varierad social och regional bakgrund, inkluderades i kretsen av yrkesförfattare just genom medlemskap i författareföreningen.9

Litteraturens autonomi
Genom att befästa sin position i den statliga kulturbyråkratin, förverkliga
nya stipendie- och pensionssystem och bidra till att utforma och uppdatera lagstiftningen om upphovsrätt hade författarna på 1980-talet kommit en
bit på vägen i verkställandet av de abstrakta ideal om en professionell författaridentitet som spred sig till Finland i början av 1900-talet. Författarnas
professionalisering ingår dock också i ett bredare sammanhang där konstnärer, författare och vetenskapsidkare i århundraden strävat efter att öka
sin konstnärliga autonomi och sitt intellektuella manöverutrymme, för att
i mån av möjlighet själva bestämma hur den egna verksamheten definieras
och bedrivs. I olika skeden orienterade man sig mot marknaden eller mot staten för att främja dessa strävanden. I synnerhet i de större länderna i Europa kunde författarna redan på 1700- och 1800-talet stödja sig på marknaden
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och pressen för att frigöra sig från de i övrigt så dominerande mecenaterna
och världsliga eller kyrkliga auktoriteterna. Under följande skede, i slutet av
1800-talet, blev målet i stället att värna om rätten att besluta om inval och
invalskriterier till yrkeskåren, genom kårens utvalda representanter i författarföreningarnas styrelser.
Om författarna så här långt ingår i en professionaliseringsutveckling som
kan jämföras med vilket annat yrke som helst, skiljer de sig i andra avseenden
från de flesta yrkeskategorier. Till exempel finns det inte en särskild utbildningsbana och examen som krävs för eller garanterar inträde i kåren, även om
sådant diskuterats också inom Finlands svenska författareförening i synnerhet på 1970-talet när författar- och skrivarkurser blev en del av föreningens
verksamhet. Att den litterära verksamheten dessutom kretsar kring symboliska varor, som produceras, cirkuleras och värderas, pekar mot ett annorlunda
förhållande mellan externt och internt, där autonomi och självbestämmanderätt handlar om att se till att inte marknadslogik eller andra yttre faktorer
ställer de kollegiala värderingskriterierna i skuggan när det gäller att bestämma värdet av författarnas produkter.10 Centrala gestalter i föreningens tidiga
historia som Emil Zilliacus och Rolf Lagerborg hörde till kretsen kring tidskrifterna Euterpe (1901–05) och Argus/Nya Argus (1907–), där idealet om en
konst som skapar egna världar, på egna villkor, i medveten opposition mot
marknadens, publikens och journalistikens krav, hade en viss betydelse som
pekade framåt mot 1920-talets modernism. De såg inte litteraturen som isolerad från samhället och politiken, tvärtom, men världen skulle förändras på
konstens (och vetenskapens) villkor. Argus första utgivare Guss Mattsson underströk till exempel betydelsen av att kulturlivets organisationer stod utanför de partipolitiska skiljelinjerna. Enligt honom strandade det första försöket
1908 att bilda en svensk författarorganisation i Finland (”Svenska skriftställareföreningen”) på grund av en alltför nära koppling till Svensk folkpartiet.11
Försvaret av de två olika former av autonomi som tillsvidare diskuterats – å
ena sidan kontrollen över invalskriterier och kårens sammansättning, å andra
sidan rätten att definiera de regler och normer som styr den egna verksamheten – skapar spänningar på två olika plan: internt mellan dem som har makten och utmanarna inom professionen, och utåt mellan det litterära fältet och
ideologi, marknad och journalistik. I fråga om det sistnämnda åtnjöt författarna och författareföreningen generellt sett under första hälften av 1900-talet
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en relativt låg grad av autonomi gentemot förläggarna. Det kunde betyda att
författarna själva var tvungna att ta ansvar för eventuella försäljningsförluster, att förlagen inte var skyldiga att redovisa för upplagans storlek, eller att
författarna var bundna till det förlag där de en gång publicerat sig. Däremot
åtnjöt författarna och förläggarna tillsammans en högre grad av autonomi i
förhållande till journalistiken. Författareföreningens åsikt vägde till exempel
tungt i den utdragna debatten på 1930- och 1940-talen om folkets och de litterära auktoriteternas rätt och förmåga att bestämma det litterära värdet –
man talade om ”folksmak och finsmak”. Föreningen lyckades också påverka
valet av kulturredaktör i Hufvudstadsbladet i början av 1950-talet då man ansåg att litteraturbevakningen i tidningen inte hållit måttet.12
I vilken utsträckning externa (politiska, ekonomiska eller ideologiska)
influenser översätts eller bryts genom fältets filter – hur direkt eller indirekt
interna förhållanden, hierarkier och motsättningar mellan författare speglar
förhållanden utanför det litterära fältet – är ett uttryck för graden av autonomi. I totalitära samhällen och krissituationer tenderar filtrets betydelse naturligtvis att avta. Det framgår tydligt också ur Finlands svenska författareförenings protokoll, där den intellektuella mobiliseringen för och emot fascism och
nazism före och efter andra världskriget inte gick obemärkt förbi. Men lika
klart är att förhållandet mellan ideologiska och litterära kamper inom föreningen aldrig var 1:1. Det var det inte ens när motsättningarna mellan det högerradikala så kallade svarta gardet, socialisterna och liberalerna – samtliga
representerade i föreningens styrelse på 1930-talet – var som skarpast. Även
då förefaller det som om man, åtminstone i kommunikationen mellan styrelsemedlemmarna, skulle ha tillmätt de konstnärliga prestationerna större betydelse än det ideologiska pennfäktandet som man ägnade sig åt i pressen. Elmer Diktonius som börjar sitt brev till Örnulf Tigerstedt 1936 med ”Ärade fascist och antimodernist!”, för att sedan övergå till styrelsefrågor och berömma
kollegans senaste litterära bedrifter, är ett exempel bland många på den litterära republikens fortsatta betydelse utanför de ideologiska kamperna.13 Tigerstedt som i den totala mobiliseringens tecken i slutet av 1930-talet ansåg att
författarna inte kunde tillåta sig att ställa sig på sidan om den allt överskuggande kampen mellan rött och svart framstår som ett undantag från den förhärskande strävan, som också författareföreningens protokoll från den här tiden ger uttryck för, att hålla politiken på avstånd.14
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I den mån den litterära samarbetsviljan över ideologiska klyftor var tongivande, kan den ses som ett pragmatiskt uttryck för de små kretsarnas logik och de ”flexibla finlandssvenskarna” som också Henrik Meinander skriver om.15 Man var illa tvungen att hålla sig på god fot med sina politiska rivaler inom ett begränsat kulturfält som det finlandssvenska. Splittringar
och utbrytargrupperingar kunde få katastrofala följder för en liten gemenskap, vilket i så fall skulle förklara varför tröskeln att bryta sig ut varit lägre än på finskt håll, i Suomen Kirjailijaliitto, för att inte tala om förhållandena i större länder som Frankrike och Tyskland.16 Men vi kan också ställa den apolitiska hållningen bland representanter för det finlandssvenska
kulturlivet i samband med att kulturens betydelse för språkgemenskapen
ökade när det politiska manöverutrymmet under de föregående årtiondena krympte. Den här utvecklingen sammanstrålade med andra tendenser
bland det europeiska borgerskapet, som Georg Bollenbeck och Wolf Lepenies beskrivit för Tysklands del. Kulturen blev ett slags övergripande tolkningsram för bildningsborgerskapet, ett ”ädelt substitut” för makt, med politikens och den offentliga sfärens nedvärdering som följd. Om den apolitiska attityden kunde erbjuda ett visst skydd mot överpolitisering, kunde den
också utvecklas i en patologisk riktning, genom en estetisering av det politiska, vilket i Lepenies framställning för Tysklands del ledde till en dödlig
sammanblandning av krig och kultur, bildning och förstörelse, politik och
poesi, ande och våld.17 De resereportage som de inbjudna författarna från
både Finlands svenska författareförening och Suomen Kirjailijaliitto skrev
på 1930-talet från sina vistelser i Nordische Gesellschafts berömda författarvilla i Nordtyskland – Tito Colliander, Göran Stenius, Olavi Paavolainen
– kan läsas i den här belysningen.18
De skandinaviska författarna såg under dessa oroliga år med misstro på
litteraturens politisering i Finland. När Finlands svenska författareförening
och Suomen Kirjailijaliitto tillsammans agerade värdar för den fjärde nordiska författarkongressen i Helsingfors i maj 1935 höjde man på ögonbrynen då
arrangörerna inbjudit en representant från Nordische Gesellschaft att delta
på mötet. Danmark hade samma år sagt upp samarbetet med sällskapet, vars
nationalsocialistiska, propagandistiska avsikter blivit uppenbara, medan delar av den finländska författarkåren fortsatte att resa till Lübeck, väl medvetna
om att det inte längre var möjligt för den som åkte att undvika nazistämpeln.
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Mitt under författarmötet i Helsingfors 1935 pågick dessutom en för värdarna
pinsam rättegång mot publicisten Erkki Vala som stod anklagad för blasfemi
på grund av att han publicerat utdrag ur Jaroslav Hašeks Den tappre soldaten
Švejks äventyr under världskriget (1921) i sin tidning Tulenkantajat.19
Författarna använde sig av olika strategier för att försvara sin intellektuella
frihet mot det politiska trycket. Under de fascistoida 1920- och 1930-talen gällde det framför allt att mobilisera den skandinaviska opinionen, vilket författarkongressen erbjöd ett utmärkt tillfälle till. Den liberala pressen i Finland
rapporterade till exempel hur Eyvind Johnson i Sverige noterade att åtalet
mot Vala var lika komiskt som det textavsnitt det baserade sig på samt att Josef Kjellgren i sin tur påpekade att Švejks äventyr var en internationell bästsäljare som spridit mycket glädje i världen, med eller utan de finska myndigheternas medverkan.20

Skrivandets materiell a villkor
Om professionaliseringen var den första, och försvaret av litteraturens autonomi den andra stora målsättningen i författarnas samhälleliga strävanden,
är förbättrandet av skrivandets materiella villkor den tredje. I författarnas
långvariga kamp för både oberoende och delaktighet – oberoende av mecenater och marknader, delaktighet i samhället som en semi-professionell sfär
där konstidkarna själva formulerar reglerna för sin verksamhet – påverkas
deras position mellan marknaden och staten inte minst av det nationella eller språkliga fältets storlek och ålder. Om författare i Europas större och äldre länder under olika tider levt på mecenaters, marknadens eller statens villkor, eller på någon kombination av dessa, har i synnerhet marknaden spelat
en jämförelsevis underordnad roll i länder med en liten befolkning så som
Finland. Det betyder till exempel att om en Henry James i England i slutet av
1800-talet kunde sälja 5 000 exemplar av en försäljningsmässig flopp, för att
antalet potentiella köpare var så stort, så blev det slags litterära marknadsplats som George Gissing beskriver i New Grub Street (1891) inte verklighet i
ett land som Finland.21 Med få undantag har författarna i Finland i första hand
levt på förvärvsinkomster och på statliga stöd eller, så som oftast skett, på en
kombination av dessa.
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Frågan om hur mycket samhället skulle stödja författaryrket med offentliga
medel, diskuterades i Finland redan på 1880-talet, när lantdagen i dåvarande
storfurstendömet Finland debatterade behovet av utvidgade stöd och stipendier för författare. Den gången stannade beslutsfattarna för en förhållandevis
restriktiv linje, inte minst för att en del av dem ansåg att de mera frikostiga
stipendierna i grannländerna Sverige och Norge resulterat i en litteratur som
tog sig alltför stora friheter i förhållande till rådande sedlighetsnormer och
nationella frågor. I Finland var Juhani Aho och K. A. Tavaststjerna exempel på
hur resorna som stipendierna möjliggjorde till Paris och andra kulturhuvudstäder, inte enligt kritiska lantdagsmän gynnade målsättningen att skapa en
moraliskt sund och folkligt idealiserande litteratur för den unga nationen.22
Det statliga litteraturstödet förblev på en blygsam nivå ända fram till andra världskriget trots att en viss kulturbyråkrati med expertkommissioner för
konst, bland dem litteraturnämnden, existerade sedan 1918. Författarna i Finland representerade under mellankrigstiden inte en särskilt väl organiserad
yrkesgrupp. Dessutom sympatiserade många av dem med en negativ syn på
statens inblandning i kulturlivet. Under en tid av täta regeringsbyten och ett
på det hela taget bräckligt politiskt system tyckte många att staten inte representerade en neutral part som kunde trygga kulturidkare den behövliga arbetsron. De ansåg därför att litteraturen och konsten behövde skyddas från
politisering och statlig inblandning. Detta bidrog till att fördröja den författarrättsliga utvecklingen som i Finland släpade efter Skandinavien.23
Om de skandinaviska författarna kunde tycka att man i Finland ännu på
1930-talet höll sig till en föråldrad och romantisk föreställning om att kontrakt mellan författare och förläggare borde göras upp genom gentlemannamässiga överenskommelser, blev Finland en fullvärdig medlem efter andra
världskriget också i det nordiska författarsamarbetet, som intensifierades vid
den här tiden. År 1947 sammanträdde det nordiska författarådet fyra gånger för att slå fast gemensamma regler tillsammans med förläggarna om avtalsformulär, royaltyprinciper och andra frågor av ekonomiskt eller författarrättsligt intresse.24 Det var genom deltagande i det nordiska samarbetet som
författarna i Finland bland annat kom i åtnjutande av så kallade biblioteksersättningsstipendier. Finland följde Danmarks, Norges och Sveriges exempel när man i början av 1960-talet tog i bruk denna modell för att kompensera författarna för bibliotekslån, genom statliga författarstipendier utdelade
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genom författarföreningarna. I Finland, liksom i Norge, delades de här biblioteksstipendierna inte ut som ersättning direkt till dem vars böcker lånades
mest, såsom fallet var i Danmark, utan en summa som motsvarade en viss procent av statens anslag till biblioteken reserverades ur statsbudgeten för att
delas ut som stipendier till betjänta författare. Författarna, genom sina författarföreningar, bestämde vilka författare som skulle tilldelas stipendier och
konstnärliga hänsyn vägde tyngre än utlånings- eller försäljningsstatistiken.25
Om efterkrigstidens utbyggande av välfärdsstaten genom olika reformer
som omfattade stora delar av samhället påverkade författarnas ekonomiska
villkor gynnsamt, har också den omvärdering av statens roll och socialskyddets betydelse som skett från och med 1980-talet i Finland och världen naturligtvis påverkat författarnas försörjning och försörjningskanaler. Till de påtagliga förändringarna i kulturpolitiken i Finland mellan 1980-tal och 2000-tal
hör förskjutningen från en planeringsorienterad syn på det kulturella fältet,
med fokus på litteraturens och konstens betydelse i relation till samhällsutvecklingen och välfärdsbygget, till en individorienterad kulturpolitik som i
stället för normativ planering eftersträvar större kontaktytor mellan författaren eller konstnären och marknaden.
Vid övergången till 2000-talet utmanades författarnas rätt att själva bedöma när ett litterärt arbete är ”väl utfört” av nygamla principer om marknadskonkurrens och individualism. Under påverkan av EU-direktiv infördes
då också i Finland ett nytt system med biblioteksersättningar som betalades
på basis av utlåningsfrekvens. Det gamla systemet där medlen fördelades enligt kollegiala värderingsprinciper nedmonterades inte, men det stagnerade
vid sidan av det nya systemet som utgick från mätbar framgång och som gynnade säljande skönlitterära författare mer än till exempel lyriker. Visserligen
uppfattade man det som en positiv utveckling att till exempel författare till
barn- och ungdomsböcker vann på det nya systemet. Men författareföreningen noterade också på 1990-talet, genom Ingmar Svedberg och Johan Bargum,
att Edith Södergran eller Gunnar Björling inte skulle ha klarat sig särskilt bra
i det nya klimatet som då gav sig till känna. Det marknadsmässiga sättet att
resonera kring litteraturproduktion förde med sig en uppenbar risk för att
man på längre sikt stängde dörren för sådan litteratur som var svår att sälja.
Samtidigt fäste sig den officiella kulturpolitiken alltmer vid författarens ansvar att försörja sig och bidra till den ”kreativa ekonomin”.26
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Sådana aktuella debatter om principerna för författarnas ekonomiska ersättningar fortsätter på en diskussion som pågått i århundraden. Framsteg i
kampen för de tre olika former av autonomi – professionell, konstnärlig och
ekonomisk – som här diskuterats är som vi sett inte definitiva. I stället för en
linjär utveckling har vi att göra med olika slags beroendeförhållanden som avlöser varandra när författarna som en yrkeskår positionerat sig i förhållande
till skiftande politisk-ekonomiska konjunkturer.

2 . s a m fu n d o c h s a m m a n h a n g – y h t eisö j ä j a y h t e y k si ä

2 81

3.
möten i världen
•
maailma ja ilmiöt

Det anrika värdshuset Leon Bianco (till höger), där Christoffer Ekeblad bodde, ligger
vid Canal Grande, inte långt ifrån Rialtobron. Bilden tagen från Rialto Mercato. Bild:
Björn Forsén.

Ung man
på vift
Ett bidrag till studieresandets historia
Björn Forsén

S

tudieresor har i alla tider utgjort en viktig del av ungas bildning och
utveckling till fullvuxna individer. Under tidigmodern tid gällde detta speciellt för unga från den adliga och borgerliga eliten i Europa. I
dag kan i stort sett vem som helst unna sig lyxen att resa och se nya
länder och städer. Resandets pedagogiska betydelse lever emellertid
kvar. Undervisningen vid universitet och andra lärosäten förmedlas exempelvis inte bara i form av föreläsningar och seminarier, utan också i samband med
studieresor eller exkursioner ledda av professorer och annan lärokraft. Otaliga
studeranden i historia vid den svenskspråkiga lärostolen i Helsingfors har under det senaste halvseklet kunnat bredda sin livssyn och fördjupa sin förståelse för det förflutna genom dylika studieresor. För att skänka litet perspektiv till
dessa exkursioner vill jag här beskriva hur annorlunda en ung mans resa kunde te sig under den svenska stormaktstiden, närmare sagt för 334 år sedan 1686.
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Under tidigmodern tid sände den svenska adeln och den uppåtsträvande
borgerliga eliten sina söner på resa, ofta i sällskap med ett par vänner, främst
till Tyskland, Holland, Frankrike och Italien. Fokus under resorna låg på teoretiska studier och anskaffandet av språkkunskaper och utlandserfarenhet,
till vilket hörde konsten att kunna föra sig korrekt vid hov och i salonger. De
resande besökte universitet, riddarakademier, hov och olika kulturella sevärdheter. Speciellt under slutet av 1600-talet, då Sverige upplevde en period av
fred, samtidigt som adelns gods utsattes för reduktionen, utgjorde också anskaffandet av militär erfarenhet en viktig del av de ungas resor. De unga männen besökte befästningar och militära anläggningar samt enrollerade sig ofta
som frivilliga för kortare perioder vid utländska regementen för att erhålla
praktisk krigserfarenhet. I svensk forskning brukar man tala om peregrinationer ( från det latinska peregrinatio academica), medan man i Tyskland använder sig av begreppet kavaljersresa (Kavalierstour) och i den anglosaxiska
världen talar om Grand Tour.1
Peregrinationerna eller kavaljersresorna företogs normalt kort innan de
unga gifte sig eller tillträdde ämbeten. Antje Stannek har i sin forskning framhävt resornas funktion som rite de passage eller övergångsrit för de unga.2 Mathis Leibetseder poängterar däremot deras betydelse som ett medel för de
unga att etablera sig i samhället,3 något som Ola Winberg i sin nyligen utkomna dissertation utvecklar något när han beskriver resorna som en viktig del
av den svenska statsbyggnadsprocessen under 1600-talet. Enligt honom var
huvudsyftet med resorna att kvalificera resenärerna för tjänst i den svällande
svenska statsbyråkratin.4 Genom att i denna artikel lyfta fram den unge Christoffer Ekeblads öde hoppas jag kunna belysa övriga aspekter av resandet, såsom strävan efter personligt självförverkligande och integration i ett utanför
den svenska statens kontroll existerande europeiskt elitnätverk.
Christoffer Ekeblad var son till Johan Ekeblad, som hade varit hovjunker
hos drottning Kristina, kammarherre hos drottning Hedvig Eleonora under
hennes tid som förmyndare och envoyé extraordinaire vid franska hovet, samt
Christina Hägerstierna, vars föräldrar stammade från Languedoc.5 Christoffer Ekeblad var 19 år då han begav sig ut på sin kavaljersresa, som slutade
med hans förtida död som fänrik i samband med Guerra di Morea (1685–1697)
mellan Venedig och det osmanska riket.6 Ekeblad var inte den enda ynglingen från Sverige som sökte erfarenhet i detta krig eftersom befälhavaren för de
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venetianska landtrupperna under några års tid var Otto Wilhelm von Königsmarck, en av sin tids framgångsrikaste svenska härförare.7 Hans resa är emellertid ovanligt väl dokumenterad genom bevarad korrespondens med föräldrarna, en notisbok i vilken han uppförde alla kostnader som resan förorsakade samt därtill förteckningar över hans kvarlåtenskap.8

Resandets vardag
Resandet var under tidigmodern tid tidskrävande och dyrt samt därtill förknippat med allehanda faror. De unga reste därför för det mesta tillsammans
med vänner och bekanta eller ledsagades av betjänter. Johan Ekeblad hade
före sonens avfärd anställt en betjänt, Johan Arndh, som skulle följa honom
på resan. Betjäntens ålder framgår ej, men troligen rörde det sig om en med
Christoffer Ekeblad ungefär jämnårig pojke – åtminstone hänvisar Johan Ekeblad i ett brev till Johan Arndhs föräldrar som han besökt för att framföra hälsningar från de resande. Johan Arndh fick 30 riksdaler per år i lön. Christoffer
Ekeblad förväntades däremot klara sig på 50 riksdaler per månad.
För att sonen inte skulle behöva resa med mycket kontanter på sig skrev Johan Ekeblad växelbrev utställda på Manuel (Isaac) Senior Teixeira, en i Hamburg bosatt förmögen portugisisk-judisk bankir och handelsman. Teixeira
hade kontakter över hela Europa och Christoffer Ekeblad kunde på så sätt lösa
in delar av växelbreven hos handelsmän som han träffade under resans gång.
Teixeira var välkänd i Sverige och innehade bland annat uppgiften som förvaltare av drottning Kristinas förmögenhet efter hennes abdikering, en uppgift han övertog av sin far Abraham Senior Teixeira. I Venedig samarbetade
Teixeira med Ragione cantante Aurelio Rezzonico, ett företag specialiserat på
bankverksamhet och handel som ägdes av den nyrika familjen Rezzonico som
1687 skulle köpa sig en plats i Venedigs patricierklass.
Med hjälp av den unge Ekeblads anteckningar får vi en bild av hur länge
det tog att resa genom Europa och hur mycket det kostade. Pojkarna anlände den 17 januari 1686 till Ystad, där de på grund av en snöstorm fick vänta i
tre nätter och två dagar innan de kunde avsegla till Stralsund. Från Stralsund
begav de sig via Rostock och Wismar till Hamburg för att lösa in ett växelbrev
hos Teixeira. Från Hamburg tog de postvagn till Nürnberg dit de anlände efter
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åtta dagar. Efter en längre paus i Nürnberg fortsatte Ekeblad och hans betjänt
Johan till Augsburg, varifrån de behövde 10 dagar för att med vagn nå Venedig. Efter tre veckor i Venedig fick de plats på ett skepp som fraktade de lüneburgska regementen som venetianarna hade hyrt till Levanten. Överfärden
till Zante (nuv. Zakynthos) tog ungefär fyra veckor. Från Zante fortsatte pojkarna till Santa Maura (nuv. Leukas), där von Königsmarck höll på att mönstra sin armé inför sommarens kampanj. Till Santa Maura anlände de slutligen
den 17 maj, något mer än fyra månader efter att de avrest från Stockholm.
Enligt Ekeblads uträkningar kostade överfarten från Ystad till Stralsund fyra
riksdaler, resan från Stralsund via Rostock och Wismar till Hamburg (sammanlagt 40 mil) 12 riksdaler. Från Hamburg till Nürnberg, ett avstånd på 72
mil, var de unge tu tvungna att betala 36 riksdaler, från Nürnberg till Augsburg, 18 mil, 10 riksdaler, och slutligen från Augsburg till Venedig, återigen 72
mil, hela 54 riksdaler, en summa över vilken den unge Ekeblad beklagade sig
till sin far. Sonens pengar började tryta, endast resekostnaderna från Ystad
till Venedig hade ju uppgått till hela 116 riksdaler, det vill säga mer än två månaders ”studiemedel”.
Upprätthållandet av kontakterna hem var inte lätt. Ekeblad skrev sammanlagt sex brev hem till sina föräldrar, av vilka fem kom fram, medan fadern i sin
tur skrev åtta brev till sin son, av vilka denne endast erhöll fem. Från Augsburg
tog det ungefär två och en halv veckor för ett brev att nå Stockholm, från Venedig ungefär fyra veckor och från Levanten minst nio veckor. Eftersom faderns
två första brev till Hamburg försvann fick den unge Ekeblad vänta till början
av juli månad innan han fick de första nyheterna hemifrån. Det tog också över
två månader för föräldrarna att få budet om sonens frånfälle samma år. Inte
undra på att såväl sonen som fadern regelbundet i breven uttrycker sin oro
för hur det står till hemma och på fältet!
Förhållandena under resan var inte alltid de bästa. Betjänten Johan förfrös
båda fötterna under överfärden från Ystad till Stralsund. När han några dagar senare förstod vad som hade skett hade redan kallbrand tillstött och regementsfältskären i Wismar var tvungen att skära bort rätt mycket dött kött på
den ena foten för att kurera honom. Tydligen hjälpte inte detta ingrepp eftersom ett stort ben ur samma fot måste brytas loss av en barberare i Hamburg.
I Nürnberg kunde Johan åter gå, men han borde kanske ha vilat mera eftersom såret gick upp igen under resan från Augsburg till Venedig. Foten fordrade
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därför ny tillsyn och den unge Ekeblad beklagade sig för sin far för de kostnader skadan hade åsamkat honom. Foten blev emellertid sist och slutligen
bra igen och Johan kunde därmed följa sin herre över det Adriatiska havet.
Christoffer Ekeblad var inte heller besparad från hälsoproblem. De unga
pojkarna var tvungna att göra ett flera veckors extra uppehåll i Nürnberg eftersom Ekeblad led så illa av skabb att han inte kunde röra ett enda finger eller sluta sina händer. Han trodde sig ha ådragit sig skabb på grund av luftombytet, men hade snarare erhållit ohyran under överresan från Ystad till
Stralsund eller någonstans i norra Tyskland. Skabb var ett vanligt gissel under 1600-talet, speciellt bland de lägre klasserna, och spreds vanligtvis i samband med övernattning i härbärgen med dålig hygien. Det var inte lätt att bli
av med skabben, vilket också framgår av att en av de första sakerna Ekeblad
gjorde efter att han anlänt till Venedig var att köpa salva och acqua nocera
för att lägga på sina händer emot skabb. Vatten från Nocera i Umbrien ansågs
bota speciellt elakartade bett. Uppenbarligen utföll råden Ekeblad fick i Venedig bättre än kuren i Nürnberg eftersom han 12 dagar efter sin ankomst till lagunstaden i sin notisbok förde upp en kostnad för barberaren som hade kurerat honom. En annan vanlig åkomma under resor var diarré, vilket också förorsakade några dagars försening på de ungas resa från Augsburg till Venedig.

Språk och kultur
Under slutet av 1600-talet förväntades en god adelsman i Sverige behärska latin, tyska och franska, därtill gärna också italienska. Barnen fick ofta undervisning hemma i de tre första språken. Ekeblads tyska verkar ha varit rätt stark
från början och redan i Hamburg började han föra anteckningarna i sin notisbok och skriva brev till sin far på tyska (med visst inflytande av plattyska)
i stället för på svenska. Franska hade han eventuellt lärt sig av sin mor Christina Hägerstierna, vars föräldrar Claude Rocquette, adlad Hägerstierna, och
Margareta Moijal hade flyttat från Languedoc till Sverige kort innan dotterns
födsel, och som hade gjort sig en förmögenhet på import och export av begärliga varor i Stockholm under drottning Kristinas tid vid makten. Modern bifogar ett på franska skrivet tillägg till ett av faderns brev till sonen, under vilket
följer ett post scriptum av systern Magdalena, även det på franska.
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Efter att ha fått moderns hälsningar skriver Christoffer Ekeblad på franska
till sin mor. Av detta brev, liksom av strödda fraser på franska i notisboken
och de övriga breven, framgår det tydligt att den unge Ekeblad, trots att han
behärskade franska, hade grava svårigheter med stavningen. Så skriver han
till exempel ”Ma cher mare que je mainache mon archan le meu que je peut” i
stället för ”Ma chère mère que je ménage mon argent le mieux que je peux” eller ”pour moy je nai pas encor aistes mallade” i stället för ”pour moi, je n’ai pas
encore été malade”. Ortografin kunde under 1600-talet vara rätt svajig, men
det förklarar knappast varför Ekeblad skriver goirir i stället för guerir, acosse i stället för a cause, menches i stället för mangé, monkeres i stället för manquerai eller chalu i stället för jaloux, för att inte nämna ”pour un pere dergens
... ausi pour la fason du boderje...” i stället för ”pour une pair de gants ... aussi
pour la façon de bordure...” Till saken hör att den endast ett år äldre systern
Magdalena inte verkar ha haft problem med att skriva franska.
Även om Christoffer Ekeblads skrev mera korrekt på svenska och tyska kan
man inte låta bli att fråga sig om han led av någon form av skrivsvårigheter.
Dylika problem skulle onekligen ha försvårat en ämbetsmannakarriär och
kunde förklara varför fadern ville att den unge mannen skulle satsa på en karriär som officer. Detta torde ha varit svårt för Johan Ekeblad med tanke på
att hans egen styrka snarast låg på ämbetsmannanivå. Tilläggas kan att han i
allra högsta grad var litterat och i dag är känd som stormaktstidens främsta
brevskrivare och en av de första svenska romanförfattarna.
Italienska ansågs fortfarande på 1600-talet vara ett viktigt språk, speciellt
bland högadeln. Den som ville dra ut i fält under venetiansk fana i Levanten
hade stor nytta av åtminstone behjälpliga kunskaper i italienska, som på den
här tiden var förhärskande lingua franca i östra Medelhavsområdet. Den unge
Ekeblad måste ha varit väl medveten om detta eftersom han redan i Nürnberg köpte en italiensk bok och en italiensk grammatik samt enrollerade en
italiensk språklärare för 10 dagar. I Venedig anlitade Ekeblad en ny språklärare för två och en halv veckas tid och köpte därtill ett fransk-italienskt lexikon. Detta var emellertid inte enda orsaken till att lära sig italienska, av korrespondensen med fadern framgår att den unge mannen också umgicks med
planer på att efter kampanjens slut bese Italien.
Redan under 1600-talet förväntades de unga bese kulturella sevärdheter
under sina resor, något som spelade en allt viktigare roll i 1700-talets Grand
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Tour. Av en förteckning över den unge Ekeblads kvarlåtenskaper framgår
att en bok på franska och en tyskspråkig resebok hörde till de saker han
bad ägaren till värdshuset Leon Bianco i Venedig förvara tills han återvände från Levanten. Tyvärr får vi inte veta vad för resebok det rör sig om. Dylikas popularitet hade emellertid vuxit kraftigt bland resenärer under andra hälften av 1600-talet som i dem fann information rörande resrutter och
sevärdheter, men också upplevelser av nya och främmande saker. Ekeblad
nämner inga sevärdheter som han besökt i sina brev hem, men ur hans häfte över utlägg framgår de gånger han varit tvungen att betala inträdesavgifter eller motsvarande.
I Nürnberg besökte Ekeblad det tidigare kejserliga slottet med kapell, ett
Warthaus (oklart vad Ekeblad syftar på, eventuellt rör det sig om det lokala
tyghuset eller någon barack för stadens väktare) och den berömda Schöner
Brunnen utanför rådhuset. I Augsburg stod det kända tyghuset (Zeughaus),
en arsenal med plats för upp till 3000 soldater, på programmet och i Venedig
slutligen Dogepalatset. Palats, hov och militära anläggningar låg helt i linje
med de mål unga aristokrater på kavaljersresa förväntade bekanta sig med,
speciellt gällde detta för dem som strävade efter en karriär som officer. Söner som snarare siktade på en ämbetsmannabana reserverade i sin tur mera
tid på universitet och kulturella sevärdheter. Ekeblads far uppmuntrade honom också per brev att under resan bekanta sig med fortifikationer samt andra ridderliga övningar av vilka han senare kunde dra nytta.

Mode och status
Under sina resor bekantade sig ynglingar vanligen med det europeiska modet,
vilket under 1680-talet redan präglades av hovet i Paris. Klädseln utgjorde en
viktig statussymbol, liksom också värjan. För att förverkliga sig själv var det
vanligt att de unga männen köpte kläder av det senaste modet och vackert
utsmyckade värjor som kunde visas upp efter återkomsten hem. På det här
sättet kunde man också framhäva att man hörde till en transnationell europeisk elit. Unga resenärer från högadeln kunde rentav beställa porträtt av sig
själva med berömda sevärdheter i bakgrunden, något som under 1700-talet
blev speciellt vanligt bland brittiska Grand Tour-resenärer.
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Efter decennier av lyxkonsumtion och påkostat mode bland adeln karakteriserades Karl XI:s tid i Sverige av ett enkelt och stramt mode – kungen själv
kallades ”gråkappan” på grund av sin lågmälda soldatstil. Christoffer Ekeblad
utgjorde här inget undantag och avreste från Sverige klädd i en enkel brun
dräkt och björnfällsmössa. Tack vare hans notisbok över utgifter och de förteckningar som gjordes av kvarlåtenskapen vid hans frånfälle kan vi följa med
hur intresset för mode och utseende utvecklade sig ju längre söderut han kom.
I Hamburg införskaffade han främst praktiska saker: en läderränsel, skor, en
halsduk och en skida till värjan. Därtill dock ett litet silveretui, kammar, spegel, puder och Eau de la Reine de Hongrie, som innan introducerandet av Eau
de Cologne under 1700-talet var den kanske populäraste alkoholbaserade parfymen, känd för sin rosmarinhalt. Eau de la Reine de Hongrie användes under
slutet av 1600-talet också som läkemedel, speciellt vid huvudvärk och tandvärk, men i princip mot allehanda krämpor, och kunde därmed vara bra för
en resenär att ha med sig.
I Nürnberg skaffade sig den unge Ekeblad en förgylld värja, en typisk statussymbol för aristokratin. Väl ankommen till Venedig ekiperade han sig emellertid fullständigt på nytt och lade sig till med en vana att byta kläder dagligen. Den unge Ekeblad torde i sin nya utstyrsel ha smultit in väl bland andra
aristokrat- och patriciersöner på baler och i spelhus i Venedig. Han var klädd
i en blå rock med förgyllda knappar, dekorerad med brokader och fodrad med
blommigt sidentyg, därtill byxor av blommigt sidentyg, en kamisol (väst) med
sidenfoder och förgyllda knappar, handskar med röd-vita sidenfransar och
ungerska stövlar eller alternativt vita strumpor med skor. Garderoben omfattade också fem skjortor med förgyllda knappar, skjortkrås av spets, underkläder och bröstduk av parkum, flera hattar, en muff, en plånbok, en nattrock
och rentav en rosenkrans, det vill säga ett katolskt radband. Livgehänget som
han tog med i fält hade han låtit dekorera med förgylld galon.
Den unga mannen måste utan tvekan ha varit en grann syn, speciellt som
han också i övrigt månade om sitt utseende vilket framgår av utgifter för puder
och trimning av skägg hos barberare. I fält drog han emellertid klädd i sin bruna dräkt från Stockholm och han lämnade större delen av sin nya garderob inpackad i en kista på värdshuset Leon Bianco, där han hade för avsikt att hämta den efter kampanjens slut. Efter Christoffer Ekeblads död ombads major
Thomas Roger, som hade deltagit i von Königsmarcks stab under kampanjen
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1686, på sin väg tillbaka till sin befattning vid fortifikationen i Stralsund sälja
allt i kistan och föra pengarna han fick till fadern i Sverige.

Vin, kvinnor och spel
I Sverige rådde under slutet av 1600-talet en sträng luthersk ortodoxi. Föga förvånande uppmanade föräldrarna den unge Ekeblad att undvika ”debaucherat”
sällskap, läsa flitigt och bedja till Gud, samt begå Guds heliga nattvard med
trosförvanter så ofta tillfälle därtill gavs. Bäst vore det om han kunde resa söderöver i sällskap med överstelöjtnant Alexander Erskein som hade enrollerats i von Königsmarcks stab. Fadern tillägger att sonen bör försöka leva sparsamt, undvika bedragare, inte ta med för mycket kontanter i fält och framför
allt inte låna ut pengar till opålitliga personer som kanske aldrig betalar igen.
Modern i sin tur uppmanar sonen att inte äta för mycket frukt (!) eller dricka
för mycket vin och att undvika kvinnor.
Ekeblads föräldrar kunde säkert ana vad sonen skulle uppleva. Unga mäns
resor plägade ofta att ta sig uttryck i någon sorts rite de passage, till vilken hörde flitigt festande, hasardspel och löst kvinnfolk. Frestelsen torde
för många ha varit stor efter en sträng uppfostran hemma. Sönerna undvek
givetvis att nämna dylika snedsprång i sina brev hem, men i Ekeblads fall
kan vi ana oss till vissa saker tack vare ett brev som Erskein skrev till von
Königsmarcks sekreterare Johan Rabel i Stockholm,9 samt utifrån de utgifter
den unge mannen noterade i sin notisbok. Erskein var vid den här tidpunkten omkring 40 år och hade tillsammans med von Königsmarck kämpat mot
turkarna redan året innan i Ungern.
På vägen från Stockholm till Ystad red Erskein i ett skede i förväg, något
som Christoffer Ekeblad genast utnyttjade till att slå runt med en son av familjen Wangelin som hade följt dem på vägen, med följden att de alla blev
sjuka i Kristianstad och inte anlände till Ystad den dag skeppet skulle avgå.
Speciellt förargade sig Erskein över att Ekeblad också hade uppehållit en del
av hans män, som han hade lämnat med den unge mannen, med risk för att
de alla skulle försena sig till skeppets avfärd. Erskein bad Rabel vända sig till
Ekeblads fader så att denne kunde ge sin son en uppsträckning och påpekar
att han vägrade resa vidare tillsammans med den unge mannen om denne
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inte lärde sig bättre fasoner. Vad fadern skrev till sin son vet vi inte eftersom
faderns två första brev aldrig kom fram, men Erskein var uppenbarligen inte
nöjd med den unge Ekeblads beteende eftersom han betackade sig för att resa
vidare tillsammans med denne.
I Hamburg lät Ekeblad göra en guldring ”zu ein hipsch mätken” och omnämner också en utgift hos en ”xxxxx”, där någon tyvärr i efterhand strukit
över ordet som indikerade vad det rörde sig om. Kvinnor omnämner den unge
bara en gång till sina föräldrar, i sitt brev från Venedig, i vilket han berättar att
de venetianska männen bevakade sina fruar svartsjukt. Okända män som fruarna förhöll sig vänligt mot stack de venetianska männen antingen själva ned
med dolkar eller stiletter som de höll gömda under sina långa svarta rockar,
eller alternativt anställde de hantlangare för att göra sig av med dem. Denna
historia är intressant eftersom den också förekommer i andra unga svenska
mäns brev hem, antagligen för att den passade in på den lutheranska bilden på
katolikerna och motsvarade vad föräldrarna förväntade sig höra. Lönnmördare förekom förvisso i Venedig, men någon representativ bild av det dagliga
livet i Venedig gav historien inte.
Prostitution var att utbrett gissel i Hamburg redan under 1600-talet liksom
i många andra hamnstäder. Venedig utgjorde emellertid i detta hänseende
ett extremt fall, med över 10000 prostituerade, vilket i princip betydde att var
fjärde kvinna i lagunstaden på något sätt var inblandad i denna verksamhet.
Även om resenärer endast sällan nämner de prostituerade i Venedig måste de
alla ha konfronterats med dem, vilket med tydlig klarhet framgår till exempel
av Olof Celsius den äldres beskrivning från 1698, ungefär 10 år efter att Christoffer Ekeblad hade vandrat på samma gator.
I Wenedig äro oändl. månge courtisaner. Dhe löpa efter folk uthur sina
Stanze som äro wid gatorna äfwen som gatbodar. Dörarna hafwa dhe
öpna hälst om aftnarna, ha ett lius på bordet och en säng der inne. Om
dagen sitia dhe i dörren och hälsa på dhem som gå förbij. Åt mig sade en:
La riverisco. Om aftonen ropa dhe eh! hem! på dhe som gå förbi. I hörnet emot Scudo di Francia war en sådan stygga, som icke såg illa uht. Jag
gick förbij till mitt herberge på 2 Mori, hon lopp efter intill hon hinte mig,
och sade: fermi huomo. Men jag såg mig eij om, uthan gick min wäg. Hela
gatan war full med slijkt pack, Der såg man dem om dagen löpa för sina
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stanze och göra allehanda skälmeri [...], twifwels uthan, att der med hålla folket i fenstren, och på gatan qwar, till att låta se sig.10
Traditionellt hade de prostituerade i Venedig haft sina kvarter runt Carampane i San Polo, men som det framgår av Olof Celsius’ beskrivning trakasserade de under slutet av 1600-talet redan folk alldeles i närheten av Rialto
och Piazza San Marco, det vill säga inte långt ifrån Leon Bianco där Christoffer Ekeblad bodde. Prostituerade var också mycket vanliga i spelhusen (s.k.
ridotti), som under slutet av 1600-talet hade blivit mycket vanliga i Venedig.
Hasardspel var populära bland aristokratin och soldater. Ekeblad noterar
regelbundet de gånger han förlorat pengar på spel, däremot inte de gånger
han eventuellt vann något. I Nürnberg förlorade han pengar vid kortspel, i
Venedig däremot vid spel med tärning och kulor, delvis i spelhus (eller Ballhaus som Ekeblad uttrycker sig). I fält och under långa transporter med galär fortsatte Ekeblad att spela, vid sitt frånfälle hade han till exempel fortfarande inte fått tillbaka de pengar han hade lånat till löjtnant Helmet för att
spela på en turkisk sabel.
Hur mycket vin som flödade under den unge Ekeblads resa är svårare att
rekonstruera. Han tar bara en gång i sin notisbok upp en utgift för vin i Venedig och för tiden i Levanten är förteckningen av utgifter ej fullständig. Nämnas kan emellertid att han en gång vid sidan av en förlust i ett spelhus i Venedig tillägger en kostnad för lemonad, något som torde ha utgjort en nymodighet för honom. På moderns uppmaning att undvika frukt, vin och kvinnor
svarar han intressant nog från Modon (nuv. Methoni på Peloponnesos) att
många de facto blivit sjuka och dött efter att ha ätit för mycket frukt. Vin och
kvinnor kommenterar han emellertid inte.

Militär färdighet
Av korrespondensen mellan far och son Ekeblad framgår det klart att den
unge Ekeblads mål från början var att se och uppleva kampanjen 1686 i Levanten under von Königsmarcks ledning för att kunna dra fördel därav när han
senare återvände till Sverige. Fadern poängterar att om den unge inte kunde bli anställd som officer i något regemente under von Königsmarck kunde
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Gamla och nya Navarino samt staden Modon från sjösidan 1700. Här inledde
Christoffer Ekeblad sin korta militära karriär på Peloponnesos 1686.
Bild: Bibliothèque nationale de France.

han alltid tjänstgöra som volontär till kampanjens slut. Redan därmed skulle
han ha uppnått heder och förtjänat sig av faderns beröm, men bättre vore det
om han kunde få en betald position eftersom reduktionen i Sverige tärde hårt
på hela adelns resurser. Under tidigmodern tid var det vanligt att aristokrater deltog i fälttåg som frivilliga, det vill säga de betalade för sina egna utgifter, i hopp om att småningom överta andras tjänster som antingen hade dött
eller frånfallit. Chanserna för en volontär att bli anställd var rätt goda – ca 20
procent av trupperna som venetianerna enrollerade för kriget i Levanten dog
nämligen årligen av sjukdomar medan 6–10 procent deserterade.
Johan Ekeblad kände inte bara Otto Wilhelm von Königsmarck utan också hans fru Catharina Charlotta von Königsmarck, dottern till Magnus De la
Gardie, samt deras kassör Moncour och stallmästare Grandmaison. Sonen
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Christoffer fick med sig ett introduktionsbrev som han skulle överräcka till von
Königsmarck. I övrigt uppmuntrades han att hålla sig till Alexander Erskein
och Gustav Claesson Banér som var på väg att ansluta sig till von Königsmarcks
stab och därmed förväntades kunna hjälpa den unge Ekeblad med att få en anställning vid något av de i venetiansk sold stående tyska regementen. Hur den
unga mannen kände sig vid sin avfärd från Venedig vet vi ej. Dagarna innan
avfärden reserverade han emellertid för förberedelser. Han avpolletterade allt
han inte behövde i fält i en kista på värdshuset Leon Bianco, han lät klippa sitt
hår och raka sig, lagade sina pistoler, köpte kulor, krut och muskot, en krydda som ansågs kunna bota pest.
Kort efter att trupperna hade landsatts vid Navarino på Peloponnesos blev
Christoffer Ekeblad med hjälp av rekommendationer från von Königsmarck
och Erskein antagen som reformerad fänrik, det vill säga tillfälligt anställd
med lägre lön, vid de lüneburgska regementena under generalmajor von Ohr.
De lüneburgska regementena hörde till von Königsmarcks bästa trupper, med
vilka han vann många av sina slag under de första åren på Peloponnesos. Ekeblad deltog i belägringen och intagandet av nya Navarino, i von Königsmarcks
seger mot de turkiska trupperna som försökte undsätta den belägrade fästningen, samt senare på sommaren också i belägringen och intagandet av den
befästa staden Modon (nuv. Methoni), slaget vid Argos samt belägringen av
Napoli di Romania (nuv. Nauplion).
Christoffer Ekeblad utmärkte sig under de första månaderna i fält. Efter
fältslaget utanför Navarino fick han ta del i bytet när den turkiska undsättningsarméns läger plundrades, erhållande ett litet tält. Under belägringen av
Modon blev han erbjuden fast tjänst som fänrik för en lön av ungefär 26 riksdaler i månaden. Han skriver till sin far för att fråga vad denne tycker att han
skulle göra. Egentligen hade han tänkt ta avsked efter slutet av kampanjen,
men om han accepterade erbjudandet skulle han binda sig för att delta också i nästa års kampanj. Han fick aldrig något svar på sin fråga, men accepterade tjänsten som fänrik kort efter slaget vid Argos i början av augusti. Hur
stor efterfrågan på officerare var så här mot slutet av kampanjen framgår av
det faktum att han som fänrik fick emotta ansvaret för den näst högsta positionen i sitt kompani direkt under kaptenlöjtnanten som fungerade som kompaniets befälhavare. Förutsättningarna för vidare avancemang var alltså goda,
men ödet ville annorlunda.
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Ond bråd död
Inte bara den unge Ekeblad, utan också hans far var väl medveten om de sjukdomar som grasserade i fält och vilka risker detta innebar. Ekeblad skriver i
juli från Modon att han fortfarande är frisk och så också hoppas förbli eftersom den som blev sjuk i Levanten var förlorad på grund av obefintlig tillgång
till läkemedel. Fadern hade i sin tur redan i augusti fått höra att allehanda
sjukdomar grasserade bland von Königsmarcks trupper och i sitt sista brev
till sonen daterat den 27 oktober framför han sin oro för att sonen skulle ha
insjuknat eftersom denne inte hade hört av sig sedan juli månad. Vid det laget
hade sonen redan varit död i sju veckors tid. Brev från von Königsmarck och
Erskein med kondoleanser och information om vad som skett var dock på väg.
Christoffer Ekeblad insjuknade i ”hitzig fieber” kort efter att armén hade inskeppats till Argolis och belägringen av Napoli di Romania hade inletts. Efter
två perioder av hög feber insjuknade han några veckor efter slaget i Argos i en
tredje elakartad feber, mot slutet av vilken han också led av tryck på bröstet.
Det torde ha rört sig om antingen tyfus eller återfallsfeber som i Ekeblads fall
ledde till lunginflammation. Båda dessa sjukdomar var lusburna och svåra att
undvika under de hygieniskt mestadels undermåliga fältförhållandena. Den
hetsiga febern hade härjat i den venetianska armén sedan intagandet av Modon i juli, men spred sig lavinartat med hög dödlighet under belägringen av
Napoli di Romania i augusti. Omkring hälften av von Königsmarcks ungefär
100 man starka närmaste följe dog här inom en månad, däribland den unge
Ekeblad och något senare också hans betjänt Johan.
Den unge mannen förberedde sig enligt Erskein mot slutet med förvånande styrka för den oundvikliga döden. Han lät bikta sig och anteckna att han
insisterade på att betala alla läkare och vänner som hjälpt honom, påpekande att han inte vill dö skyldig någon någonting. Sin bruna dräkt skänkte han
till Johan, vars innestående lön han skriftligen bad sin far att betala. Därefter gav han alla sina återstående medel, brev och sin notisbok till Erskein,
och bad denne efter att ha betalat det sista han var skyldig att sända vad som
återstod till fadern. De sista utgifterna som har uppförts av någon utomstående (antagligen Erskein?) berör plankor och spik för kistan, lön för de som
tillverkade den, de som grävde graven och för de fyra grekerna som bar kistan. Jordfästningen med alla ceremonier som tillstod officerare skedde enligt
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Erskein i ”en grekisk kyrka” utanför Napoli di Romania, där också två överstar från Sachsen och otaliga andra officerare och volontärer hade gravsatts.
Det torde röra sig om antingen Agia Paraskevi vid Palamidibergets nordvästra fot eller alternativt Agia Monis klosterkyrka litet längre bort vid byn Aria.
De venetianska trupperna hade under belägringen av Napoli di Romania slagit bivack just här, i ett område som i dag är täckt av en stor lummig olivlund.
I vilken mån Erskeins beskrivning av den unge Ekeblads död överensstämde med verkligheten och i vilken mån han bara skrev det som fadern förväntade sig få höra är svårt att säga. Klart verkar dock att den unge Ekeblad kort
före sin död åtminstone tidvis torde ha befunnit sig vid sina sinnes fulla bruk
eftersom han gav direktiv om hur han ville att Erskein skulle göra med hans
kvarlåtenskap. Det är också anmärkningsvärt att denne såg till att den avlidnes önskan förverkligades och att kvarlåtenskapen faktiskt sändes tillbaka
till fadern i Sverige. Detta torde ha berott på att såväl von Königsmarck som
Erskein kände Johan Ekeblad väl. Utan denna speciella kontakt till arméns
högsta ledning hade det antagligen slutat som för många, även högre officerare, vars kvarlåtenskap ofta orättmätigt övertogs av andra i fält och därefter spårlöst försvann.
Sjukdomarna och den stora dödligheten avskräckte inte nya unga svenska undersåtar att under sina kavaljersresor de kommande åren enrollera sig
som volontärer under den venetianska fanan. Bland dem finner vi till exempel Christoffer Ekeblads kusin Lamoral von der Noth som deltog i kampanjen
1687 och utmärkte sig såväl vid slaget i Patras som intagandet av Athen. von
der Noth kom hem med livet i behåll och avancerade senare till överste. Med
Christoffers öde i färskt minne valde Johan Ekeblad emellertid att inte sända dennes yngre bror Claes på någon kavaljersresa. Claes Ekeblad utgör ett
gott exempel på att man kunde avancera också utan att ha samlat erfarenheter från en studieresa – han upphöjdes såväl till friherrligt som grevligt stånd
och krönte sin karriär som generalmajor och riksråd.
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Skeppet Anders de Bruce byggdes vintern 1782–1783 i Helsingfors, men såldes redan 1794
till Göteborg. Anders de Bruce var landshövding i Nylands och Tavastehus län och hade
som officer deltagit i befästningsarbetena på Sveaborg. Bild: Göteborgs sjöfartsmuseum.

Ut i världen
med Godt hopp,
Freden och Venus
Helsingfors kontakter till Medelhavsområdet på 1700-talet
Sofia Gustafsson

D

et är lätt att förledas att tro att Helsingfors på 1700-talet låg
ute i Europas periferi och hade begränsade kontakter till
världen utanför Östersjön. Även om många exotiska varor
anlände till staden som återexport från Stockholm och Göteborg så hade Helsingfors köpmän också egna handelskontakter till fjärran länder. Stadens fartyg seglade vid mitten av 1700-talet regelbundet ut på Atlanten och vidare till Medelhavet.
Vid seklets början var situationen i Helsingfors ändå föga gynnsam. Under stora nordiska kriget (1700–1721) utplånades staden från jordens yta när
svenska trupper brände ner Helsingfors för att försvåra den ryska offensiven.
Efter freden 1721 inleddes återuppbyggnaden och en del invånare återvände
till staden efter åratal i exil. Också nya inflyttare lockades att slå sig ner och
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söka lyckan i staden som skulle byggas upp.1 De följande decennierna blev en
tid av mödosam tillväxt och det var först efter att fästningsbygget Sveaborg
hade inletts 1748 som en snabb ekonomisk tillväxt skedde. Den växande hemmamarknaden bidrog till att handeln sköt fart och vid sekelskiftet 1800 var
Helsingfors en helt annan stad än den varit åttio år tidigare.2
Vid mitten av 1700-talet skedde flera stora förändringar inom Helsingfors
handel och ekonomi. De bidrog alla till att öka stadens kontakter till Medelhavsområdet, var och en på sitt eget sätt. Utvecklingen handlade dels om faktorer som låg utanför stadens och även den svenska statens kontroll: om växande marknader för stadens exportvaror i Västeuropa på grund av industrialisering, byggnadsverksamhet och allt större flottor. Men även den svenska
sjöfartspolitiken bidrog, den gav kraftiga incentiv till att bygga upp en egen,
lokal handelsflotta. Det fanns också lokala faktorer som gynnade utvecklingen: fästningsbygget förde in kapital för investeringar, men det skapade också
en ökad efterfrågan på hemmamarknaden för såväl salt som lyxvaror. Intresset för Medelhavsområdet, framför allt för Iberiska halvön, handlade om alla
dessa faktorer: det fanns efterfrågan på exportvaror, det behövdes fartyg för
att sköta handeln och det fanns importvaror att hämta. Kombinationen var
som gjord för att passa Helsingfors handelsmän som hand i handske.

Helsingfors handelsflotta
En avgörande förändring som inträffade i Helsingfors vid mitten av 1700-talet
var att stadsborna själva lät bygga fartyg som dög till att segla med ute på Atlanten. I annat fall hade direkt kontakt med Medelhavsområdet varit omöjlig.
Om helsingforsborna ville handla med Medelhavsländerna var man antingen
tvungen att anlita mellanhänder eller att skaffa egna fartyg.
Grundvalen för Sveriges nya sjöfartspolitik efter stora nordiska kriget var
1724 års produktplakat som förbjöd import till Sverige på främmande fartyg om varorna inte var tillverkade i fartygets hemland eller dess kolonier.
Härigenom förhindrades Storbritannien och Nederländerna att på egna fartyg återexportera sydeuropeiskt salt till Sverige. Genom en differentierad
tullpolitik som gynnade inhemska fartyg sökte kronan dessutom garantera
att också exporten främst skedde med den egna handelsflottan.3 Eftersom
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helsingforsborna ännu på 1720-talet saknade egna fartyg, måste de anlita fartyg från andra svenska städer eller bryta mot reglerna.
Ännu i början av 1740-talet hade helsingforsborna inte ett enda fartyg
som dög för Atlantfart, dessutom var stadens handelsflotta liten i jämförelse med andra finska städers.4 Sakernas tillstånd började dock förändras i
Helsingfors under senare delen av 1740-talet. Ytterligare gränsjusteringar i
öster efter freden i Åbo 1743 förde köpmän från Fredrikshamn till Helsingfors – många av dem hade redan tidigare flytt till Fredrikshamn från Viborg
och Nyen under stora nordiska kriget. Dessa köpmän hade kapital, kontakter och gedigen erfarenhet av sågbranschen. Helsingforsbornas intresse för
sjöfart dikterades alltså inte enbart av statsmaktens bestämmelser, det var
också kopplat till sågägandet och till bättre tillgång på kapital. Sågägarna
var tidigmoderna kapitalister och entreprenörer, som gärna strävade efter
att integrera hela produktionskedjan, från skogsägande till sjötransporter,
i sin verksamhet.5 Fartyg var emellertid stora investeringar, i slutet av 1700talet var det bara ett fåtal välbärgade personer i Helsingfors som ägde sådana summor eller kunde skaffa sig större lån genom goda kontakter till Stockholm eller till utlandet.6
År 1746 beslöt sig några invånare i Helsingfors för att gemensamt låta bygga en egen så kallad spanienfarare, Generalguvernören von Rosen på 220 läster. Med hjälp av kunniga skeppsbyggare från Österbotten stod fartyget färdigt följande höst.7 På 1700-talet var de flesta stora fartyg så kallade partrederier, dels för att de var stora investeringar som få kunde göra ensamma, dels
för att det var tryggare att sprida riskerna i händelse av skeppsbrott.8 Generalguvernören von Rosen var indelad i 32 parter. År 1751 omnämndes i magistratens protokoll Zacharias Govinius som rederiets direktör, bland de övriga delägarna omnämndes landskamrer Jonas Carlstedt, rådman Gustaf Bock, handelsmännen Petter Törneman, Thomas Anton Clayhills, Henrik Jacob Siliacks,
Sigfrid Ström, Eric Grönberg och Pehr Sunn från Helsingfors, handelsman Lorens Trivall från Lovisa samt handelshuset Burtz & Sederholm från Helsingfors.9 I ett senare protokoll framgår att också brukspatron Krey från Svartå
bruk ägde en andel i skeppet, liksom även madame Willandt och handelsman
Fack.10 År 1753 upptogs bland Generalguvernören von Rosens så kallade främmande ägare (det vill säga personer som inte var bosatta i Helsingfors) räntmästare Fahlmarck, landskamrer Carlstedt, brukspatron Krey, rådmännen
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Borgström och Lagus, rådman Rahling, rådmännen Lilja och Hultman, rådman Schröder, rådman Holm samt handelsman Trivall.11 Ägarna kom från
ett rätt stort geografiskt område: rådmännen Borgström och Lagus kom från
Borgå, handelsman Trivall från Lovisa medan rådmännen Lilja och Hultman
bodde i Ekenäs och räntmästare Fahlmarck i Stockholm.
Totalt hann Generalguvernören von Rosen göra fem resor till Spanien innan
hon förliste utanför Ösel i augusti 1756.12 Redan före olyckan hade helsingforsborna ändå fått smak för Medelhavet och beslutat sig för att skaffa en spanienfarare till. År 1755 ansökte borgerskapet i Helsingfors om att få låna arbetskraft
till skeppsreparationer från fästningsbygget. Ett kungligt brev gav chefen för
fästningsbygget, Augustin Ehrensvärd, tillstånd att till borgarna lämna tjugo vid skeppsbyggeri vana soldater från Österbottens regemente för att reparera en spanienfarare.13 Skeppet som soldaterna reparerade var Augustin Ehrensvärd på 230 läster, lämpligen uppkallat efter fästningsbyggets chef. Fartyget var ursprungligen norskt och hade gått under namnet Concordia innan
hon förliste vid Porkala udd 1753. 14 Hösten 1755 stod Augustin Ehrensvärd färdig och avseglade till Cádiz, varifrån hon återkom till Sverige först tre år senare. Troligen hade hon gått i trampfart mellan olika hamnar i Sydeuropa. Inte
heller det här fartyget blev särdeles gammalt. Augustin Ehrensvärd strandade
redan 1760 vid Bornholm i södra Östersjön och blev vrak.15
Under 1700-talets senare hälft fortsatte skeppsbyggeriet i Helsingfors och
omsättningen bland fartygen var rätt snabb. Spanienfarare byggdes i jämn
takt; till exempel byggdes skeppet Anders de Bruce i Helsingfors vintern 1782–
1783, men det såldes redan 1794 i Göteborg.16 Det var inte ovanligt att fartyg
såldes. En annan orsak till att fartyg försvann ur stadens handelsflotta var
skeppsbrott – till exempel helsingforsskeppet Enigheten förolyckades på en
resa till Medelhavet hösten 1792. Hon förliste utanför den holsteinska kusten
med sin last av bjälkar och bräder.17
Stadsborna ägde också, antingen ensamma eller tillsammans, ett flertal
mindre fartyg. Också mindre fartyg kunde segla på Medelhavet, även om
deras lastkapacitet inte alls var densamma. Till exempel seglade briggen
Johanna (78 läster) till Lissabon 1796. Ännu mindre till lastkapaciteten var
briggen Godt Hopp (61 ½ läster) från Helsingfors som förliste vid inloppet
till Cádiz 1796 då skepparen Isaac Candelin och fyra av hans besättningsmän omkom.18
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Krigstiderna i slutet av 1700-talet gjorde internationell fraktfart till en lönsam affär för neutrala stater.19 Trots den tilltagande osäkerheten till sjöss växte den svenska handelsflottan: 1793 hade den omfattat cirka 800 fartyg, tio år
senare uppgick den till drygt 1 200 fartyg.20 De finska sjöstäderna hade i slutet
av 1700-talet fler fartyg än de behövde för sin egen export och import, vilket
tyder på att de bedrev fraktfart mellan utländska hamnar. Jämfört med situationen i Finland vid mitten av 1700-talet hade det skett en enorm förändring.
Från akut fartygsbrist hade man i stället uppnått en punkt där man kunde
sköta andras transporter.21
Även helsingforsborna ägnade sig ivrigt åt nyanskaffning av fartyg, antingen
genom byggnation eller inköp. Den helsingforsiska handelsflottans expansion var imponerande också på riksnivå sett. År 1795 hade Helsingfors legat på
nionde plats bland alla rikets sjöstäder i avseende på den lokala handelsflottans storlek. Den största handelsflottan på den finska sidan fanns på 1790-talet
fortfarande i Åbo, men 1804 hade Helsingfors avancerat upp till fjärde plats i
riksstatistiken. Det var bara Stockholm, Göteborg och Gävle som hade större
handelsflottor och helsingforsborna hade med god marginal passerat åboborna. Under de följande åren lyckades Helsingfors bibehålla sin position som rikets fjärde största sjöfartsstad.22

Importen från Medelhavsområdet
Redan innan helsingforsbornas första egna spanienfarare stod klar på 1740talet förekom direkt import från Medelhavet till Helsingfors. Fredrikshamnsbon
J.J. Tesche, som delvis hade sin affärsverksamhet baserad i Helsingfors, hade
redan på 1730-talet idkat handel på Medelhavet med egna fartyg.23 Till exempel 1744 anlände enligt stadens tulljournaler till Helsingfors på okända fartyg
nästan 4 000 tunnor salt från Cagliari på Sardinien och cirka 3 500 tunnor salt
direkt från det spanska Ivica (Ibiza), dessutom kom det viner, oliver, russin, fikon, citroner, mandel och ris.24 Efter att den nya gränsstaden Degerby (senare kallad Lovisa) grundats så försvann ändå fredrikshamnbornas fartyg från
Helsingfors och under åren 1745–1748 förekom det ingen direkt handel mellan Helsingfors och Sydeuropa. Inte heller importerades under denna period salt direkt till staden från utlandet, troligen skedde importen i stället via
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Stockholm.25 Från och med 1750-talet förefaller dock Helsingfors handel med
Medelhavet ha varit fast etablerad.
Trots att stadens import diversifierats allt mer vid mitten av 1700-talet var
salt fortfarande basvaran inom Helsingfors handel med den omgivande landsbygden. Salthandeln med bönderna hade långa anor sedan stadens grundade
1550.26 Salt var en nödvändighetsvara för alla hushåll, såväl rika som fattiga,
för att kunna bevara livsmedel, främst kött och fisk, under de långa vintrarna.
Runt Medelhavet och längs Atlantkusten fanns många saltproducerande orter och helsingforsborna idkade handel med åtskilliga av dem. Salt fanns att
tillgå även på annat håll; stora saltresurser fanns också i Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Ryssland.27 Allt salt höll dock inte samma kvalitet och det
kunde ha lite olika egenskaper beroende på ursprung.
Vid mitten av 1700-talet importerade helsingforsborna salt direkt från flera olika orter runt Medelhavet. Med undantag för det ofta förekommande Ibiza var det sällan som samma orter förekom två år i rad: 1744 importerade helsingforsborna salt från Cagliari (Sardinien), 1749 från Malaga (Spanien), 1750
från Lissabon (Portugal), 1751 från Trapani (Sicilien), 1752 från Alicante och
La Mata (Spanien) samt 1755 från Porto (Portugal).28 Typiskt är att skeppen
inte seglade ut från Helsingfors direkt till dessa orter, i stället avseglade de
till hamnar som Lissabon, Cádiz, Cartagena, Bordeaux eller Marseille. Det är
också möjligt att skeppen som fortsatte söderut för att hämta salt klarerades
ut till andra västeuropeiska destinationer. När kaptenen väl sålt varorna där
kunde han fortsätta söderut och kanske även ta andra frakter under resan.
I slutet av seklet kom Portugal att spela en allt viktigare roll inom Helsingfors saltimport. Tidigare hade de årsvisa växlingarna varit stora mellan Portugal och orter i Medelhavet, men under det osäkra 1790-talet började orterna i Medelhavet försvinna och det portugisiska saltet stod under flera år
för 100 procent av Helsingfors import. Särskilt efter att Spanien under revolutionskrigen som följde på franska revolutionen allierat sig med Frankrike
1796 blev Medelhavet ett farligt ställe för neutrala fartyg. I praktiken stängdes det för några års tid nästan helt för svenska fartyg.29 Väderleksförhållandena i Portugal vållade dock problem 1800. Saltskörden slog helt fel och den
portugisiska regeringen utfärdade totalt exportförbud på salt.30 Saltet producerades i så kallade havssaliner, där saltigt havsvatten leddes in i grunda
dammar där vattnet avdunstade och saltet utkristalliserades.31 Rikliga regn,
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översvämningar eller andra naturfenomen kunde därför leda till avbräck i
produktionen.
I början av 1800-talet vände trenden inom Helsingfors saltimport på nytt
och salt från Medelhavet började åter strömma till staden, troligen främst från
Spanien. Franskt salt hade aldrig spelat någon större roll i Helsingfors, det infördes även tidigare endast i mindre mängder under enstaka år.32 Eventuellt
var det en fråga om smak och vana. Det franska saltet var nämligen grådaskigt, medan saltet från Portugal och Cádiz var vitt.33
Salt var den traditionellt viktigaste varan inom Helsingfors import från
Medelhavsområdet, men det förekom även andra varor. Både Spanien och
Portugal hade kolonier i Sydamerika, där man producerade begärliga varor för
1700-talets statusmedvetna läckergommar. Även på Iberiska halvön producerades delikatesser, främst viner och frukter. När pengarna från fästningsbygget på 1750-talet började strömma in till Helsingfors kunde allt fler stadsbor
unna sig lite av livets goda. De nya konsumtionsvanorna speglade smak- och
modetrender som anlände till staden på olika vägar. Bland ämbetsmän och officerare som fästningsbygget förde till Helsingfors fanns många med aspirationer på ett ståndsmässigt leverne och med en smak som förfinats ute i Europa.
Om man läser Helsingfors importstatistik från mitten av 1700-talet får man
onekligen ett intryck av att vissa välbärgade invånare åt och drack gott. Till
staden infördes bland annat allehanda alkoholdrycker, risgryn, socker, mandel, exotiska frukter, oliver, kaffebönor, kakaobönor samt en mängd olika kryddor såsom kanel, peppar, ingefära, muskot, saffran, nejlikor och kardemumma.34 Kapten Carl Tersmedens skildringar av Sveaborgsofficerarnas leverne på
1750-talet innehåller åtskilliga berättelser om middagar och kalas där exklusiva alkoholdrycker och komplicerade kulinariska anrättningar serverades.35
Förutom importerade alkoholdrycker spred sig i högreståndshemmen nyheter som kaffe, te och kakao. Som tilltugg till kaffet eller teet blev söta bakverk
vanliga, ofta sötade med importerat socker i stället för med inhemsk honung.36
Lyxkonsumtion var ändå inte alls något nytt fenomen i Helsingfors. Traditionellt hade lyxvaror anlänt antingen via Stockholm eller via utländska mellanhänder, främst Amsterdam och tyska städer.37 Amsterdam bibehöll länge
en viss betydelse för importen av kryddor, exotiska färgämnen och andra kolonialvaror till Helsingfors. Kolonialvaror anlände ibland också via franska
hamnar eller via Reval. Troligen kom dock mycket av de exotiska varorna som
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återexport från svenska hamnar, eftersom importstatistiken från utlandet till
Helsingfors är väldigt ojämn med stora årsvisa variationer. På 1750-talet importerades från spanska och portugisiska hamnar till Helsingfors olika sorters viner, risgryn, oliver, mandel och flera olika slags frukter. Bland frukterna dominerade citrusfrukterna (citroner, apelsiner och pomeranser), men det
förekom även fikon och russin. Sporadiskt förekom också socker, kryddor och
kakao från Medelhavshamnar.38
Även om importen av kolonialvaror och lyxprodukter växte bestod dock
största delen av Helsingfors import under 1700-talet av vardagliga livsmedel.
Den viktigaste basvaran var fortfarande salt, en absolut nödvändighet för hushåll i alla samhällsskikt.39

Exporten till Medelhavsområdet
Medelhavsområdet och Sydeuropa intresserade inte helsingforsborna, eller
svenskarna i gemen, enbart i egenskap av importländer, de var också viktiga
svenska exportmarknader. Till Sydeuropa fraktade svenska skepp under senare hälften av 1700-talet både trävaror och järnvaror i allt större mängder.40
Basen för Helsingfors export var på 1700-talet trävarorna, främst sågade
bräder. Finbladiga sågar hade etablerats i Helsingforsregionen på 1720-talet
och under de följande decennierna blev de allt fler.41 Många sågar låg fortfarande i anslutning till adelsgods eller järnbruk, men vid mitten av 1700-talet
ägde stadens borgerskap också ett flertal sågar.42 Sågarna utgjorde storköpmännens ekonomiska ryggrad och i stort sett all deras övriga affärsverksamhet var kopplad till sågägandet. Ännu på 1790-talet och i början av 1800-talet
var stadens främsta exportvaror trävaror: bjälkar, bräder och sparrar. Järnvarorna hade vid den tiden spelat ut sin roll för helsingforsborna och några nya
exportvaror hade de inte lyckats utveckla.43
Västeuropa hungrade efter trävaror för både civila och militära behov. Trävarorna kom att integrera Östersjöområdet och Finland med den europeiska
och globala ekonomin.44 På 1700-talet innebar den tidiga kapitalismen ökad
ekonomisk aktivitet och stigande levnadsstandard, men också att lokala ekonomier knöts fastare till den internationella marknaden.45 Den växande långväga sjöfarten och handeln integrerade Helsingfors i allt högre grad med den
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globala ekonomin.46 Ute i Europa, främst i Storbritannien, inleddes under senare hälften av 1700-talet den industriella revolutionen, vilket resulterade i en
stegrad efterfrågan på trä- och järnvaror. Dylika varor var även begärliga för
militära behov, framför allt var flottorna stora konsumenter. Också civil sjöfart, tilltagande urbanisering och industriell byggnadsverksamhet bidrog till
att öka efterfrågan på trävaror och höja priserna. Samtidigt sjönk fraktkostnaderna, vilket gjorde att trävarornas pris i förhållande till fraktkostnaderna
fördubblades mellan 1760 och 1810. Det lönade sig att frakta trävaror över allt
längre avstånd och allt mer perifera områden kunde delta i handeln.47
Helsingforsbornas expanderande handel med utrikes orter väcker frågan
om hur stadsborna skaffade sig nya handelspartners. En möjlighet är att Helsingfors nya inflyttare från Fredrikshamn redan hade kontakter söderut. Redan på 1730-talet hade utländska skepp fört trävarulaster från Fredrikshamn
till Cádiz, Lissabon och franska hamnar.48 En annan möjlighet var det expanderande nätverket av svenska konsuler. Från och med senare hälften av
1600-talet byggde Sverige upp ett nätverk av konsuler och handelsagenter runt
Östersjön och Medelhavet. Konsulatet i Lissabon var ett av de äldsta svenska konsulaten, men under 1700-talet utvidgades den svenska konsulära verksamheten till att omfatta allt fler orter runt Medelhavet.49 Konsulerna kunde
själva idka handel, men till deras uppgifter hörde också att förmedla kontakter, bistå svenska kaptener i mötet med lokal byråkrati samt skicka information till Sverige om prisutvecklingen och handelsmöjligheter på stationeringsorterna.50 Det är också tänkbart att helsingforsborna fortfor att nyttja gamla
kontakter i Hamburg och Amsterdam för att hitta nya handelspartners i Sydeuropa. Troligen var det också via bankirer i dessa städer som man skötte växeltrafiken och betalningarna.
Den viktigaste spanska hamnen för utgående trafik från Helsingfors i slutet av 1700-talet var Cádiz i södra Spanien. Cádiz var centrum för det spanska monopolet på Nya världen. Det låg strategiskt beläget på den spanska Atlantkusten, nära den portugisiska gränsen. Skeppen behövde alltså inte segla
in i Medelhavet för att anlöpa Cádiz, vilket innebar att risken för kapare från
Barbareskstaterna (Marocko, Algeriet, Tunisien och Tripolis) var mindre. Cádiz var en stor importhamn för trävaror och järnvaror från Östersjön, i gengäld exporterade man från Cádiz amerikanskt silver, kolonialvaror och lokala jordbruksprodukter.51 En stor konsument av trä- och järnvaror samt tjära
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var den spanska flottan, som förutom i Cádiz hade arsenaler även i Cartagena och el Ferrol.52 I Cádiz residerade i slutet på 1700-talet en svensk generalkonsul och där bodde dessutom ett tiotal svenska köpmän.53 För helsingforsborna var Cádiz en viktig exportdestination, men stadens import från Cádiz
var rätt liten. Helsingforsfartygen fortsatte troligen ofta i fraktfart från Cádiz
till andra hamnar i området och återvände senare till Helsingfors med salt
från andra orter i Medelhavet eller i Portugal.
I Portugal var den viktigaste exporthamnen för Helsingfors huvudstaden
Lissabon. En förödande händelse med långtgående ekonomiska konsekvenser
var jordbävningen i Lissabon i november 1755 som totalförstörde staden och
dödade tiotusentals av dess invånare. Efter den massiva förstörelsen byggdes
staden upp på nytt och priserna på byggnadsmaterial steg. Den påföljande
tsunamin hade också förorsakat skador på andra kuststäder i området, det var
inte bara i Lissabon trävaror var eftertraktade.54 Skeppslistorna som konsuln
i Lissabon förde visar att helsingforsfartyg rörde sig i Lissabons hamn ännu
så sent som år 1807. Då besökte Maria Lovisa (31 läster) Lissabon, precis som
Wänskapen (250 läster), Johanna (54 läster), Helsingfors (175 läster) och Astrea
(136 läster). Alla de här fartygen ankom till Lissabon direkt från Helsingfors
och hade samma adressat, den svenske konsuln Johan Albert Kantzow. Kantzow var visserligen svensk handelsagent i Lissabon, men detta innebar inte
att alla svenska handelsmän automatiskt valde att nyttja hans tjänster. Många
finska och svenska köpmän begagnade sig i stället av portugisiska köpmän,
till exempel fartyg från Åbo hade ofta firman Torlades & Co som adressat.55
Destinationsangivelserna var ofta vaga för utgående fartyg, kanske visste
inte ens kaptenen exakt vart man var på väg ännu vid avresan. Om priserna
på den första orten som anlöptes inte var till belåtenhet kunde resan fortsätta vidare. År 1752 noterades till exempel att varor skickats från Helsingfors
”till Cadix eller Lissabon”, ibland angavs endast ”Medelhavet” eller ”Frankrike”. Under perioden 1744–1767 omnämndes i stadens utgående tulljournaler
regelbundet endast Cádiz och Lissabon, medan övriga destinationer i Medelhavsområdet förekom ytterst sporadiskt. Bordeaux i södra Frankrike nämndes tre gånger och Marseille en gång, medan det spanska Cartagena och det
italienska Genua endast omnämndes en gång var.56
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Orosmoln över Europa
Gustav III:s ryska krig (1788–1790) innebar ett avbräck i Helsingfors handel, men utgjorde endast en parentes i stadens kommersiella historia. Ute
i Europa drog dock mörka moln ihop sig, den franska revolutionen 1789 fick
raskt internationella dimensioner. Sverige förde under 1790-talet och början
av 1800-talet en vacklande neutralitetslinje där man försökte navigera mellan de franska och ryska intressena. Inte heller kunde man ignorera britterna, som dominerade haven och orsakade problem för den neutrala sjöfarten.
Frankrikes och Storbritanniens krigföring innebar att osäkerheten till sjöss
ökade, men samtidigt medförde den goda konjunkturer för neutral sjöfart.
Gustav III:s ryska krig innebar ett bakslag för Helsingfors trävaruexport,
som varit stadigt växande på 1780-talet. År 1790 sjönk stadens export av enkla bräder till endast 767 tolfter. Efter fredsslutet återhämtade sig Helsingfors
trävaruexport rätt snabbt, trots det tilltagande sjökriget och oroligheterna ute
i Europa. I början av 1800-talet nådde Helsingfors brädexport nästan upp till
de gamla rekordnivåerna från slutet av 1770-talet.57
I Sverige förefaller sjöfarten på Sydeuropa ha haft en förhållandevis mindre
omfattning under Napoleonkrigen än under mitten av 1700-talet.58 Också i
Finland minskade sjöfarten på Medelhavet under de osäkra åren på 1790talet.59 Men trots det tilltagande sjökriget styrde många helsingforsfartyg
ännu i början av 1800-talet stäven mot Medelhavet, både mot spanska och
portugisiska hamnar.60 Även de bevarade sjöpassen tyder på att helsingforsfartygen fortfor att segla till Medelhavet, trots att destinationsangivelserna
ofta var vaga.61 De iberiska hamnarna erbjöd skeppsredarna och handelsmännen en fantastisk kombination: växande efterfrågan på exportvaror och
tillgång på attraktiv importvaror. Dessutom var de lokala handelsflottorna
små och därför fanns där även möjlighet till inkomstbringande fraktfart mellan utländska hamnar.62
För tiden under det första koalitionskriget (1791–1797) saknas exakta uppgifter om Helsingfors sjöfart. Ur källorna framgår dock att skeppet Borgå avseglade till Cádiz i Spanien åtminstone 1795 och 1796. Spanien var en populär
destination, även skeppet Freden (262 ½ läster) avseglade 1796 från Helsingfors till Cádiz och skeppet Sveaborg (163 ¾ läster) hade året innan avseglat
till samma ort, det sistnämnda fartyget såldes redan samma år i Cádiz. Även
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skeppet Helsingfors (227 läster) avseglade 1796 söderut till Medelhavet, men
uppgifter om till vilken hamn hon var på väg saknas.
I slutet av 1790-talet intensifierades handelskriget mellan Storbritannien
och Frankrike, vilket satte käppar i hjulet för neutrala staters försök att utnyttja de goda krigskonjunkturerna för sin egen fraktfart. I juli 1797 beklagade sig den svenske konsuln i Lissabon, Johan Albert Kantzow över att den
svenska fraktfartens problem inte kunde ha varit större ens om Sverige deltagit i kriget. Enligt konsul Kantzow hade endast två av de sammanlagt fyrtio svenska skepp som från Lissabon gått ut med frakt till orter i Medelhavet under 1796–1797 kommit fram till sin destinationsort.63 I krigföringen till
sjöss ingick även att de krigförande staterna med alla medel försökte stoppa transporter av krigsmaterial till sina motståndare också från neutrala stater. Neutrala fartyg som misstänktes för att sköta dylika transporter kunde
uppbringas, det vill säga tvingas av något krigförande lands kapare att anlöpa en av deras egna hamnar och där invänta den lokala rättens dom angående lastens natur innan det eventuellt fick fortsätta sin resa. Förhållandena runt Iberiska halvön blev efter det spanska systemskiftet 1796 mycket
besvärliga. Från spanska hamnar opererade såväl spanska som franska kapare, medan de brittiska hade tillgång till den portugisiska kusten och Gibraltar.64 För att ytterligare förvärra situationen intensifierade dessutom de
nordafrikanska Barbareskstaternas korsarer sin verksamhet på Medelhavet.65
Barbareskstaternas kaparverksamhet hade pågått länge, den första svenska
fredstraktaten med Alger skrevs redan 1729 och under 1700-talet erlade Sverige regelbundet tributer till de lokala härskarna för att garantera sin egen
sjöfart trygg passage.66
Under revolutions- och Napoleonkrigen uppbringades neutrala fartyg i större utsträckning än under tidigare krig.67 Tvisten mellan de neutrala staterna
och de krigförande makterna gällde tolkningen av begreppet kontraband. De
neutrala försökte vinna gehör för de sjörättsliga principer som proklamerats
av 1780 års väpnade neutralitetsförbund, vilka innebar att fritt skepp gjorde
fritt gods och att endast vapen och ammunition samt råvaror för dylika skulle klassas som förbjudet gods. Britterna ville dock utvidga begreppet kontraband till att omfatta betydligt fler varor, bland annat skeppstimmer, tjära,
beck och obearbetat järn. En sådan tolkning drabbade den svenska handeln
hårt. Den mest extrema tolkningen stod den kortvariga franska nivôse-lagen
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för, den stipulerade att det inte var fartygets nationalitet som var avgörande
utan lastens karaktär, vilket innebar att allt brittiskt gods dömde neutrala fartyg till konfiskering.68
De tilltagande uppbringningarna vållade också problem för Helsingfors sjöfart. Stadsbornas skepp Freden hade 1797 avseglat från Helsingfors till S:t Petersburg och därifrån vidare till Lissabon, men 1800 låg hon fortfarande uppbringad i Almeria i södra Spanien.69 Hon återvände aldrig till Helsingfors utan
förolyckade senare i Almeria. År 1805 noterades dessutom två andra uppbringade fartyg som hade kopplingar till Helsingfors. Briggen Venus (72 läster) blev
liggande i Marseille i elva månader, hon kom äntligen i väg i barlast den 1 november. Rederiet gjorde ansenliga förluster, hela 40 855 franc. Man klagade
över att den svenska flaggan rönte så dålig behandling och hävdade att danskarna behandlades mycket bättre. Det skulle ha funnits stora pengar att göra
på frakter om man bara hade kunnat leverera.70 Det var inget ovanligt att uppbringningarna drog ut på tiden, rättprocesserna drog ofta till rederiets förlust
ut i månader, ibland rentav år.71
För de svenska och finska skeppsredarna var sötebrödsdagarna inom sjöfarten definitivt över när Sverige 1805 uppgav sin neutralitet och anslöt sig
till den tredje koalitionen mot Frankrike. Hamnarna på Iberiska halvön och i
Medelhavet var därefter stängda för svenska fartyg och fartyg från finska städer avstod i det närmaste totalt från att röra sig utanför Östersjön.

Avslutning
På 1700-talet frångick man i Helsingfors det gamla systemet med att rekvirera
en saltlast från utlandet och skicka samma fartyg tillbaka till ursprungslandet
med trävaror.72 Förändringen hängde ihop med den lokala handelsflottans tillväxt och den nyländska sågindustrins blomstring. Stadsborna fick nya handelsmöjligheter när de hade egna fartyg och en exportvara som var eftertraktad ute i Europa. Vid mitten av 1700-talet förvandlade fästningsbygget Sveaborg och den växande hemmamarknad som följde i dess spår Helsingfors till
en importhamn, i motsats till andra finska städer som fortfor att främst vara
exporthamnar.73 Helsingfors import ökade i rask takt, 1753 låg stadens import
på en nivå som var nästan nio gånger högre än 1745.74
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Vid mitten av 1700-talet möjliggjorde stadsbornas egna, Atlantdugliga fartyg en regelbunden direkt handel mellan Helsingfors och Medelhavsområdet. Just till denna utveckling hade ju den svenska sjöfartspolitiken efter stora nordiska kriget syftat; den holländska återexporten skulle ersättas med direkt handel på Spanien, Portugal och Frankrike.75 Samtidigt handlade detta
inte enbart om svensk sjöfartspolitik utan avspeglade en radikal förändringsprocess som skedde i Europa: Amsterdam hade förlorat sin roll som världens
kommersiella centrum.76 Denna omvälvande förändring kändes ända upp till
Finska viken. Traditionellt hade de holländska handelsmännen spelat en viktig roll inom Helsingfors handel, men nu blev det dags för stadsborna att stå
på egna ben, eller kanske snarare på egna kölar.
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När Amerika var
frihetens vagga
Sverige, revolutionen och
den transatlantiska alliansen
Charlotta Wolff
Amerikas lycka är nära förbunden med hela mänsklighetens
lycka. Det kommer att bli en ansedd och trygg fristad för dygd,
hederlighet, tolerans, jämlikhet och en rofylld frihet.
Gilbert de L afayette , 1777 1

F

ör 2000-talets människa, van vid transatlantiska flyg och vid sociala medier med huvudkontor i Kalifornien, uppstår lätt föreställningen att Nordamerika för 1700-talets européer måste ha varit
en mycket fjärran plats. Visst låg Nya Världen långt borta och
visst var det otillgängligt – det tog i bästa fall ungefär två veckor att segla över norra Atlanten – och främmande för den största delen av den
europeiska befolkningen. Samtidigt var Nordamerika en allt mer fascinerande
del av förväntningshorisonten för den nordeuropeiska publik som följde med
nyheter, läste tidningar och deltog i den politiska och litterära idédebatten.2
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William Penn köper det blivande Pennsylvania av landets ursprungsinvånare på gravyr i Abbé
Raynals Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens
dans les deux Indes, vol. 9, Pellet, Genève, 1780. Bild: Bibliothèque municipale de Lyon.

Ur ett svenskt och nordiskt perspektiv utgjorde landet bakom Atlanten redan under tidigmodern tid ett Eldorado för orädda pionjärer, kolonisatörer
och bosättare. Under Gustav II Adolfs och Kristinas tid hade en svensk koloni
etablerats på den nordamerikanska östkusten. Även om Nya Sverige redan i
slutet av 1600-talet införlivats med de engelska kolonierna Pennsylvania, Delaware och New Jersey, uppgick den svensk- och finskspråkiga befolkningen ett
århundrade senare till över tvåtusen personer. Då Pehr Kalm vistades i Nordamerika åren 1747–1751 gifte han sig där med änkan till prosten för de svenska församlingarna i Pennsylvania. Hans bok Resa till Norra Amerika i tre volymer (1753–1761) vann bred spridning och översattes till tyska, franska, engelska och holländska – återspeglande det sena 1700-talets intresse för resor,
främmande växter, exotiska platser, folk och seder – och bidrog till de europeiska föreställningarna om Amerika.
Kalms resa inföll under den europeiska fredsperioden mellan österrikiska
tronföljdskriget (1740–1748) och sjuårskriget (1756–1763), som båda avsevärt
påverkade den globala geostrategiska balansen. För stormakten Frankrike blev
de stora territoriella förlusterna i freden i Paris 1763 en källa till frustration och
revanschlystnad. I både Frankrike och Storbritannien medförde krigföringen i
kolonierna stora påfrestningar för statskassan.3 De brittiska koloniernas självständighetskamp och slutliga frigörelse innebar i sin tur en geopolitisk omställning vars långsiktiga följder präglade de politiska förväntningshorisonterna i
nordvästra Europa ända till mitten av 2010-talet.
För det svenska rikets del gick kontakten till Nordamerika på 1700-talet i
många avseenden via Paris. Intressena bakom ett ökat samarbete med den
nya nordamerikanska republiken var dock både motstridiga och ideologiskt
laddade. I det följande granskas hur Förenta staterna blev en del av svensk
utrikespolitik, vilka personliga förhållanden som påverkade den europeiska
debatten om det nordamerikanska frihetskriget och vilka följder det hade för
den svenska militära och diplomatiska elitens uppfattningar och värderingar.

Frihet för kolonierna
I början av 1770-talet förändrades såväl Nordamerikas som Sveriges positioner på den politiska världskartan. I Storbritannien, som sedan Parisfreden
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1763 hade herraväldet över hela Nordamerikas östkust, blev lord North, som
oftast betecknas som tory, i januari 1770 premiärminister efter att landet letts
av whig-partiet sedan fredsslutet. Den nya regeringen fick genast åtnjuta ett
patriotiskt uppsving i samband med Falklandskrisen samma år. Falklandsöarna eller Malvinerna var ett omtvistat territorium som intresserade Frankrike, Spanien och Storbritannien. Fransmännen hade på Östra Falkland (Malouine orientale/Isla Soledad) etablerat en koloni 1764 som ett par år senare
hade överlåtits åt Spanien, medan engelsmännen hade grundat en hamn, Port
Egmont, på Västra Falkland (Gran Malvina). I juni 1770 sände guvernören för
Buenos Aires fem fregatter till Port Egmont och tvingade engelsmännen att
kapitulera. Efter mycket krigsskrammel lyckades Norths regering i början av
1771 på diplomatisk väg tvinga Spanien att återbörda hamnen åt Storbritannien. Falklandskrisen ingav den brittiska regeringen illusioner av styrka, medan den i Frankrike bidrog till hertig Choiseuls fall. Choiseul hade dominerat
den franska politiken sedan slutet av 1750-talet och förespråkat en revanschistisk utrikespolitik. Då den åldrande Ludvig XV inte ville inleda ett nytt krig för
sin släkting Karl III av Spanien, måste Choiseul lämna sina ministeruppdrag.4
Sveriges sändebud i Paris, greve Gustav Philip Creutz (1731–1785), hade
haft förtroliga förbindelser med klanen Choiseul, som beskyddats av madame de Pompadour och som också stött kronprins Gustavs planer på en
kunglig statskupp i Sverige. Då Ludvig XV möblerade om i ministären fick
Creutz anpassa sig och söka den nya utrikesministern hertig d’Aiguillons
förtroende via kungens nya mätress madame du Barry och hennes bekanta.
Också i Sverige innebar det nya årtiondet politiska omställningar. I februari 1771 avled Adolf Fredrik. Den unge Gustav III emottog sorgebudet i Paris,
där han uppehöll sig för att slutföra sin uppfostran men också för att vinna politiska sympatier. Då han i augusti 1772 genomförde sin statsvälvning
hälsades denna bland den franska politiska och litterära eliten som en befrielse. I samma veva höjdes statusen på den svenska beskickningen i Paris
till ambassad, då Frankrikes vänskap och subsidier var en av hörnstenarna
i kungens nya utrikespolitik.5
I den samtida idédebatten på bägge sidor om Atlanten åberopades friheten allt mer. Efter Diderots och d’Alemberts Encyclopédie, som utkommit i
aderton volymer 1751–1772 och sammanfattade hela spektret av upplysningsfilosofernas samhällskritiska ställningstaganden, fortsatte diskussionerna
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på nya fronter. Rousseaus Du Contrat social från 1762 lyfte fram friheten,
jämlikheten och folkets suveränitet som grundprinciperna för en författning. Andra vände blicken mot kolonierna, liksom Cornelis de Pauw i sin
Recherches philosophiques sur les Américains, ou Mémoires intéressants pour
servir à l’histoire de l’espèce humaine (1768–1769). Den mest omtalade antikolonialistiska skriften var dock Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes, som sammanställts av abbé Thomas Raynal och utkom i flera volymer från och med 1770.
Denna tidiga globalhistoria som skarpt kritiserade den europeiska kolonisationen av Ostindien och Amerika och lyfte fram slavhandelns ohyggligheter blev snabbt en bästsäljare. Tiotals upplagor trycktes under de följande
åren. Ett exemplar av boken fanns också hos greve Creutz, som personligen
umgicks med Raynal och de andra encyklopedisterna i Paris och satte sina
unga svenska besökare, bland dem Axel von Fersen d.y. (1755–1810), att studera Raynals verk. Inom några år nådde boken också herrgårdarna Åminne
och Fagervik i sydvästra Finland.6
Raynals bok fick stort genomslag, framför allt för att den legitimerade de
krav på frihet och självstyre som framförts gällande de brittiska kolonierna
i Nordamerika. Invånarna i kolonierna, vars befolkning vuxit kraftigt under
1700-talet, var tvungna att betala skatter och acciser utan att de hade någon representation i parlamentet i Westminster. I Massachusetts eskalerade
spänningarna i början av 1770 till våldsamheter, som lugnade sig för ett tag då
Norths regering drog tillbaka skatterna. Dessa återkom dock indirekt då parlamentet försökte fylla den nordamerikanska marknaden med det brittiska
ostindiska kompaniets te, i stället för det billigare holländska te som kolonisterna hellre köpte. Vid den berömda tebjudningen i Boston i december 1773
dumpade en grupp män utklädda till mohawker tre båtlaster te i hamnvattnet. Stärkt av sin popularitet i England genomdrev Norths regering nu en serie repressiva lagar för att bestraffa kolonierna. Bland annat placerades Massachusetts under direkt styre från London. Åtgärderna uppfattades av kolonisterna som kränkningar av naturrätten, koloniernas grundlagar och deras
frihet och ledde till att den första nordamerikanska kongressen sammankom,
med delegater från tolv av de tretton kolonierna.7
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Louisa Cathcart, Lady Stormont, vars make var brittisk ambassadör på 1770-talet.
Parets bjudningar i Paris besöktes av både den brittiska eliten och sympatisörer för
den amerikanska saken. Bild: National Gallery of Scotland.

Förkrigstida lunchdiplomati
Även om Skandinavien hade direkta ekonomiska och vetenskapliga förbindelser med Nordamerika gick den politiska kontakten i stor utsträckning via Paris, eftersom det bourbonska Europa med Frankrike i spetsen hade det främsta intresset i att rubba det brittiska väldet över Nordatlanten och Sverige var
ekonomiskt och politiskt beroende av Frankrike. Den svenska ambassadören i
Paris befann sig därmed på första parterr när det gällde att observera de diplomatiska förvecklingarna och militärpolitiska spekulationerna kring de nordamerikanska koloniernas frigörelse, och mycket av den information han kunde förmedla kom antingen direkt från den franska regeringen eller från den
diplomatiska kåren i Paris. I slutändan handlade det om inget mindre än risken att en likadan världsomfattande konflikt som sjuårskriget, med krig till
lands och havs i både kolonierna och Europa, skulle upprepa sig.
Som en del av utlännings- och sedlighetsbevakningen följde den franska
polisen noga upp de utländska diplomaternas förehavanden i huvudstaden,
och då nu en större konflikt hotade blev skuggningen särskilt intensivt. Skuggningsrapporterna för mitten av 1770-talet ger en begränsad men värdefull insikt i diplomatkårens diskussioner under dess varje vecka återkommande
lunchmöten. I mitten av december 1774 intresserade sig diplomaterna i Paris
mycket för det brittiska parlamentet och kolonierna i Nordamerika, med Raynals Histoire philosophique som jämförelseobjekt. Sannolikt vidrörde diskussionen om parlamentet även koloniernas kongress som hade sammanträtt i
Philadelphia i september.8
I maj samma år hade Ludvig XV avlidit och efterträtts av sin sonson, vilket
åter påverkade maktbalansen vid det franska hovet. Igen fick greve Creutz
vinnlägga sig om att ha goda kontakter till alla rivaliserande fraktioner kring
det nya kungaparet, vilket var desto viktigare som det ännu var oklart vilken hållning Ludvig XVI skulle komma att inta till konflikten mellan Storbritannien och de tretton kolonierna. Creutz umgängeskrets i Paris kom nu att
omfatta såväl de konservativa kretsarna med de inflytelserika klanerna Polignac och Rohan som den mer liberala aristokratin, hela den diplomatiska
kåren och största delen av den litterära och artistiska eliten. Vissa stod honom närmare än andra. Till Creutz närmaste bekanta hörde abbé Raynal själv,
den bitske abbé Morellet (som av Voltaire kallades Mords-les, ”bit dem”) och
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Marmontel samt flera filosofiska personligheter kring Diderots Encyklopedi.
I dessa kretsar med republikanska sympatier understöddes de amerikanska
koloniernas frihetskamp av principiella skäl.9
Efter att situationen i Nordamerika med slagen vid Lexington och Concord 1775 hade eskalerat till öppet krig mellan de brittiska trupperna och
kolonisterna, intensifierades såväl den politiska debatten som spekulationerna om följderna av konflikten för relationerna mellan de europeiska staterna. Thomas Paines Common Sense utkom i januari 1776, och den 4 juli
samma år utropade kongressen Förenta staternas självständighet. Medan
Ludvig XVI ännu var ovillig att stöda ”rebellerna” militärt pågick en omfattande vapensmuggling från Frankrike till Amerika, då affärsmän och äventyrare som Pierre Caron de Beaumarchais, bättre känd som författare till
de samhällskritiska succépjäserna Barberaren i Sevilla och Figaros bröllop, i
hemlighet lät frakta gevär och ammunition till Förenta staternas kontinentala armé under täckmantelfirman Rodrigue Hortalez et Cie, som opererade i samförstånd med amerikanska kongressens hemliga agent i Frankrike
Sileas Deane.10
I slutet av december 1776 kom Benjamin Franklin till Paris för att väcka stöd
för den amerikanska saken. Creutz mötte honom kort efter hans ankomst för
första gången hos madame Du Deffand och beskrev honom som den mest
häpnadsväckande figur man någonsin sett i societeten, med sin pälsmössa,
sina stora glasögon och gåtfulla sätt att uttrycka sig.11 Den över sjuttioårige
Franklin uppfattades också omedelbart i Paris som en karismatisk och originell person, som skickligt utnyttjade sin egen berömdhet för att väcka sympatier för den dygdiga unga republiken.
Efter sjuårskriget var antiengelska attityder rätt allmänna inom den franska militäradeln. Vid hovet fanns en liten men väl förgrenad grupp officerare som aktivt förespråkade en fransk intervention i Amerika. Till dessa hörde
förutom den tidigare ambassadören i London, generallöjtnant greve de Broglie, bröderna Louis de Noailles (1756–1804) – som 1789 genomdrev avskaffandet av adelsprivilegierna i Nationalförsamlingen – och Philippe, furste av Poix
(1752–1819), samt Noailles bästa vänner markisen av Lafayette (1757–1834) och
greven av Ségur (1753–1830). Noailles och de Poix förekom bland Creutz lunchgäster redan i september 1776. Samma år blev deras äldre kusin markisen av
Noailles fransk ambassadör i Storbritannien.12
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De unga männens ambitioner att ta sig över Atlanten för att strida på amerikanernas sida kvästes länge av deras inflytelserika släktingar i huset Noailles, som även Lafayette tillhörde genom sitt äktenskap. Den upproriske, föräldralöse nittonåringen Lafayette vantrivdes vid hovet men hade ärvt en av
Frankrikes största förmögenheter sedan hans far som tjugofemåring slagits
ihjäl av en engelsk kanonkula vid Minden 1759. Han beslöt att trotsa sin svärfar, tog värvning som generalmajor i den amerikanska armén, köpte ett fartyg styckat med sex kanoner och seglade våren 1777 över Atlanten. Väl i Philadelphia lovade han strida för friheten utan någon lön, och han togs emot av
George Washington som en son. Lafayettes äventyr väckte stort uppseende,
inklusive i den diplomatiska kåren, och gav en idealistisk och universell relevans åt kriget, som dittills framstått som ett uppror av inrikespolitisk natur.13
Samtidigt som vapensmugglingen pågick för fullt upprätthöll den franska
och den brittiska regeringen fortfarande diplomatiska förbindelser. I Paris representerades Georg III av ambassadör William Murray (1727–1796), earl av
Mansfield och herre till Stormont i Skottland. Liksom Creutz var Stormont
mycket intresserad av litteratur och filosofi, och liksom Creutz var han god
vän bland annat med sändebudet för Genève, Jacques Necker, och dennes
hustru Suzanne Curchod, som höll en av tidens viktigaste litterära salonger.14
Den 6 januari 1777 bjöd Creutz hem lord Stormont och dennes unga fru, lady
Louisa Cathcart (1758–1843), på lunch tillsammans med parlamentsledamöterna Charles Fox och Thomas Townshend, som bägge tillhörde oppositionen
mot kriget, men som trots detta förekom på lady Stormonts bjudningar.15 Om
Stormont offentligt förringade amerikanernas möjligheter att vinna frihetskampen var den brittiska elitens hållning dock kluven, inklusive i det Stormontska hushållet.16 På en av madame Neckers luncher i maj 1777 uttryckte
hertigen av Richmond, tidigare ambassadör i Paris, sitt principiella stöd för
Förenta staternas frihet, och på lady Stormonts bjudningar 1777–1778 förekom
utöver diplomater och medlemmar av den franska aristokratin även brittiska
intellektuella och politiker såsom Edward Gibbon och John Dalrymple, earl av
Stair, en skotsk tidigare parlamentsledamot som också Creutz umgicks med
och som sympatiserade med amerikanerna.17 Bland lady Stormonts besökare den 19 mars 1778, dagen innan hennes man lämnade Paris, noterades markisinnan Adrienne de Lafayette, född Noailles, och hennes släkting grevinnan
Ségur, vars man fortfarande inte lyckats komma till Amerika.18
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Britternas nederlag vid Saratoga i oktober 1777 gav den amerikanska saken
ytterligare trovärdighet, och den diskuterades ivrigt bland diplomaterna då de
åt lunch hos Creutz i början av december. Lord Norths regering gjorde nu eftergifter, dock utan att böja sig för kraven på självständighet. Hela vintern spekulerades det om huruvida Frankrike skulle gå med i kriget mot Storbritannien, och
allehanda rykten om kriget florerade. Den 6 februari 1778 erkände Ludvig XVI
Amerikas Förenta stater, då de två länderna undertecknade ett vänskaps- och
handelsavtal samt ett hemligt militärt alliansfördrag. Den 13 mars informerade ambassadör Noailles den brittiska regeringen om alliansfördraget, och den
17 mars bröt Storbritannien de diplomatiska förbindelserna.19
Nu förändrades hastigt de kretsar som räknades för någonting i Paris. Den
20 mars introducerades Franklin, Deane och Arthur Lee som diplomatiska representanter för Förenta staterna vid det franska hovet, medan lord Stormont
tog ett hastigt farväl av sina vänner och lämnade Frankrike utan avskedsaudiens. Hans hästar och vagnar såldes, och hyreskontraktet sades upp. Hamnarna stängdes för trafik på bägge sidor om Engelska kanalen, samtidigt som
de första incidenterna mellan franska och engelska fartyg rapporterades. Den
13 april 1778 avseglade en fransk eskader om 12 linjeskepp och fyra fregatter
från Toulon. Den leddes av viceamiral greve d’Estaing och hade i uppdrag att
bistå amerikanerna i kriget. Om det på våren ännu spekulerats att Storbritannien skulle erkänna Förenta staterna och fientligheterna upphöra, sammandrabbade brittiska och franska fartyg i juli väster om ön Ouessant i Keltiska
havet utanför Brest. Det europeiska kriget var ett faktum. 20
Frankrikes officiella inträde i konflikten medförde att dess allierade Spanien
gick med på Förenta staternas sida i april 1779. Samtidigt återvände Lafayette med fregatten Alliance för några månader till Frankrike, nu som en hjälte som fick endast formella reprimander av sin kung. Creutz bjöd honom på
lunch den 14 maj 1779 på sitt ambassadörsresidens.21 Med tanke på att Lafayette i detta skede uppträdde som företrädare för den amerikanska kontinentalarmén var det en anmärkningsvärd gest, som tog Sverige steget närmare
det fransk-amerikanska samarbetet.
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Svenska undersåtar i frihetskriget
Ur den svenska diplomatens synpunkt innebar det fransk-amerikanska alliansfördraget en ny balansgång. Officiellt var Sverige neutralt, och Gustav III förhöll sig i princip negativt till idén att stöda den amerikanska revolutionen. Det
nära förhållandet mellan Sverige och Frankrike rentav svalnade något, då Gustav III antog Katarina II:s inbjudan till ett neutralitetsförbund mellan Ryssland, Sverige och Danmark innan Creutz hann avråda. Emellertid var Frankrike, som betalade en och en halv miljon livres i årliga subsidier, fortfarande
Sveriges viktigaste gynnare, och i svenska officerskretsar i Frankrike betraktades kriget i Amerika som ett värdefullt tillfälle att meritera sig. Flera tiotals
svenska officerare kom sålunda att delta i kriget, och för de flesta av dem gick
vägen via Paris och greve Creutz.22
Frankrikes första insatser var maritima. Med d’Estaings eskader, som våren 1778 avgick till Antillerna, och de förstärkningar som följde, följde också flera svenska officerare. Största delen av dem var marinofficerare, för vilka kriget i kolonierna var en unik möjlighet att vinna erfarenheter av större sjökrigföring, men även infanterister anslöt sig. Till exempel följde de två
pommerska bröderna Stedingk med d’Estaing till Antillerna. Den äldre, Curt
(1746–1837), hade tjänstgjort vid regementet Royal Suédois 1766–1773, varefter han uppehållit sig några år i Sverige för att försöka få fart på sin karriär. I
slutet av 1778 lyckades han utverka en överstefullmakt i Frankrike, och i denna egenskap fick han befäl över en bataljon som följde d’Estaing till Amerika och deltog i slagen vid Grenada och Savannah. Den yngre brodern, Victor
(1751–1823), hade som marinofficer tjänstgjort utomlands redan 1768–1774
och därefter avancerat till major i den svenska skärgårdsflottan. Liksom brodern fick han 1778 tillstånd att gå i fransk tjänst och följde med till Antillerna. För bägge bröderna blev erfarenheten av striderna i Amerika värdefull
för deras senare karriär.23
Ambassadör Creutz var vid det här laget, 1778–1780, överlupen av förfrågningar från svenska officerare. Våren 1780 beslöt den franska regeringen sända
över ännu fler trupper till Amerika i form av en expeditionskår ledd av den erfarne generalen greve Rochambeau. Expeditionskåren, som avreste den 2 maj
1780 och skulle förena sig med den amerikanska kontinentalarmén, omfattade
över femtusen man. I den ingick fyra infanteriregementen, en kavallerienhet på
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sexhundra man och en något mindre artillerienhet som kom att få stor betydelse i den avgörande fransk-amerikanska segern vid Yorktown i oktober 1781.24
I de militära kretsarna var rivaliteten stor om vilka regementen som skulle
ingå i expeditionskåren. De tiotals svenskar som vid den här tiden tjänstgjorde
i Frankrike var huvudsakligen officerare vid regementena Royal Suédois, Royal Bavière, Royal Deux-Ponts, Anhalt, La Marck och Schombergs dragoner. Av
dessa var det enbart Royal Deux-Ponts som kom med i expeditionskåren till
Amerika, medan exempelvis Royal Suédois något senare fick delta i operationer vid Gibraltar och Minorca. För individuella officerare med goda referenser
ordnades lämpliga poster. Axel von Fersen d.y., som kunde engelska, fick bli
adjutant åt general Rochambeau. Också Carl Gustaf Liewen (1748–1809), tidigare officer vid Royal Suédois, nu överste vid Royal Allemand och som åtta år
tidigare burit nyheten om Gustav III:s statskupp till Paris, placerades i kåren.
Alla rymdes inte med; exempelvis Göran Magnus Sprengtporten (1740–1819)
lyckades få oordning i sina affärer och blev trots stora ansträngningar kvar på
stranden, och inte heller Gustaf Mauritz Armfelt (1757–1814) fick plats i kåren.25
Creutz fick lägga ned mycket tid på att driva sina landsmäns intressen hos
krigsministern markisen av Ségur och meddela om deras förtjänster till Gustav III. I september 1781 räknade han att sammanlagt trettiosex svenska officerare deltagit i kriget, men sannolikt var talet i verkligheten betydligt högre.
I och med att konflikten utöver Storbritannien och Förenta staterna involverade även Frankrike, Spanien och de Förenade Nederländerna, expanderade
den på världshaven, och under krigets sista år streds även i Indien. Dit sändes bland annat La Marcks regemente, och med det löjtnant Georg Carl von
Döbeln (1758–1820), som förgäves försökt komma till Amerika.26
De fransk-amerikanska segrarna i Chesapeakebukten och vid Yorktown i
september och oktober 1781 innebar slutet för Storbritanniens anspråk på de
tretton staterna. Då nyheten om kapitulationen nådde London bragdes lord
Norths regering på fall: efter ett misstroendevotum i mars 1782 tvingades hans
regering avgå, och parlamentet röstade för att avsluta kriget i Amerika. Preliminära fredsartiklar ingicks redan i slutet av samma år.27
Pappersexercisen tog dock inte slut med kriget. Tvärtom följde då för den
svenska ambassadören och hans sekreterare en hel del korrespondens gällande pensioner och utmärkelser. Exempelvis friherre Johan Hugo Hamilton,
sekundöverste vid Royal Suédois, beviljades i slutet av 1782 av Ludvig XVI en

32 6

3 . Mö t e n i v ä r l de n – M a a i l m a j a i l m iö t

årlig pension på 3 000 livres för sina förtjänster vid belägringen av Gibraltar.
Kaptenen vid Schombergs dragoner Johan Henrik Fock fick i november 1783
en pension på 1 500 livres för sina förtjänster i Amerika, ”där han gjort hela kriget på egen bekostnad”. Curt von Stedingk fick vid sin återkomst 1779 Ordre
du Mérite Militaire, en utökning av sin årliga pension till 2 000 livres och befattningen som sekundöverste vid Royal Alsace. Hans pension höjdes 1785 ytterligare till 3 800 livres.28
Axel von Fersen d.y. tillhörde samma generation av officerare som nådde överstegraden strax innan de åkte över till Amerika, och liksom Stedingk,
Creutz och dennes sekreterare Erik Magnus Staël von Holstein (1749–1802) tillhörde han drottning Marie Antoinettes (1755–1793) vänkrets. Efter fredsslutet
köpte han 1783 regementet Royal Suédois för 100 000 livres, ett köp som han
delvis finansierade med en ny fransk pension på 20 000 livres årligen. Till hans
ställföreträdare som regementschef utsågs hans vän Stedingk, och de två kompletterade varandra väl, då den ena hade pengar och ambitioner och den andra
hade fallenhet för intellektuellt och organisatoriskt arbete. Tillsammans delade de bostad i Paris under senare delen av 1780-talet och skötte om varandras
affärer.29 I förhållande till Amerika förenades de av att de var de enda svenskar som upptogs i Cincinnatussällskapet, ett amerikanskt brödraskap grundats 1784 för officerare i frihetskriget, med en gren i Frankrike vilken Fersen
och Stedingk tillhörde liksom Noailles, Lafayette och otaliga andra adelsmän.
Cincinnatussällskapet, vars namn hänvisade till den romerske militären
och statsmannen L. Quinctius Cincinnatus (ca 519–430 f.Kr.) och till republikanska medborgarideal, var inte alldeles oproblematisk. I Förenta staterna
väckte dess aristokratiska och ärftliga karaktär kritik, då dessa drag ansågs
oförenliga med den nya republikens demokratiska anda. I Frankrike uppfattades Cincinnatusmedaljen som en symbol för den transatlantiska alliansen,
och Ludvig XVI tillät därför att hans officerare bar den vid sidan om franska
ordnar. Gustav III däremot, som med frihetstidens partistrider i minne fortfarande fann det republikanska statsskicket motbjudande, godkände inte att
hans undersåtar bar medaljen som en åminnelse över ett folks lyckade uppror mot sin regent och klandrade därför Fersen och Stedingk för att de tagit
emot utmärkelsen utan hans tillstånd.
Fersen och Stedingk blev djupt förorättade av kungens inställning och protesterade skriftligen. För dem, som spelade kort med Marie Antoinette och
3 . Mö t e n i v ä r l de n – M a a i l m a j a i l m iö t

327

vars karriärer till en ansenlig del vilade på kunglig nåd, var det en befängd
tanke att medaljen på något sätt var rebellisk, även om de var medvetna om
dess ideologiska dimension och Fersens frihetsälskande far – den frihetstida partiledaren som milt sagt ogillade den gustavianska författningen – uttryckte sin förnöjelse över sonens medalj. För adelsmän som Stedingk, som
vid elva års ålder deltagit i pommerska kriget på den svenska sidan trots att
hans far varit adjutant hos Fredrik II av Preussen och hans morfar samtidigt
stred för denne mot österrikarna vid Prag, var det inget problem att kombinera flera lojaliteter, så länge de var ideologiskt kompatibla. Han förklarade
för kungen att Cincinnatussällskapet inte var en orden utan en förening. Slutresultatet blev att Fersen och Stedingk fortsatte att bära sin medalj, men inte
i kungens närvaro.30

Avslutning: En bräcklig vänskap?
Trots Gustav III:s principiella misstänksamhet medförde kriget nya utsikter
även för Sverige. Redan våren 1779 hade kungen försökt förmå Axel von Fersen d.y. att av den amerikanska kongressen erhålla någon besittning i Nordamerika för Sverige i erkänsla för svenskarnas insatser i kriget och vänskapliga attityd till Förenta staterna, men utan resultat. Därpå lät kungen Creutz
enträget uppvakta utrikesminister Vergennes angående möjligheten att få någon ö i Västindien av Frankrike, förhandlingar som den tidigare ambassadören i Stockholm skickligt utnyttjade för att hålla kvar Gustav III i den franska
alliansen. Även dessa förhoppningar rann ut i sanden och infriades först genom köpet av det lilla Saint-Barthélemy 1784.31
Mera konkreta blev resultaten av de förhandlingar Creutz inledde våren
1782 med de amerikanska representanterna i Paris, efter att det stod klart att
Storbritannien inte skulle vinna kriget. Förbindelserna mellan Creutz och de
amerikanska diplomaterna intensifierades då Benjamin Franklin i september
av kongressen utsågs till ambassadör också hos Gustav III. Förhandlingarna
utmynnade i ett vänskaps- och handelsavtal mellan Sverige och Förenta staterna, vilket undertecknades i Paris den 3 april 1783 av ambassadörerna greve
Creutz och Franklin. I och med avtalet blev Sverige den tredje staten och det
första icke-krigförande landet som erkände den nya republiken.32
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Vänskaps- och handelstraktat mellan Sverige och Förenta staterna slöts våren 1783 och
undertecknades i Paris av Gustav Philip Creutz och Benjamin Franklin.
Bild: Kungliga Biblioteket, Stockholm.
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I och med att det slutliga fredsavtalet undertecknades i Paris i september
1783 erkändes Förenta staterna också av Storbritannien. Erkännandet innebar en minskning av Storbritanniens dominans över Nordatlanten, men till
Frankrikes förtrytelse behöll Storbritannien fortfarande Kanada. Den franskamerikanska alliansen från 1778 började också ganska snart ifrågasättas i Förenta staterna, där vissa kretsar, måna om landets oavhängighet, oroade sig
för att alliansfördragets militära artiklar inte var tidsbundna, och efter franska revolutionen sades alliansen upp.
Under den process som hade lett till Förenta staternas självständighet och
det svensk-amerikanska vänskapsfördraget hade Sverige intagit en tvetydig
position. Sveriges ambassadör Creutz och de svenska officerarna i fransk
tjänst förhöll sig allmänt taget mycket mer förbehållslöst till samarbete med
amerikanerna än den antirepublikanskt stämda Gustav III, vars politik gick
ut på att samtidigt utnyttja Frankrike för subsidier och hålla Sverige utanför
konflikten med Storbritannien. Detta ledde till en dubbel attityd av officiell
neutralitet och de facto militärt samarbete med Frankrike.
I denna process hade de enskilda personerna stor betydelse: Creutz, med sina
kontakter till encyklopedisterna och Raynal, societetsmannen Franklin som
vann fransmännens hjärtan, den unge Lafayette som erövrade amerikanernas
förtroende, och Fersen och Stedingk som fungerade som förenande länkar mellan de amerikanska, franska och svenska officerskretsarna. Våren 1783, kort efter att handelstraktaten undertecknats, utnämndes Creutz till kanslipresident
och blev hemkallad från Paris efter tjugo år utomlands. Han efterträddes av
Staël. År 1785, samma år Creutz dog, efterträddes Franklin av Thomas Jefferson
(1743–1826) som ambassadör i Paris. Härmed skedde ett generationsskifte, då
de två erfarna diplomater som förhandlat fram vänskapstraktaten avlägsnade
sig från scenen. Det är kanske talande att Franklin inte fick någon omedelbar
efterträdare i Sverige, då Förenta staternas följande diplomatiska representant
i Stockholm utsågs först 1814.
Med frihetskriget och erfarenheterna därav trädde Amerika in på förväntningshorisonten som frihetens hemvist. Den franska och svenska officerskårens
iver att få delta i kriget hade sannolikt också andra orsaker än enbart pragmatiska och karriärsrelaterade: frihetskriget erbjöd också ett svar på den längtan
efter heroism och individuell framgång som de nya republikanska medborgaridealen väckt. Koloniernas frigörelse hade på allvar fört in Amerika i den
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europeiska veckopressen och samhällsdebatten, och därmed fick också nya begrepp och samhällsuppfattningar synlighet. Förutom mer eller mindre bestående förändringar i balansen mellan staterna medförde kriget allt tydligare förskjutningar i de politiska medborgaridealen. Från och med 1760- och 1770-talet förknippades dessa allt mer med individens frihet och dygd oberoende av
börd och stånd, och dessa samma ideal kom också i hög grad att styra de nordeuropeiska uppfattningarna om Nordamerika under de två sekel som följde.
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Handelsplats i Salaga illustrerad i Louis-Gustave Bingers reseskildring ”Du Niger au
Golfe de Guinée” 1887–1889 i Le Tour du monde, nouveau journal des voyages 1892.

Sårbarhet och
överlevnad i ett
västafrikanskt
jordbrukssamhälle
En fallstudie om externa ingrepp
och intern anpassning i norra Ghana
Holger Weiss

Å

r 1982 drabbades Ghana av en svår torka som följdes av en omfattande hungerskris i landets norra delar. 1983 års hungerskris kom att utgöra kulminationspunkten för två decennier av
nedgång i landets jordbruksproduktion. Jordbrukskrisen var
ett utslag av den samhälleliga kräftgången som kännetecknade Afrikas första självständiga stat. När landets första statsminister Kwame Nkrumah 1957 deklarerade att den tidigare brittiska kolonin Gold Coast
hade blivit den självständiga staten Ghana var hans vision att landet skulle bli Afrikas ekonomiska och politiska ledstjärna. Visionen skulle realiseras genom omfattande statliga moderniseringsprojekt som inbegrep investeringar i infrastrukturen (djuphamnen i Tema), elektrifiering (Voltadammen),
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industrialisering (bl.a. aluminiumsmältverk) och storskaliga konstbevattningsodlingar framför allt i landets norra delar.
Vid tidpunkten för självständigheten var landets bruttonationalprodukt
i samma klass som Malaysias, en annan brittisk koloni som erhöll sin självständighet samma år som Ghana. De statliga satsningarna skulle huvudsakligen bekostas av intäkterna för kakao, landets viktigaste exportprodukt. Tio
år senare uppvisade Ghana negativa tillväxtsiffror, ekonomin stagnerade och
Nkrumah avsattes genom en militärkupp.1 Efterföljande militära och civila ledare lyckades inte vända den negativa trenden och i början av 1980-talet var
landets ekonomi i fritt fall som en följd av ekonomiskt vanstyre och sjunkande kakaopriser på världsmarknaden.
Krisåret 1983 framstår som en vändpunkt i Ghanas historia och betecknas
som ”year not to forget”.2 Torkan beskrevs som den värsta på över femtio år
som drabbade jordbrukssektorn i hela landet.3 Krisens samhälleliga effekter
varierade dock i de olika delarna av landet. Medan det framför allt var kakaoodlingarna som slogs ut i landets södra delar, drabbades subsistensjordbruket
eller självhushållsjordbruket i landets norra delar.4 Ur ett nationellt perspektiv fick krisen i landets södra delar ekonomiska och politiska konsekvenser –
minskningen av kakaoexporten innebar en djupdykning av landets ekonomiska tillgångar och tvingade landets militärledare Jerry Rawlings att genomföra
ett ekonomiskt strukturomvandlingsprogram under Världsbankens övervakning. Någon egentlig hungerskris registrerades dock inte i landets södra delar.5
I och för sig var torkan inte ett nationellt fenomen, utan den drabbade hela
Västafrika. Nederbörden hade uppvisat en negativ trend under hela 1970-talet. Studier av nederbördens växlingar under den senare hälften av 1900-talet
visar att den årliga nederbörden var fem procent högre under perioden 1931–
1960 än under 1968–1997. Medan 1950-talet uppvisade i medeltal högre årlig
nederbörd, minskade nederbörden successivt under de följande decennierna med omfattande torka i början av 1970- och 1980-talet.6 Framför allt kom
Sahelsavannen, som sträcker sig från Senegal till Afrikas horn, att drabbas av
svåra hungerskriser.
Inom den akademiska världen väckte torkan och hungersnöden i Afrika
frågor om kontinentens framtid. Till en början kretsade diskussionen om torkans och hungersnödens omedelbara orsaker och följder. En del forskare pekade ut befolkningsökningen som det stora problemet: denna resulterade i en
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allt större belastning på odlings- och betesmarker, vilket i sin tur ledde till utsugning av odlingsmarken och överbetning av betesmarken med erosion och
desertifikation (bildandet av ett ökenliknande tillstånd) som följd. Samhällsforskare identifierade de befolkningsgrupper som löpte störst risk att drabbas eller som var mest sårbara i en stress- och krissituation. En torka i sig var
ännu inget omedelbart problem, däremot var dess samhälleliga konsekvenser
mycket skadliga för staten och dess invånare. De afrikanska staternas ekonomiska underutveckling och kräftgång, deras bristande möjligheter att satsa på
agrara och sanitära utvecklingsprojekt och framväxten av kleptokratiska regimer ökade markant den utsatta befolkningens sårbarhet för naturkatastrofer.7
Katastrofen i 1980-talets Ghana berodde ändå inte enbart på faktorer som
var knutna till den postkoloniala tiden. I bakgrunden fanns också strukturella problem som hade en mycket längre historia. Torka och annan extern påfrestning som resulterar i missväxt, skördebortfall och minskad tillgång på
livsmedel är ur ett historiskt perspektiv en risk som överskuggat det afrikanska subsistensjordbruket. Utmaningen för historiska undersökningar är dock
avsaknaden av skriftliga källor över hungerkriser före 1900. Endast ett fåtal
afrikanska kulturer har bevarat minnen av förkoloniala kriser i form av anteckningar i krönikor eller annaler.8 Muntliga traditioner står visserligen till
förfogande och har samlats in av etnologer och antropologer, men de är förknippade med en rad källkritiska utmaningar, inte minst frågan om huruvida
en muntlig tradition beskriver en specifik kris som kan fixeras i tid och rum
eller om det är fråga om en generell utsaga. En kombination av olika typer av
historiska källor och ett historiskt-antropologiskt angreppssätt ger dock möjlighet att genomföra en rekonstruktion av utsattheten och sårbarheten av förkoloniala afrikanska samhällen.
Syftet med den föreliggande fallstudien är att utreda vilka externa faktorer som påverkade subsistensjordbruket i det förkoloniala norra Ghana. Undersökningar om torka och skörd under den koloniala tiden, d.v.s. den förra
hälften av 1900-talet, visar att regionen i regel drabbades vartannat år av någon typ av livsmedelsbrist som hade förorsakats av skördebortfall på grund
av torka eller gräshoppsinvasioner.9 Regionen inkorporerades i det brittiska kolonialväldet 1900 som The Northern Territories of the Gold Coast och
framstod fram till självständigheten 1957 huvudsakligen som en arbetskraftreservoar för kakaoplantagerna och gruvindustrin i södra Ghana. Territoriet
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ansågs visserligen ha en framtida potential som Guldkustens (nuvarande Ghanas) brödkorg, men denna vision kom att omsättas först efter strukturomvandlingen på 1980- och 1990-talet. Frågan är vilka påfrestningar olika externa faktorer utöver nederbördsanomalier och gräshoppsinvasioner hade på
det lokala subsistensjordbruket och huruvida det går att identifiera liknande brytningspunkter som 1983 års kris i det sena förkoloniala samhället. Undersökningen fokuserar på slavräderna och den politisk-militära osäkerheten som de tidiga brittiska kolonialofficerarna identifierade som huvudorsaken till den låga befolkningstätheten i regionen, på boskapspesten som en
oregistrerad extern påfrestning och på slavodlingar som upplöstes efter britternas deklaration om slaveriets avskaffande.

Härjningar, oroliga tider och
1890-talets boskapspest
Det grundläggande draget för jordbrukssystemet i norra Ghana fram till moderniseringsprojekten som påbörjades på 1950-talet var – och är till stora delar ännu i dag – dess omfattande diversitet och mångfald.10 Något uniformt
traditionellt odlingssystem fanns inte i regionen. Däremot identifierade koloniala undersökningar två odlingsformer som tycktes korrelera med befolkningstätheten. Norr om tionde breddgraden, det vill säga i de nordligaste delarna av dagens Ghana (de nuvarande regionerna Upper West, Upper East och
North East), levde befolkningen i fästningsliknande gårdar (”compound”) med
upp till 50 invånare och ett flertal hushåll per gård.11 Ett kluster bestående av
ett flertal sådana gårdar betecknades av britterna som “städer”. Utanför gårdarna fanns invånarnas små gårdstäppor (”compound farms”) som gödslades med hushållets avfall samt spillning från får, getter och höns. Längre bort
fanns gårdens så kallade ‘bush farms’ som kunde gödslas med spillning av
betande boskap när åkern hade skördats.12 De södra delarna, det vill säga de
nuvarande regionerna Northern och Savanna, uppvisade en mycket lägre befolkningstäthet och befolkningen levde i byar och mindre städer. Medan befolkningen i de nordliga delarna i regel levde i så kallade statslösa samhällen,
fanns det stratifierade stater i de södra delarna, nämligen kungarikena Dagbon, Nanun, Mampurugu och Gonja. Till skillnad från de nordliga delarna
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dominerade bushfarmen även om det på många orter även fanns gårdsåkrar. Tsetseflugan och nagana (boskapssömnsjuka) satte effektiva gränser för
boskapsskötseln i Dagbon och Nanun. I Gonja registrerades överhuvudtaget
inte någon boskap alls.13 Boskapsbristen innebar att det sällan fanns tillgång
till spillning för bushfarmer och att den traditionella kosten var vegetarisk,
endast välbärgade och inflytelserika personer hade råd att konsumera kött.14
Den ojämna fördelningen av befolkningen samt avsaknaden av boskap i stora delar av regionen förundrade redan de tidiga kolonialofficerarna. Det senare var högst antagligen en följd av boskapspesten som härjade i Gonja och
Dagbon i början av 1890-talet.15 Boskapspesten var en ny sjukdom som hade
introducerats på den afrikanska kontinenten i mitten av 1880-talet och som
därefter spred sig som en vådeld från Eritrea västerut och söderut på savannen. Sjukdomen är som ny ytterst dödlig för boskapen och ger upphov till en
”virgin soil”-effekt, d.v.s. nästan alla djur insjuknar och största delen eller upp
till 90 procent av de insjuknade djuren avlider. Omkring 1890 drabbades boskapshjordarna i norra Nigeria, ett år senare hade sjukdomen spridit sig till
norra Ghana.16
Den ojämna befolkningstätheten tillskrevs den politiska och militära osäkerheten som var en följd av de regelbundna slav- och boskapsräderna. Mest
ökänd var slavräderna från Dagbon mot konkombafolket; dessa genomfördes årligen för att säkerställa slavtributen som Dagbon var ålagd att betala
åt Asanterikets härskare.17 Trots att Dagbon slutade betala slavtributen 1874
fortsatte dock slavräderna. I huvudsak förknippas slavrädernas intensifiering
under andra hälften av 1800-talet med ankomsten av zabarimaryttarna och
deras ledare Alfa Gazaris och Babatus strävan att etablera egna politiska enklaver eller muslimska stater. Å andra sidan kunde även stormän och ledare för de ”statslösa” grupperna och folken föra slavar till regionala slavmarknader.18 Den största av dessa var Salaga i östra Gonja som hade utvecklats till
den dominerande slavmarknaden under 1800-talet och sades omsätta över
20 000 slavar årligen ännu i slutet av 1880-talet.19 Den politiska osäkerheten
ökade ytterligare i de västra delarna av regionen på 1890-talet när härskaren Samori, vars stat erövrats av fransmännen, försökte etablera en ny maktbas i området. Samoris trupper ödelade stora delar av regionen och förstörde en rad städer, däribland Wa som beräknas ha haft omkring 6 000 invånare
dessförinnan.20 Salaga, i sin tur, mer eller mindre ödelades som en följd av ett
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inbördeskrig som utbröt 1892; i början av 1900-talet räknade staden knappt
3 000 invånare vilket var en tiondedel av befolkningen under 1870-talet.21
1890-talet kom att bli en period då ett flertal externa faktorer ökade de lokala samhällenas sårbarhet. Förutom boskapspesten hemsöktes stora delar av
den västafrikanska savannen av svåra gräshoppsinvasioner. Misären förvärrades av svår torka under andra hälften av 1890-talet. Den politiska osäkerheten
fördjupades ytterligare av framryckande europeiska kolonialtrupper vars uppgift var att tvinga afrikanska stater till att underkasta sig europeiskt kolonialt
styre och öppna den afrikanska kontinenten för den västerländska ”civilisationen”. Den europeiska koloniala expansionen i Voltaregionen resulterade i en
kapplöpning där franska enheter som jagade efter Samori, brittiska som ville
pacificera de ”statslösa” folken och markera imperiets överhöghet över territoriet norr om riket Asante, och tyska trupper som trängde in i Dagbon 1896
för att etablera sin närvaro i regionen. Gemensamt för de tre kolonialmakterna
var deras uttalat negativa inställning till slavräder och slavhandel. I och för sig
var denna policy en förutsättning för deras koloniala expansion. Brysselkonventionen 1890 om slavhandelns avskaffande hade stipulerat att den koloniala expansionen i Afrika skulle följa med ett förbud mot slaveri och slavhandel.

Sl avproducerade livsförnödenheter
Tvärt emot den koloniala beskrivningen av lokala självförsörjande jordbrukarsamhällen med begränsad samverkan och interaktion hade det på flera
ställen bildats överskottsproducerande kluster i det förkoloniala norra Ghana. Med den expanderande långdistanshandeln, främst exporten av kolanötter från Gonja till Hausaland i dagens norra Nigeria, kom regionala marknader
såsom Salaga att årligen besökas av tusentals handelskaravaner som ofta vistades i flera månader på dessa orter. Vanligen anlände karavanerna i november och lämnade Salaga följande år i februari. Ingen av dessa handelsmän idkade jordbruk, utan de och deras medföljare samt packdjur måste förses med
mat och förnödenheter. Därtill anlände med en oregelbunden men återkommande frekvens hundratals om inte tusentals nya slavar varje vecka till Salaga
som måste utfodras i väntan på att de såldes vidare. Längsmed de två handelsvägarna norrut och österut växte därutöver fram ett flertal orter som tjänade
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Hausahandelsmännens nätverk i Västafrika under 1800-talet. Bildkälla: Holger
Weiss, Between Accommodation and Revivalism: Muslims, the State and Society in
Ghana from the Precolonial to the Postcolonial Era (2008).

som mellanstationer för handelskaravanerna, däribland Wa och Yendi, se karta ovan och bild på s. 332.22
Både i Gonja och Dagbon användes slavar inom jordbruket. Dessa arbetade
på sina ägares åkrar och det överskott som jordbruket producerade såldes
till handelskaravanerna och gästande handelsmän. Muslimer, som huvudsakligen var engagerade inom handeln eller verkade som religiösa specialister, brukade vanligtvis inte själva befatta sig med sina odlingar, medan det
var otänkbart att härskarna och medlemmarna av överklassen engagerade
sig i jordbruket.23 Framför allt i Salagas omnejd uppstod under 1800-talet regelrätta slavbyar som var helt inriktade på att producera mat för handelskaravanerna. Grödorna som de odlade levererades till ägarna som bodde i staden och verkade som de gästande handelsmännens värdar.24
Omfattningen av slavbyarnas livsmedelsproduktion är svår att beräkna. En
fingervisning ger dock uppgifterna om omfånget på hausahandelsmännens
karavaner som sammanställdes av de tyska kolonialmyndigheterna i början
av 1900-talet. Enligt dessa kunde upp emot 10 000 handelsmän passera den
tyska tullstationen i Yendi på väg österut, se tabell 1.
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Tabell 1 Karavaner från Sal aga via Yendi
till Mangu eller Hausal and (personer)
1907

1908

1909

1910

1911

1912

(Okt–Nov) (Apr–Dec) ( Jan–Dec) ( Jan–Dec) ( Jan–Dec) ( Jan–Mar)

Mangu
Hausaland

258
723

598
3776

1295
9330

1063
9950

1091
8747

401
6024

Sammanlagt

981

4374

10625

11013

9838

6425

Källa: Handelsverkehr Jendi (1907–1911), R 150F FA 3/4056, BArchB.

Vid denna tidpunkt handhades utförseln av kolanötter till norra Nigeria ännu
av handelsmän som använde sig av handelsvägen från Gonja via Yendi. Därför ger den tyska statistiken en bra bild av efterfrågan på livsmedel som långdistanshandeln gav upphov till i Salaga under 1800-talet.25
En annan grupp som måste utfodras i Salaga var handelskaravanerna som
kom från Asante. Salaga var visserligen uppköpsorten för kolanöten, men kolanötsträdet växte inte i östra Gonja där Salaga låg, utan längre söderut i riket Asante. Hausahandelsmännen var i sin tur förbjudna att vistas i Asante,
i stället hade all handel koncentrerats till Salaga som fram till 1874 kontrollerades av Asante. Politiska och religiösa förändringar i Hausaland förklarar däremot kolahandelns expansion under 1800-talet. Efter etableringen av
Sokoto-kalifatet 1812 uppstod en av de befolkningsrikaste muslimska statsbildningar i Afrika som var de huvudsakliga konsumenterna av kolanöten.
I takt med den utökade kolahandeln växte även Salagas befolkning och staden uppskattas ha haft mellan 40 000 och 50 000 invånare under handelssäsongen varav hälften var tillresta handelsmän.26 Även utanför ett flertal orter
i Dagbon uppstod som en följd av kolahandeln specifika hausabosättningar
med tillhörande slavbyar. Kolahandeln via Salaga kollapsade dock i samband
med inbördeskriget 1892 och handeln flyttades till andra orter, såsom Krachi.
Salagas befolkning minskade drastiskt som en följd av detta, oklart är dock
vad som hände med slavbyarna utanför staden.27
Mycket tyder på att slavbyarna fortsättningsvis existerade när Gonja och
Dagbon underställdes brittisk och tysk kolonialförvaltning i början av 1900talet. Krachi och östra delen av Dagbon inklusive Yendi hamnade under tysk
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kontroll, medan Salaga och västra delen av Dagbon stod under brittisk överhöghet. Båda kolonialmakterna förbjöd i samband med sitt maktövertagande slavhandeln och deklarerade att alla slavar hade frigetts. Kolonialmakterna hade
dock inte räknat med konsekvenserna av deklarationen – inom loppet av några
veckor tömdes slavbyarna.28 Brittiska samtida källor beskriver flykten som en
”exodus”,29 men om dess omfång föreligger dock inga exakta uppgifter.30 Säkerligen var den endast en bråkdel av den tömning av de tusentals slavbyarna i norra
Nigeria som följde efter den brittiska erövringen av Sokoto-kalifatet 1902/1903.31
Användningen av jordbruksslavar begränsades inte till Dagbon och Gonja,
utan slavarbetskraft fanns även i de andra kungadömena och bland ett flertal
av de ”statslösa” folken.32 ”Stormän” och lokala ledare ägde vanligen ett par jordbruksslavar. De koloniala myndigheterna betecknade dem däremot vanligtvis
som hushållsslavar, med hänvisning till att denna typ av slaveri skiljde sig från
det egentliga jordbruksslaveriet eller plantageslaveriet i den atlantiska världen.
Bland kassenafolket var det brukligt att en ålderstigen man med få eller inga
egna barn inhandlade åt sig en slav som han sedan adopterade som sin son.33
Bland wala och andra folkgrupper i nordöstra Ghana lär liknande seder ha förekommit; slavarna sägs ha blivit väl behandlade och kunde i sin tur ha en hustru.34

Hungermånaderna och sårbarhet :
norra Ghana vid 1900 – en utblick
Externa faktorer kunde tidvis öka sårbarheten av och belastningen på subsistensjordbrukssamhällen, men de förklarade sist och slutligen inte varför dessa
tycktes vara fångade av en strukturell kris. Efter hand identifierade de brittiska kolonialmyndigheterna de huvudsakliga orsakerna bakom krisen – regnperiodens oregelbundenhet och osäkerhet, hack- och svedjejordbrukets begränsningar samt hushållens tillgång till arbetskraft under odlingsperioden.
Redan 1900 registrerade den brittiska kolonialadministratören Chief Commissioner A. Morris att de flesta hushållen i de nordliga delarna av Northern
Territories inte odlade tillräckligt mycket för att skörden skulle täcka behovet för det kommande året och varnade för att dessa hushåll skulle hungra i
fyra månader innan de skulle kunna skörda de första grödorna.35 Två decennier senare stod det klart för kolonialmyndigheterna att det var fråga om ett
3 . Mö t e n i v ä r l de n – M a a i l m a j a i l m iö t
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årligen återkommande fenomen som de började definiera som ett strukturellt
problem.36 Speciellt sårbara var de hushåll vars sädesmagasin gapade tomma
redan i slutet av torrperioden vid en tidpunkt då sådden av de nya grödorna
inte ens hade börjat.37 Ytterligare undersökningar på 1930-talet visade att de
så kallade hungermånaderna var ett relativt vanligt fenomen både i de befolkningstäta nordliga delarna av regionen och bland konkomba i östra Dagbon.38
Sambandet mellan tillgången av grödor och tillgänglig arbetskraft klargjordes genom en banbrytande studie över tallensifolkets husliga ekonomi av de
brittiska antropologerna Meyer och Fortes. Maximal fysisk aktivitet behövs i
samband med sådden och vid den första ogräsrensningen som inträffar mellan april och juni. Denna period korrelerar med hungermånaderna när hushållets tillgångar på baslivsmedel har sinat eller håller på att bli uttömda.
Ifall detta inträffar måste hushållet ty sig till krisföda genom att samla in ätbara växter eller införskaffa spannmål genom byteshandel – under förutsättning att hushållet har boskap man kan undvara. Höjdpunkten för hungermånaderna infaller i juni, under vissa omständigheter redan i maj. I detta skede är hushållen tvungna att ransonera sina återstående resurser och hungra
i två till tre dagar per vecka. Priset på spannmål på marknaderna har under
tiden skjutit i höjden, medan bytesvärdet på boskap minskar. Belastningen
på ett hushåll ökar ytterligare i och med att behovet av extra arbetskraft ökar
när jordbrukssäsongen närmar sig sin höjdpunkt – ifall det är fråga om tillfällig arbetskraft måste den födas och ersättas för sina arbetsinsatser. Skörden
av den tidiga hirsen i juli ger en viss lättnad, men täcker vanligtvis endast behovet för de kommande två månaderna. En ny kritisk period infaller veckorna innan huvudskörden, sorghum och den sena hirsen, som skördas i oktober och november. Beroende på huvudskördens utfall börjar ransoneringen
av spannmålslagren följande januari, i bästa fall först i februari.39
Hungermånaderna var – och är – ett fenomen som hemsöker alla samhällen i de semiarida delarna av Västafrika och identifieras som en säker markör
för småbrukarnas levnadsstandard och en måttstock för rural fattigdom.40 Belastningen på sårbara hushåll ökar ytterligare när en torka eller en gräshoppssvärm förstör skörden och svälten är ett faktum. Fastän sådana kriser sällan
ger upphov till en ”famine that kills” med omfattande dödlighet, har svälten
varit en akut utmaning för utsatta samhällen och resulterar i ökad sårbarhet för de fattigare hushållen efter krisen.41 Brist på föda och livsmedel får de
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utsatta att bege sig på vandring för att be om hjälp från sina släktingar och
fränder men, såsom Jack Goody och andra har framhävt, det främsta tecknet
på en svält och en hungerkris är att folk i stället för föda är i rörelse.42 Vid sidan om insamlandet av krisföda var pantsättningen, i vissa fall till och med
försäljningen av barn och familjemedlemmar ett utbrett fenomen under förkoloniala hungerkriser i Västafrika;43 bland songhay och zarma i Mali och Niger kallas hungersnöden som grasserade mellan 1900 och 1903 för Ize Neere
eller ’Försäljningen av barnen’.44 Pantsättning av barn under en hungerkris
förekom även i norra Ghana och förekom ännu under den tidiga kolonialperioden. Fenomenet avtog visserligen som en följd av det koloniala förbudet
mot slaveri men kom att fortsätta under förtäckta former in på 1930-talet.45
I ett retroperspektiv utgjorde den brittiska koloniala närvaron en knappt
sextioårig parentes i Voltaregionens samhällshistoria. Förväntningarna om
att integrera The Northern Hinterlands i den atlantiska världsekonomin avblåstes när det visade sig att regionen varken producerade råvaror eller skulle kunna bli en framtida marknad för industriellt producerade varor eller profitinbringande kapitalinvesteringar. Både The Northern Territories och det
franska Haute Volta (nuvarande Burkina Faso) framstod i främsta hand som
reservoarer för säsongsbunden arbetskraft för gruvindustrin och kaffeplantagerna i Ashanti Protectorate och Gold Coast Colony i dagens Ghana. Kolonialstatens investeringar i subsistensjordbruket förblev begränsade och marginella.46 Visserligen anslog den brittiska kolonialmakten från 1940-talets senare
hälft i begränsad omfattning medel för att introducera en utveckling av jordbrukssektorn i The Northern Territories, huvudsakligen i form av olika mekaniserings- och konstbevattningsprojekt, men dessa eftersträvade inte en generell förbättring av jordbrukssektorn och infrastrukturen – för detta ändamål saknades ekonomiska resurser.47
Den postkoloniala regimen under Kwame Nkrumah fortsatte och försökte
att accelerera tidigare brittiska utvecklingsprojekt, men stupade på bristen på
ekonomiska resurser och politiska preferenser – norra Ghana var redan 1957
en politisk och ekonomisk periferi och Nkrumahs största intresse gällde storslagna industrialiseringsprojekt i södra Ghana. Militärkuppen 1966 och den
efterföljande politiska och ekonomiska decennielånga kräftgången i Ghana
förstärkte norra Ghanas marginalisering ytterligare.48 Lågvattensmärket för
denna utveckling var 1983-års hungersnöd.
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Amerikansk retrofuturistisk förort före och efter ett kärnvapenkrig i datorspelet Fallout 4
(2015). Stilen och spelet återger 1950-talets samhällsideal samtidigt som det kommenterar
vår tid och våra nutida värderingar. Källa: Bildklipp ur epilogen till spelet.

Spel som
historiebruk
Derek Fewster
Vi kan säga: lek är inte-allvar. Men frånsett att därmed
ingenting är sagt om lekens positiva egenskaper, är detta
påstående dessutom utomordentligt lätt att motbevisa. Om
vi istället säger ”leken är inte allvarlig” lämnar oss antitesen
genast i sticket; ty leken kan mycket väl vara allvarlig.
JOHAN Huizinga 1945 (1938) 1

I

takt med utvecklingen av nya fritidsformer har spelandet av både bordsspel och datorspel ökat stadigt, egentligen oberoende av ekonomiska
konjunkturer. Från och med 1800-talet har nya och gamla spel serieproducerats för samhällen, sällskap och enskilda personer som former
av tidsfördriv, utmaning och utbildning. Till en äldre värld dominerad
av hasardspel, ett urval uråldriga klassiker och ett fåtal nya strategiska övningar har 1900-talet introducerat det borgerliga spelandet till miljoner av barn,
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ungdomar och vuxna. Lek har alltid funnits,2 liksom spel med accepterade formella regler, men den kommersiella volymen av speldesign, utgivning och reception av spel har lett till att det numera talas om ”spelifiering” i ett flertal
sammanhang. Marknadsföring, undervisning och kulturarbete omfattar ofta
metoder lånade ur spelens värld för att öka lekfullheten och intresset för att
delta. Det är inte att undra på att den viktigaste internationella databasen för
spel, Boardgamegeek, i januari 2019 räknade med över 104 000 bordsspel och
över 44 000 datorspel.3 Enbart aktiva datorspelare uppskattas till över 2,4 miljarder 2019, av dessa är 70 procent över 18 år, med en medelålder på 34 för män
och 36 för kvinnor.4
Vad som här intresserar är vilken betydelse denna massiva volym av spel,
spelande och spelare har för samtidens historieuppfattning och historiekultur. En ansenlig del av spelen, både för bord och skärm, behandlar historiska
representationer och omformar deltagarnas intressen och kunskaper, samtidigt som spelarna ger egen mening till sina erfarenheter och det historiebruk
de hanterar. Enligt Frans Mäyrä, är ”spel en modern och integrerad del av samhällets kollektiva och narrativa minne”.5 Spel är likaså ”förmedlingsprodukter
och gestaltningsformer som refererar till det förflutna”, för att tillämpa Peter
Aronssons formulering för historiens tredje skepnad.6
Historiekulturer finns inbakade i oräkneliga sammanhang i spelen, även där
de inte är nödvändiga för slutprodukten. Historiska element är givetvis uppenbara i de explicita historiska simulationerna och de undervisande spelen, som
i slagfältssimulationernas Total War-serie, i alla de tusentals spel som fortsätter att upprepa andra världskrigets kampanjer och i spel som Europa Universalis där hela civilisationers öden spelas och därmed omskrivs. Yannick Rochat har nyligen uppskattat antalet medvetet ”historiska spel”. Av ett sampel
på över 1700 historiska spel för PC-plattformen är den dominerande genren
strategispel, varav nästan en tredjedel berör andra världskriget.7
På ett annat plan, finns det otaliga spel – liksom film och litteratur – som
bearbetar en kulturell skattkammare av historiserande narrativ, berättelsestrukturer, språk, troper, metaforer, lån och bearbetningar av dessa. Här finns
medeltidsfantasierna och den gotiska skräcken som dyker upp i fantasygenren där berättelserna utspelar sig utanför vår historiska tid. Historiskt
gods finns också i dystopierna och science fiction där spelets tid är en föreställd framtid eller helt fiktiv. Alla Dungeons & Dragons-varianter, det
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steampunk-inspirerade Dishonored, det post-apokalyptiska Fallout eller Mass
Effect som utspelar sig år 2183 är exempel på spel av detta slag.
Även familjespel och så kallade vardagsspel kan innehålla implicita, ofta påklistrade, element av historiekulturer, folklore, nostalgi och personliga minnen. Populära bordsspel som Catan eller Carcassonne, eller mobilspel som
Clash of Clans, påminner spelaren om valda bitar av en historisk berättelse som bedöms vara också estetiskt tilltalande, trots att spelen egentligen är
matematiska pussel med en enkel historiserande fernissa som gör dem mera
lockande och spelbara. Hela den kontinentaleuropeiska spelgenren av ”Eurogames” (ty. Familienspiel) av snabba, icke-krigiska och politiskt korrekta
bordsspel som har utvecklats sedan 1990-talet skapar en given bild av vilket
ett självklart europeiskt och gemensamt kulturarv är eller borde vara.
Det som kan urskiljas i det enorma materialet av spel, spelindustri och
spelande är ett antal aspekter som den nya historiska spelforskningen sedan
2010-talet har sysselsatt sig med. Dessa har varit centrerade på de tre sammanlänkade nivåerna av spelens tillkomst och verkan: produktionen, spelet
i sig och spelarna.
Spelen utgör ett klart avgränsat källmaterial, ofta lätta att dekonstruera
och jämföra med vad den övriga historiekulturen och forskning har omfattat.
Denna aspekt av själva spelen dominerar fortfarande forskningen. Frågorna
kan vara av formen ”Hur korrekt eller användbart är spelet som historieskrivning?” eller ”Vilka värderingar och tolkningar av verkligheten och historiska
företeelser främjar spelet?”.
På senaste tid har även designprocessen och produktionen lyfts fram, i den
takt forskarna fått designers och andra innehållsansvariga att öppna sig om
hur de kommit till sina historieuppfattningar och hur de kommersiella produkterna måste anpassas till marknadens, traditionens och spelindustrins
inre villkor. Den nya kontextualiseringen av speltillverkningen har bidragit till
en ökad förståelse för själva spelen med alla sina medialiseringar, förenklingar och enskilda lösningar.8 Frågor som kan ställas är ”Vad har inspirerat innehållet?”, ”Varför har medeltidssimulationen en så misogyn hållning?” eller
”Varför saknas förintelsen i spelet?”.
Den tredje nivån – den med spelarnas reception, bearbetning och historiska meningssökande – är kanske den sämst kända eftersom den även är
den mest arbetsdryga att försöka klargöra. Det är här som historiekulturerna
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omformas, för spelarna är inte passiva mottagare av spelens historiebruk.
Spelmediets karaktär som förutsätter aktiv medverkan innebär att här sker
något som inte är helt jämförbart med individens koncentrerade mottagande av TV eller film. Frågan här kan vara ”Hur relateras spelinnehållet till den
mening spelarna själva skapar?”, ”Varför fungerar inte undervisande historiespel?” eller ”Hur många spelare söker sig till historiestudier på grund av
den inspiration de får av spel?”.
För historikernas speluppfattning har dessutom en fråga varit central, som
egentligen utgår från en gammal och numera falnad diskussion från 1990talet, nämligen den om digitala spel skall ses som narratologiska och litterära
helheter eller som ludologiska objekt. Den gamla debatten utmynnade i stort
i att spel gavs en vetenskaplig särställning som en egen mediagenre, liksom
film och teater, med egna särdrag och egna funktioner. Professionella historiker ser dock fortfarande ofta snävt på historiserande datorspel som en ytterligare form av fiktion och kräver så gott som fullständig korrekthet om spelen
skall kunna anses ”historiska” eller rentav historieskrivning. Den skarpa definitionen av korrekt historicitet leder även lätt till en professionellt hierarkisk
och nedlåtande syn på spel som med fantasins medel brukar och sprider årtusenden av kulturarv, populärkultur och litterära referenser.
Att läsa en professionellt författad bok om något historiskt och att spela
en historiserande simulation eller en fantasifull epokskildring fungerar inte
på samma villkor. Textuell historietolkning utgår från en strävan att hitta en
sann, sannolik eller möjlig version av något förflutet, medan analogt och digitalt historiespelande efter pjäsernas uppställningar eller valet av protagonistens karaktärsdrag styr rakt in i det kontrafaktuella och spekulativa, men
utan att förlora alla realhistoriska förutsättningar. Bägge tolkningarna, både
den professionella och den spelifierande, historiserar men de har olika målsättningar och uppenbart också resultat.
Liksom annan historieskrivning och annat historiebruk, så som filmer och
TV-serier, kan spelen givetvis inte uppvisa en sann representation av en försvunnen verklighet. Att spel även genom spelarens medverkan och val ger en
självklar och utvidgad möjlighet för spelaren att bryta med en allmän historie- eller verklighetsuppfattning ger oanade möjligheter till historiskt tänkande. Utan att gå vidare in i tidigare debatter om huruvida kontrafaktuell
historiespekulation är relevant eller inte, räcker det med att konstatera att
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historiserande spel i grunden bygger på begrepp som möjliga världar, önsketänkande och framtidsfiktion.9
Frågan om kravet på historisk korrekthet (accuracy) har blivit mindre aktuell då kritiken börjat inse att detta inte är spelformens väsentligaste bidrag
till det historiska tänkandet. Wie es eigentlich gewesen är varken den professionella historieskrivningens eller spelkulturens motto längre. Begrepp som
tillförlitlighet och äkthet (authenticity) har framträtt som nyttigare i den historiska spelforskningen. För att en historietolkning – läst eller spelad – skall
godtas, skall den främst vara trovärdig (plausible).
Ett modernt tillskott till det historiska spelandet är det ökade behovet av
delaktighet (inclusivity), som kan innebära att historien öppnas för nya spelare med scenarier där protagonisternas genus och bakgrund oftare avviker
från den historiska normen och det sannolika i ett historiskt sammanhang,
allt för att visa att historien är gemensam och allas. Således kan kvinnor lika
väl som män numera vara äventyrare, krigare och generaler i medeltidsinspirerade fantasier och fältslagssimulationer. När den viktorianska fantasin
Dishonored: Death of the Outsider 2017 gjorde spelarens alter ego, protagonisten, till en svart och invalidiserad äldre kvinna – med brottsligt förflutet –
vann spelet stort på sin skildring av klassmotsättningar och kolonialism under ”1800-talet”.
Delaktighetstolkningen är i högsta grad historiepolitisk, men behöver inte
tumma på känslan för verklighet i övrigt. Liksom i andra medier bygger accepterandet av det historiserande även i spel på att ett inställande av tvivel (a suspension of disbelief) måste ske: alla historiserande spel utgör en fascinerande
kombination av en strävan efter immersion och ett samtidigt avståndstagande, eftersom spelaren ändå lever i nuet och en annan verklighet. Bordsspel är
sociala situationer i nuet även om de kan simulera Gettysburg eller historiska stormaktsbalanser med hjälp av kartongpjäser. Den visuella närvaron av
en HUD (Head-up-display) i datorspel ökar spelbarheten, men ger historiskt
otänkbar information om hälsa, ammunition, omgivning med mera, och blir
en plåga om spelaren vill fotografera de otroligt detaljerade miljörekonstruktionerna av t.ex. Paris 1789 eller Aten 431 f.Kr. i Assassin’s Creed-serien. Att
komma alltför nära och alltför emotionellt in i en digital spelvärld – eller in i
en dramatisk vy av historia – kunde vara synnerligen ångestfullt och bli alltför spännande, varför en trygg distans till det förflutna är på plats, även i spel.
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Författaren H.G. Wells spelar krigsspel före första världskriget. Bilden publicerades
första gången i Illustrated London News den 25 januari 1913. Källa Wikipedia.

Sex historiebruk och en kulturell trop
För att demonstrera hur genomgående spel kan vara förankrade i historiska avlagringar och värderingar, vill jag här kort lyfta fram en kategorisering av historiens närvaro i digitala spel. Systemet kan användas även på bordsspel, men förutsätter en viss komplexitet hos spelen för att samtliga historiebruk skall vara
identifierbara. Spelen betonar olika dessa element, varför en del kan vara ytligare integrerade, medan andra kan vara mera fundamentala för hela spelets idé.
Karaktäriserande för ett historiskt spel är att det utnyttjar två tidsaxlar: en
som är direkt relaterad till vår och en som är spelets avvikande tid. Beroende på spelets karaktär kan dessa även sammanfalla i olika hög grad. Betydelsefullt här, vill jag hävda, är att den realhistoriska linjen alltid är närvarande,
även i historiserande fantasier.
För det första: Historiebrukande spel behöver en förpliktande bakgrund eller ett medvetet förhållande till historia. I spel återfinns därför ofta en realistisk
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eller skapad minneskultur och grundläggande historisk bakgrund. Historiebruket är grundläggande för spelhelheten och betonar tidens och kulturarvets betydelse. Såväl digitala som analoga historiemedvetna spel behöver
en historisk bakgrund, en tidsuppfattning och kontext för handlingen, kampanjen eller äventyret. Kontexten behöver inte alltid vara särskilt uppenbar
eller komplicerad, men då den övergår till det manifesterande blir spelets historiebruk politiskt aktivt och ideologiskt förpliktande redan på designnivån
och därmed högintressant för idéhistoriker.
Valet av bakgrunden medför oberoende av avsikterna att spelaren placeras
in i en omfattande samling av rätt oundvikliga värderingar och historiciteter,
som bör accepteras för att spelupplevelsen skall vara konsekvent. Av betydelse är även att spelaren egentligen har facit i handen om det gäller realhistoriska utvecklingar och sannolikt vet hur det gick till slut och hur allt detta relateras till den moderna världen och dess historiebruk.
Självklarheten med en dylik bakgrund gäller bordsspel som t.ex. Twilight
Struggle (2005), som handlar om kalla krigets alla faser och kan sluta med ett
kärnvapenkrig där bägge parter förlorar. Bakgrunden är likaså given för alla
digitala och analoga produkter som än en gång behandlar avgörande, möjligen traumatiska och svåra ögonblick i historien, såsom alla taktiska skjutspel
eller strategiska simulationer där spelaren än en gång strider mot sydstatsbor,
nazister eller Vietkongs gerillasoldater. Även Svenska litteratursällskapets online-spel Krutdurken (2008, sidan numera nedlagd) byggde på minnesårets förpliktande natur: glöm ej händelserna 1808–1809. Liknande kunde sägas om
de fem nya spelen som i Finland utkom 2018 om händelserna 1918: spelarna
skall inte glömma det året heller.
I de populära postapokalyptiska Fallout-spelen (1997–) drivs denna förpliktande tradition till det yttersta då bland annat 1950-talets kommunisträdsla
parodieras in i tiden efter (det i spelet redan skedda) kärnvapenkriget. Fallout
blandar även friskt verklig historiekultur med fiktiva element från en parallell
utveckling; leken med tid, historia, traditioner och nutida historiemedvetande är här både vild, kritisk och självmedvetet reflekterande.10
För det andra: Det förekommer ett val och ett genomförande av den behövliga autentiska tidsbilden. För att kunna accepteras inom sin genre måste spelet ha en trovärdig visuell och auditiv referensvärld, med lika trovärdig interaktion. I praktiken hör alla stilval och bearbetningar av historiska
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tidsbilder hit. Arkitektur, landskap, kläder, språk, musik, ljudmiljöer, föremål, vapen, mat, mode, konst, gester och traditioner måste lånas eller omskapas för att sedan medialiseras och bli delar av en ny och möjligen övervägande fiktiv historiekultur. Nya representationer behövs för att förankra
spelet i något spelarna accepterar som en sann och bekant, eller åtminstone möjlig Zeitgeist.
Ett lättsamt familjespel om hovliv på 1500-talet, Noblemen (2012), behövde
visuella lösningar som kunde uppfattas tillhöra Shakespeares England. En digital tankstridssimulator som War Thunder (2012 – nu) återger 1940-talet såväl
i landskapet som i pansarvagnarnas minsta lilla detaljer. Den digitala polska
medeltidsfantasin Witcher III (2015) kombinerar flera äldre tidsåldrar, men ger
även en makalös vision av en trovärdig medeltida mentalitet. Det likaså polska bordsspelet Kolejka (2011) simulerar köandet efter vardagsföremål – återgivna med nostalgiska fotografier av museiföremål – under kommunismen.
För det tredje: Spel har även en friare kulturell referensvärld, som inte behöver vara direkt knuten till designens eller spelets behov, utan som kan låna ledigt ur allt i den officiella och populära historiekulturen. Dessa referenser till
det kollektiva minnet har med tiden blivit en allt mer central del av spelens
innehåll. Vare sig dessa syftningar är helt bärande eller ytliga för spelens idé,
mekanik eller innehåll så överflödas spelupplevelserna av medvetna syftningar till litteratur, film, TV, andra spel, troper, sagor, konstverk, konspirationsteorier, kända händelser och historiska personer. Om anspelningarna är vaga
och förutsätter kulturell läskunnighet kallas de populärt för påskägg (Easter
Eggs) i spel. De kan vara lika många som de är överraskande och stora datorspel kan ha uppemot ett hundratal dylika.
The White Death-uppdraget i den amerikanska framtidsfantasin Mass Effect: Andromeda syftar till minnet av den kända finska krypskytten Simo Häyhä. En vit kanin vid flera döda riddare, som påträffas vid en grotta i Witcher
III, för tankarna till Killer Rabbit i Monty Pythons film The Holy Grail. En serie
med böcker funna i Elder Scrolls Online-fantasin har namnet Monomyth, ett
begrepp taget ur Joseph Campbells banbrytande studie The Hero with a Thousand Faces från 1949. Antalet Cthulhu-skämt i orelaterade spel är stort och visar hur H. P. Lovecrafts verk hör till populärkulturen.
För det fjärde: Spelens återgivna historia och målsättningar har även, som
moderna produkter, en direkt relation till samtida värderingar och politiska
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diskussioner, som i sig är knutna till historiska utvecklingar och aktualiteter.
Vissa självklara historiska värderingar i gamla spel har med tiden blivit ifrågasatta, medan nya diskurser införlivas i nya spel, eftersom spelen i sig är tidsknutna. Däremot är det inte svårt att i dag hitta moderna förhållningssätt till
bland annat religion, rasism, intolerans, sexualitet, könsstrukturer, transhumanism, nationalism, liberalism, klass, slaveri, social orättvisa, kulturarv, gröna värden eller postkolonialism, ens i medeltida fantasier eller framtidsvisioner. Få spel är ”ren” underhållning, hur de än massproduceras eller formellt
avser att bara underhålla.
Den latenta kolonialismen i Afrikas stjärna, Finlands mest sålda spel genom
tiderna, är inte lika gångbar längre som på 1950-talet.11 Ingen spelar längre Juden Raus från 1936. Assassin’s Creed seriens nyaste, Odyssey (2018), sker i en
magnifikt rekonstruerad grekisk värld 431 f.Kr., diskuterar slaveri och demokrati och ger spelaren möjlighet att debattera med självaste Sokrates. Samtidigt saknar kartan hela den asiatiska sidan av den grekiska världen, sannolikt
för att inte tolkas eller utnyttjas som modern grekisk nationalism.
För det femte: Innan spelarens fulla medverkan kan vidta behövs ofta ytterligare en historisk nivå för den omedelbara introduktionen till intrigen. I
synnerhet i rollspel eller protagonist-grundade äventyr behöver gestalten en
personlig historia eller en narrativ start, med samhällsklass, egenskaper, traumatiska upplevelser eller direkta minnen som introducerar berättelsen. Introduktionen kan vara spelifierad, men ges ofta som passiva grundförutsättningar, utan möjlighet till spelarens medverkan.
I postapokalyptiska Fallout 3 genomgår spelaren i introduktionen som tonåring ett etiskt personlighetstest som avgör spelets fortsättning. I Witchertrilogin föregås allt av en serie romaner utgivna på 1990-talet som föregår
handlingen; det förflutna är en orörlig litterär kanon. I Dungeons & Dragonsbaserade spel skapar spelarna i allmänhet själva sin historia och sina grundegenskaper, varefter datorn eller spelledaren tar vid i utvecklingen.
För det sjätte: Först nivån av medverkan – när själva spelandet börjar – ger
spelaren kontroll över sina handlingar och sin agens, antingen som person,
grupp, general, kungahus, nationell ande eller genom någon annan gestaltning. Senast här går spel in i en kontrafaktuell fas, eftersom historien inte längre kan gå enspårigt framåt mot ett obönhörligt resultat om åskådaren blir en
aktör. Oberoende av de fem föregående historiebrukens förekomst eller vidd
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i uppbyggnaden av spelet har alla spel per definition denna spelarkonstruerade historicitet, där aktioner ändrar det framtida och det förflutna, beroende på perspektivet. I synnerhet digitala spel kan dessutom enkelt lämna det
lineära berättandet och sammanblanda nivåerna av introduktion och medverkan, på samma sätt som Fabula/Syuzhet-begreppsparet – som skiljer på
det absoluta, kronologiska tidsflödet i ett litterärt verk och intrigens rörelser
i kronologin – brukas i film och litteratur.12
Agensen kan dock vara rätt skenbar i digitala och i undervisande spel, om
slutresultatet av programmeringsskäl eller på grund av pedagogiska mål är
påtvunget. Bordsspel och rollspel har betydligt lättare att lämna slutresultatet
öppet, medan det digitala spelet kräver en omfattande programmering som
möjliggör, men också låser, olika slutresultat. Strategiska och taktiska simulationer bygger på bordsspelens principer, alltifrån Kriegsspiel och Little Wars,
och dessa kan lättare digitaliseras med öppet slut, men spel med komplexa
historiska kausaliteter och ”vad om”-scenarier kan inte lika lätt följa slumpen
eller biologiska evolutionslinjer.13 Spel med trassliga politiska och personliga
intriger finner det ofta därför lättare att ge några få och begränsade möjliga
slutresultat. Trots alla aktioner är ödet, spelslutet, redan avgjort eller begränsat i ett flertal historiserande spel.
Intressant i detta sammanhang är det allmänna bruket av ”teknologiträd” i
digitala spel. Av spelmekaniska skäl är det enklare att ge klara och deterministiska utvecklingslinjer för civilisationer, uppfinningar och personliga egenskaper, som sedan måste genomgås i förutbestämd ordning. Trädet inskränker
dock agensen och har karaktäriserats som marxistiskt i sin krassa oundviklighet. Balansen mellan sann agens och programmerad utveckling är svår att
nå eftersom spel utgår från regelverk och programmering som ändå inte kan
omfatta annat än begränsad självständighet. Historiserande spel med spelledare har kanske den största möjligheten att avvika från den givna stigen i
friare kontrafaktuell anda.
Pedagogiska historiserande spel (Serious games, Educational games) lider
å sin sida ofta av dålig förståelse för mediets karaktär. Spel bygger på regler
med aktiv medverkan och kontrafaktuell experimentering. Pekfingervisande
och begränsad agens i seriösa spel har lett till att genren ses som synnerligen
problematisk, ofta rentav misslyckad i sina pedagogiska mål. Här spökar den
gamla begäran av absolut korrekthet, som inte är det relevantaste kravet om
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spelaren skall leka med historien för att förstå den bättre. Att pedagogiska historiska spel även tar det förpliktande och nationellt viktigförklarade, det vill
säga det ovan skisserade första historiebruket, som sitt primärmål ger genren ytterligare problem med spelarens fria agens.
Till syvende och sist: Det sista elementet som ofta är grundläggande för spel
med en tidsbunden målsättning eller framställning är en primär och enskild,
rentav apokalyptisk händelse, i någon av de varianter denna fundamentala
trop kan anta.14 Händelsen kan vara nyligen skedd (i spelets tid, före spelets
början), ske tidigt under spelet eller vara det som spelaren motverkar, kanske
förgäves. Behovet av en tidsatt vattendelare är både religiöst och narrativt välbekant i andra medier, men vad som här avses är inte en klimax, utan en dramatisk händelsehorisont som skiljer åt det ”före” från det ”följande”. Spel har
en karaktär av ”vad om” (What if), varför en markerad händelse kan användas
såväl för att skapa spelvärlden eller den spännande intrigen, som för att påbörja till exempel en personlig vandring eller nationens kamp för överlevnad.
I Life is Strange (2015) är det en passerande fjäril som påminner om fjärilseffekten och inleder utvecklingen mot ytterligare en inväntad apokalyps. I Falloutvärlden är det kärnvapenkriget 2077, i Dishonored (2012) en fiktiv råttpest 1837,
i Mass Effect (2007) ankomsten av ”skördarna” 2183 och i Europa Universalis
(2000) är det Columbus resa 1492 som är händelsehorisonten. Strategispelen
Hearts of Iron (2004–2016) utgår från att andra världskriget i sin helhet 1939–
1945 var oundvikligt och hela spelupplevelsen är uppbyggd att vara en test av
alternativa strategier för att överleva med den utvalda nationen.15

Slutord
Historiebruk i spel förekommer av många skäl, som inte alltid är så medvetet uttänkta i utförandet, men desto intressantare att studera såväl i design
och utförande som i spelarrespons och samhällsanalys. Historia används i
spel bland annat för att:
•
•
•

uppvisa stilkänsla och tidsanda
erbjuda en kronologisk och geografisk förankring
övertyga med sin realism och trovärdighet
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

ge kontext genom syftningar och berättelser, intriger och narrativa
element
diskutera, kritisera eller exploatera rådande idéer och ideologier
främja alternativt tänkande och politiskt medvetande
begrunda moralfilosofi och etik
ge historisk lärdom med avsiktliga pedagogiska mål
sprida tankar om kulturarv, minnespolitik och historiebruk
upprätthålla och förnya historiekulturer
fortsätta med nationell traumabehandling
kort sagt, skriva historia.

Spelforskning är en av 2010-talets snabbast expanderande fält inom studierna
av den digitala kulturen. När jag första gången höll en föreläsning om historiska spel på en historiebrukskurs 2009, kunde litteraturen räknas på ena handens fingrar. Efter 2016 är det inte längre möjligt att hitta eller läsa allt som
skrivs. Vetenskapliga avhandlingar florerar numera, alltsedan Adam Chapmans banbrytande verk Digital Games as History publicerades 2016.16
Spel är barn av sina tider och utnyttjar och förmedlar historier och traditioner, lånar och skapar nytt. Att förstå ett fält som influerar miljoner spelares historieuppfattning och förhållande till det förflutna är av betydelse för
hela det globala historikerfältet.
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Noter – Viitteet
Magdalena af Hällström

Hedvig Ulrika De la Gardie som hovdam,
maka, vårdare och änka
17–29

1

2

3

4
5

Aleksandra Gripenberg och Helena Westermarck skrev redan tidigt om Fredrika Runeberg.
Karin Allardt Ekelunds doktorsavhandling Fredrika Runeberg. En biografisk och litteraturhistorisk studie (Helsingfors: Schildt 1942), kom ut i flera upplagor på svenska och finska på 1940och 1950-talet. Se även Merete Mazzarella, Fredrika Charlotta född Tengström. En nationalskalds
hustru, SSLS 700, Helsingfors 2007. Aino Sibelius har först på 2000-talet väckt ett större intresse hos forskare, se t.ex. Riitta Konttinen, Aino Sibelius, Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Siltala
2019; Jenni Kirves, Aino Sibelius. Ihmeellinen olento, Helsinki: Johnny Kniga Kustannus 2015.
Carl von Bonsdorff, Gustav Mauritz Armfelt. Levnadsskildring 1–4, SSLS 212, 213, 231, 245, Helsingfors 1930–1934; Elof Tegner, Gustaf Mauritz Armfelt. Studier ur Armfelts efterlemnade papper samt andra handskrifna och tryckta källor 1–3, Stockholm: Beijer 1883–1887; Stig Ramel,
Gustaf Mauritz Armfelt 1757–1814. Dödsdömd kungagunstling i Sverige, ärad statsgrundare i Finland, Stockholm: Atlantis 1997. Om Gustaf Mauritz Armfelt, se även Rainer Knapas, Resan till
Italien. Gustaf Mauritz Armfelts resedagbok 1783–1784, Stockholm: Atlantis 1997. Om Hedvig Ulrika De la Gardie, se My Hellsing, ”Hedvig Ulrika de la Gardie”, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se/sv/artikel/HedvigUlrikaDelaGardie (hämtad 30.10.2019); Marie Löwendahl,
Min allrabästa och ömmaste vän! Kvinnors brevskrivning under svenskt 1700-tal, diss., Göteborg:
Makadam 2007.
Armfeltska samlingar finns i Riksarkivet (RA) i Stockholm, i Riksarkivet (RA) i Helsingfors och
i Åbo Akademis Bibliotek (ÅAB). Den finska kommitténs medlemmars brevsamlingar (Walleen och Rehbinder) finns i Riksarkivet i Helsingfors, liksom också vännen J.A. Ehrenströms
brevsamling.
Svante Norrhem, Kvinnor vid maktens sida 1632–1772, Lund: Nordic Academic Press 2007, s. 44.
Titeln och positionen statsfru skapades av Gustav III 1774 som en motsvarighet till epitetet ”en av rikets herrar”. En statsfru var en gift hovdam som tjänstgjorde hos drottningen eller änkedrottningen. Hon stod i rang under överhovmästarinnan, men över hovfröknarna.
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Henrika Tandefelt, Konsten att härska. Gustaf III inför sina undersåtar, diss., SSLS 706, Helsingfors 2008, s. 133.
Egendomen i Sverige överfördes på barnen. Åminne och Wiurila i Halikko, Finland tillföll genom ett av föräldrarna uppgjort testamente Filip August Armfelt, Gustav Mauritz yngre bror.
G.M. Armfelt skulle få ett årligt legat så länge som barnen var omyndiga. I ett tillägg till testamentet föreskrevs senare, att om Armfelt skulle restitueras, så skulle bröderna ärva lika.
Åminne skulle förbli ostyckat. För de testamentliga förordningarna, se von Bonsdorff, Gustav Mauritz Armfelt 1, s. 441–443.
von Bonsdorff, Gustav Mauritz Armfelt 1, s. 436–438.
von Bonsdorff, Gustav Mauritz Armfelt 1, s. 452–453; Jessica Parland-von Essen, Behagets betydelser. Döttrarnas edukation i det sena 1700-talets adelskultur, diss., Stockholm: Gidlunds förlag 2005, s. 111–112, 114.
von Bonsdorff, Gustav Mauritz Armfelt 1, s. 473.
Förvaltningen av egendomarna Nynäs och Lindenäs hade lett till en minskad avkastning.
Grevinnan de la Gardie lyckades få saken utredd, och ansåg att intäkterna tillsammans med
pensionen från Ryssland skulle garantera familjens utkomst. Frescati, den Armfeltska villan
på Djurgården i Stockholm, gick dock förlorad. Armfelt var noggrann med att hans och barnens egendomar skulle hållas åtskilda. År 1800 överförde han hela sin andel i parets gemensamma bo på makan. von Bonsdorff, Gustav Mauritz Armfelt 1, s. 483 och 486; Tegnér, Gustaf
Mauritz Armfelt 2, s. 341–343; von Bonsdorff, Gustav Mauritz Armfelt 2, s. 441–443.
Rainer Knapas, ”Armfelt, Gustaf Mauritz”, Kansallisbiografia, Studia Biographica 4, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1997–, verkkojulkaisu http://urn.fi/urn:nbn:fi:skskbg-002556 (hämtad 30.10.2019); Tegnér Gustaf Mauritz Armfelt 2, s. 437.
von Bonsdorff, Gustav Mauritz Armfelt 1, s. 512 och 531; Tegnér, Gustaf Mauritz Armfelt 2, s. 357;
Tor Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna ätterna. Bd 1, A–G., Helsingfors: Frenckell 1954; Hellsing, ”Hedvig Ulrika de la Gardie”.
Tegnér, Gustaf Mauritz Armfelt 3, s. 284–285.
Augusta Piper, Levnadsteckning över grevinnan Hedvig Ulrika Armfelt, född de la Gardie,
Armfeltska samlingen, RA, Helsingfors. Levnadsteckningen finns publicerad i Ramel, Gustaf
Mauritz Armfelt, s. 371–384.
1734 års lag, Giftermålsbalken 9:1. Se även von Bonsdorff, Gustav Mauritz Armfelt 2, s. 675.
Piper, Levnadsteckning, Armfeltska samlingen, RA, Helsingfors.
Piper, Levnadsteckning, Armfeltska samlingen, RA, Helsingfors.
För en diskussion om kvinnans möjlighet att agera politiskt i det tidigmoderna samhället, se
t.ex. Elaine Chalus, Elite Women in English Political Life, c. 1754–1790, Oxford: Oxford University Press 2005; Karin Sennefelt, Politikens hjärta. Medborgarskap, manlighet och plats i frihetstidens Stockholm, Stockholm: Stockholmia 2011, s. 200 och 205; Charlotta Wolff, ”Aristokratiska kvinnor som aktörer i 1700-talets svenska och franska makt- och partipolitik”, Kvinnor
och politik i det tidigmoderna Norden. Rapport till 26:e Nordiska historikermötet i Reykjavík den
8–12 augusti 2007, Reykjavík: Háskólaútgáfan 2007, s. 175–193; Norrhem, Kvinnor vid maktens sida
1632–1772 och My Hellsing, Hovpolitik. Hedvig Elisabeth Charlotte som politisk aktör vid det gustavianska hovet, diss., Örebro: Örebro universitet 2013.
von Bonsdorff, Gustav Mauritz Armfelt 1, s. 118–119; Hellsing, Hovpolitik, s. 4–5.
Johanna Ilmakunnas, ”Hovets damer i 1700-talets Sverige”, Historiska och litteraturhistoriska
studier 82, SSLS 699, Helsingfors 2007, s. 17–47; Hellsing, Hovpolitik, s. 61–62.
Armfelts porträtt i grevinnas rum på slottet nämns av flera, t.ex. av J.A. Ehrenström, Statsrådet Johan Albert Ehrenströms efterlemnade historiska anteckningar 2, Upsala: Schultz 1883, s.
445.
C.J. Walleen till J.A. Ehrenström 15.10.1814, Brev av R. H. Rehbinder 1810–1821, Carl Johan
Walleens arkiv, släkten Stjernvall-Walleens arkiv, RA, Helsingfors; Piper, Levnadsteckning,
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Armfeltska samlingen, RA, Helsingfors; Jyrki Paaskoski, ”G.M. Armfelt och Gamla Finland”,
Historisk Tidskrift för Finland 82, 1997:3, s. 307.
von Bonsdorff, Gustaf Mauritz Armfelt 2, s. 366; Piper, Levnadsteckning, Armfeltska samlingen, RA, Helsingfors; Ulla Tillander-Godenhielm, The Russian Imperial Award System During the
Reign of Nicholas II 1894–1917, diss., Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys 2005, s. 101; Ehrenström till Walleen 8.8.1814, Brev av J.A. Ehrenström 1813–1816, Carl Johan Walleens arkiv,
släkten Stjernwall-Walleens arkiv, RA, Helsingfors.
Tegnér, Gustaf Mauritz Armfelt 2, s. 229. Den militära manligheten behandlas t.ex. i Hugo Nordlund, Känslor i krig. Sensibilitet och emotionella strategier bland svenska officerare 1788–1814, diss.,
Höör: Agering 2015.
von Bonsdorff, Gustav Mauritz Armfelt 1, s. 488–489; Tegnér, Gustaf Mauritz Armfelt 2, s. 319.
von Bonsdorff, Gustaf Mauritz Armfelt 4, s. 441; Tegnér, Gustaf Mauritz Armfelt 3, s. 443.
von Bonsdorff, Gustav Mauritz Armfelt 4, s. 488 och 522–523; G.M. Armfelt till Jeanette Armfelt 17.8.1814, Armfeltska samlingen, ÅAB. Brevet även nämnt i von Bonsdorff Gustav Mauritz
Armfelt 4, s. 520.
Hedvig Armfelt [Hedvig Ulrika De la Gardie] till J.A. Ehrenström 19.9.1814, J.A. Ehrenströms
brevsamling, RA, Helsingfors.
J.A. Ehrenström kommenterar kvinnan som vårdare i J.A. Ehrenström till C.J. Walleen 9.10.1814.
Brev av J.A. Ehrenström 1813–1816, Carl Johan Walleens arkiv, släkten Stjernwall-Walleens arkiv, RA, Helsingfors.
Hedvig Armfelts [Hedvig Ulrika De la Gardies] tillägg i Gustaf Mauritz Armfelts brev till J.A.
Ehrenström 17.8.1814, Brev från Gustaf Mauritz Armfelt, Ehrenströms brevsamling, RA, Helsingfors; Hedvig Armfelt [Hedvig Ulrika De la Gardie] till Augusta Piper 23.8.1814, Armfeltska
samlingen, RA, Helsingfors; von Bonsdorff, Gustaf Mauritz Armfelt 4, s. 488.
Kati Katajisto, Isänmaamme keisari. Eliitin kansallisen identiteetin murros ja suomalaisen isänmaan rakentuminen autonomian ajan alussa, diss., Helsinki: Yliopistopaino 2008, s. 234–235.
Bouppteckningen uppgjordes 30.10.1815. von Bonsdorff, Gustaf Mauritz Armfelt 4, s. 572. Som
jämförelse kan man notera att man 1834 kunde köpa ett gods i Finland för 31 000 silverrubel.
Piper, Levnadsteckning, Armfeltska samlingen, RA, Helsingfors; von Bonsdorff, Gustaf Mauritz Armfelt 4, s. 572.
Bouppteckningen efter Hedvig Ulrika Armfelt, f. de la Gardie. Adliga bouppteckningar 1832,
Svea hovrätt, RA, Stockholm. Boets värde efter att skulderna avdragits uppgick till 7 310 riksdaler banco.
Piper, Levnadsteckning, Armfeltska samlingen, RA, Helsingfors.
J.A. Ehrenström till C.J. Walleen, 1.12.1814, Brev av J.A. Ehrenström 1813–1816, Carl Johan Walleens arkiv, släkten Stjernwall-Walleens arkiv, RA, Helsingfors. De statliga boställena avskaffades 1809 och indrogs efter den sista innehavarens död. Boställena hade gett G.M. Armfelt
bekymmer redan tidigare. Han hade erhållit överstelöjtnantsindelningen vid Nylands dragonregemente i början av 1808. Ifall innehavaren ville behålla sitt boställe, skulle han svära
en trohetsed till den ryske kejsaren. Mustiala erbjöds dock på auktion redan innan respittiden hade tagit slut, ett handlande som Armfelt besvärade sig över hos van Suchtelen i maj
1810. Om detta, se Tegnér, Gustaf Mauritz Armfelt 3, s. 256.
J.A. Ehrenström till C.J. Walleen 10.11.1814, Brev av J.A. Ehrenström, Carl Johan Walleens arkiv, släkten Stjernwall-Walleens arkiv, RA, Helsingfors; C.J. Wallen till J.A. Ehrenstöm 7.12.1814,
Brev till J.A. Ehrenström, Carl Johan Walleens arkiv, släkten Stjernwall-Walleens arkiv, RA,
Helsingfors.
Clas Flemming till Hedvig Ulrika, grevinnan Armfelt, 17.11.1818, Gustaf Mauritz Armfelts arkiv, Hedvig Armfelts samling, RA, Helsingfors.
”Ty vi äro främlingar hos dig och gäster såsom alla våra fäder; såsom en skugga äro våra
dagar på jorden, och intet är här att lita på”, 1 Krönikeboken 29:15; Frans Michael Franzén,
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Minnes-ord vid enkefru grefvinnan Hedv. U. Armfelts jordfästning i S:t Clarae kyrka d. 13 febr. 1832.
Af F. M. Franzén, Stockholm: N. H. Thomson 1832.
”Tal av kyrkoherde David Wegelius” vid gravläggningen 22.6.1834. Armfeltska samlingen, ÅAB.
”Trogen och ståndaktig” var det valspråk Armfelt valde när han 1791 dubbades till Serafimerriddare.

Julia Dahlberg

Som en slagen hjälte inför våra fötter. Bergsbestigning
som självbiografisk iscensättning
31–44
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Edvard Westermarck, Minnen ur mitt liv, Helsingfors: Holger Schildts förlag 1927, s. 55.
Se t.ex. Peter L. Bayers, Imperial Ascent. Mountaineering, Masculinity, and Empire, Boulder: University Press of Colorado 2003.
Manuel Burkhard, Der Mönch und Seine Berge. Pater Placidus Spescha (1752–1833). Als Pionier
und Vertreter des Modernen Alpinismus, Nordhausen: Verlag Traugott Bautz 2016, s. 52–110.
Westermarck, Minnen ur mitt liv; Helena Westermarck, Mina levnadsminnen, Helsingfors: Söderström 1941.
Peter Mark (ed.), The Mountains in Art History, Middletown: Wesleyan University Press 2017.
Adam Roberts, The History of Science Fiction, second edition, London: Palgrave Macmillan UK
2016, s. 85–116.
Peter H. Hansen, The Summits of Modern Man. Mountaineering After the Enlightenment, Cambridge: Harvard University Press 2013.
Kathryn Walchester, Gamle Norge and Nineteenth-Century British Women Travellers in Norway,
London, New York: Anthem Press 2014.
Viktor Rydberg, ”En vandring i Norge”, Göteborgs Nyare Handels- och Sjöfartstidning 21.8–
27.11.1858.
William J. Mills & David Clammar, Exploring Polar Frontiers. A Historical Encyclopedia 1–2, Santa
Barbara: ABC-CLIO 2003; Tore Frängsmyr, Vetenskapsmannen som hjälte. Aspekter på vetenskapshistorien, Stockholm: Norstedt 1984.
”Nordenskiöld-festen i Studenthuset”, Helsingfors Dagblad 24.4.1880; Frängsmyr, Vetenskapsmannen som hjälte.
Westermarck, Minnen ur mitt liv; Westermarck, Mina levnadsminnen. Om syskonen Westermarcks relation och deras memoarer som iscensättningar av det egna jaget, se Julia Dahlberg, Konstnär, kvinna, medborgare. Helena Westermarck och den finska bildningskulturen i det
moderna genombrottets tid 1880–1910, diss., Helsingfors: Finska Vetenskaps-Societeten 2018, s.
45–53.
David Mazel, Mountaineering Women. Stories by Early Climbers, College Station: Texas A & M
University Press 1994; Rebecca A. Brown, Women on High. Pioneers of Mountaineering, Boston
Massachusetts: Appalachian Mountain Club Books 2002; Helen Lenskyj, Out of Bounds. Women, Sport, and Sexuality, Toronto: Canadian Scholar’s Press 1986.
Precious McKenzie, The Right Sort of Woman. Victorian Travel Writers and the Fitness of an Empire, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2012.
Westermarck, Mina levnadsminnen, s. 113–114.
Westermarck, Mina levnadsminnen, s. 116.
Westermarck, Mina levnadsminnen, s. 116–117.
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Westermarck, Mina levnadsminnen, s. 118–124.
Westermarck, Mina levnadsminnen, s. 116.
Elaine Freedgood, Victorian Writing About Risk. Imagining a Safe England in a Dangerous World,
Cambridge: Cambridge University Press 2000, s. 99–131.
Westermarck, Minnen ur mitt liv, s. 143.
Ragnar Numelin, ”Edv. Westermarck: Fjällvandrare – Fältforskare i Marocko – Politiska engagemang kring sekelskiftet – Under världskriget och Finlands frigörelsekamp – Ålandsfrågan”, Historiska och litteraturhistoriska studier 45, SSLS 438, Helsingfors 1970, s. 28–68.
Westermarck, Mina levnadsminnen, s. 50.
Westermarck, Mina levnadsminnen, s. 51–68.
Westermarck, Mina levnadsminnen, s. 51–68.
Westermarck, Mina levnadsminnen, s. 50, 55.
Riitta Konttinen, Sammon takojat. Nuoren Suomen taiteilijat ja suomalaisuuden kuvat, Helsinki: Otava 2001.
Westermarck, Minnen ur mitt liv, s. 44. Se utförligare Dahlberg, Konstnär, kvinna, medborgare,
s. 93–96.
Bayers, Imperial Ascent.
McKenzie, The Right Sort of Woman.
Westermarck, Minnen ur mitt liv, s. 64.

Elisabeth Stubb

Finland och Ryssland. Nyanser i rättstänkandet
– Mechelin, Hermanson och Erich
45–59
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För en överblick på den samtida och senare debatten se Elisabeth Stubb, Rätt som argument.
Leo Mechelin och finska frågan 1886–1912, diss., Helsingfors: Finska Vetenskaps-Societeten 2012,
s. 16–21, 57–73, 158–175, 255–263. Sedan 1960-talet har bland andra Osmo Jussilas och Matti
Klinges betoning på kejsarens autokratiska ställning präglat den finländska historikerkårens
synsätt. Senare har Timo Soikkanen mest uttalat ifrågasatt den ryska synvinkelns tolkningsföreträde. Om utvecklingen och debatten inom historieforskningen, se också Matti Klinge,
”Osmo Jussila omassa ajassaan”, Vaikka voissa paistais? Venäjän rooli Suomessa. Juhlakirja professori Osmo Jussilalle 14. Maaliskuuta 1998, Helsingfors: WSOY 2002, s. 15–44; Henrik Meinander, ”Historiker om historiker”, Den nödvändiga grannen. Studier & inlägg, Helsingfors: Schildt
2002, s. 120–135; Osmo Jussila, Suomen historian suuret myytit, Helsingfors: WSOY 2007, s. 230–
263; Timo Soikkanen, ”...Lakiensa suojeluksessa. Kahden tulkintamallin loukussa”, Taistelu
autonomiasta. Perustuslait vai itsevaltius?, Helsingfors: Edita 2009, s. 13–86; Timo Soikkanen,
”Autonomia ja sen kiistakohdat”, Suomi muuttuvassa maailmassa. Ulkosuhteiden ja kansallisen itseymmärryksen historiaa, Helsingfors: Edita 2010, s. 15–75.
Stubb, Rätt som argument, s. 39–44.
”Rob. Hermanson ur tiden”, Hufvudstadsbladet, 11.12.1928.
Stubb, Rätt som argument, s. 36–57.
Leo Mechelin, Storfurstendömet Finlands grundlagar jemte bihang, Helsingfors: Edlund 1877.
Leo Mechelin, Précis du droit public du Grand-duché de Finlande, Helsingfors: Edlund 1886.
Leo Mechelin, Om statsförbund och statsunioner 1, Helsingfors: Frenckell 1873.
Ibid., s. 27–29; Leo Mechelin, ”Das Staatsrecht des Grossfürstenthums Finland”, Das Russische
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Reich. Handbuch des Oeffentlichen rechts der Gegenwart IV.II.I, Freiburg: J.C.B. Mohr 1889, s. 340;
Stubb, Rätt som argument, s. 51, 63–64.
Mechelin, Om statsförbund och statsunioner, s. 12; Leo Mechelin, ”Om en internationell domstol”, Tidskrift, utgifven av Juridiska Föreningen i Finland 9, 1873, s. 202–205.
Stubb, Rätt som argument, s. 64–70.
Robert Hermanson, ”Om juridisk konstruktion i statsrätten”, Tidskrift, utgifven av Juridiska
Föreningen i Finland 14 & 15, 1879, s. 1–32.
Ibid., s. 1–3; Lars Björne, Den konstruktiva riktningen. Den nordiska rättsvetenskapens historia
3. 1871–1910, Lund: Institutet för rättshistorisk forskning 2002, s. 210–216; Kjell Å. Modéer, Juristernas nära förflutna. Rättskulturer i förändring, Stockholm: Santérus 2009, s. 103–104.
Robert Hermanson, Finlands statsrättsliga ställning, Helsingfors: G.W. Edlund 1892.
Rafael Erich, Le droit de la Finlande d’après les juristes étrangers, Helsingfors: s.n. 1908.
Finlande et Russie. Délibération internationale de Londres 26 Février–1er Mars 1910, Paris: A. Pedone 1910, s. 77–78; Stubb, Rätt som argument, s. 264–265.
Stubb, Rätt som argument, s. 80–81, 105.
Ibid., s. 110–112.
Und. yttrande i anledning af ständernas vid urtima lantdagen 1899 und. svar å nåd. propositionen
med förslag till värnepligtslag för storfurstendömet Finland, Helsingfors: s.n. 1899; Stubb, Rätt
som argument, s. 111–112; Sigurd Nordenstreng, L. Mechelin. Hans statsmannagärning och politiska personlighet 2, SSLS 252, Helsingfors 1937, s. 59–67.
Stubb, Rätt som argument, s. 108.
Hermanson, Finlands statsrättsliga ställning, not 19 på s. 198, s. 249, not 5 på s. 251.
Stubb, Rätt som argument, s. 281–282; Elisabeth Stubb, Leo Mechelin. Senaattorin elämäntarina Nokian Perustamisesta sortovuosiin ja naisten äänioikeuteen, Helsinki: Into Kustannus 2018,
s. 122–123; Nordenstreng, Leo Mechelin 2, s. 320–329.
Stubb, Leo Mechelin, s. 123; Nordenstreng, Leo Mechelin II, s. 330–332.
E.N. Setälä, ”’Suuren valiokunnan’ esihistoria. Muistelmia eduskunnanuudistuskomiteasta”,
Robert Hermanson 70 år 2/2 1916, Helsingfors: Juridiska studentfakultetens förlag 1916, s. 440–
455; Nordenstreng, Leo Mechelin II, s. 332–333.
Nordenstreng, Leo Mechelin II, s. 334.
Robert Hermanson, Med anledning af den nya lagstiftningen om allmän rösträtt och proportionella val. Trenne föredrag, på uppdrag af Kristliga Föreningen af Unga Kvinnor, hållna den 3, 4 och
10 Oktober 1906 af Robert Hermanson, Helsingfors: Kristliga Föreningen af Unga Kvinnor 1906,
s. 39.
Se Robert Hermanson, Den svenska frågan i Finland. Ett bidrag till dess utredande, Helsingfors:
Söderströms & C:o förlagsaktiebolag 1921, s. 45.
Hermanson, Med anledning af den nya lagstiftningen om allmän rösträtt och proportionella val,
s. 3–4, 30.
Ibid., s. 5–6.
Ibid., s. 6, 25–29.
Ibid., s. 6.
Setälä, ”’Suuren valiokunnan’ esihistoria”, s. 443.
Matti Klinge, ”Omvälvningarnas år”, Finlands historia 4, Helsingfors: Schildts 1999, s. 14.
Edvard Hjelt till Rafael Erich, 25.9.1916, KAY:10268, Rafael Erichs arkiv, RA; Fritz Walter Ekström, 26.12.1916, KAY:10257, Rafael Erichs arkiv, RA.
Mapp 11, Rafael Erichs arkiv, RA; Herman Gummerus, ”Minister Rafael Erich som politiker i
Stockholm och Berlin 1914–1918”, Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 75, 1939, s.
221–230.
Rafael Erich, ”Finlands landtdag. Dess sammankallande och dess kompetens under rådande interregnum. En statsrättslig utredning af prof. R. Erich”, Stockholms Dagblad, 27.3.1917;

n o t er – v ii t t ee t

36

37
38

Rafael Erich, ”Den finska krisen. En granskning av konfliktens rättsliga sida. I & II, Svenska Dagbladet, 24.8.1917 och 26.8.1917; Rafael Erich, ”Finlands själfständighet inför mellanfolkligt forum. Af professor R. Erich”, Stockholms Dagblad, 17.12.1917; Klinge, ”Omvälvningarnas år”, s. 14–15.
Rafael Erich till Hellin Erich, 22.2–5.3.1918, mapp 36, Rafael Erichs arkiv, RA; Svart agenda
[1918], mapp 2. Dag- och minnesböcker 1915–1928, Rafael Erichs arkiv, RA; Henrik Meinander, Republiken Finland i går och i dag. Finlands historia från inbördeskriget till 2012, Helsingfors: Schildts & Söderströms 2012, s. 22–26.
Rafael Erich, ”Les conceptions ‘realistes’ du droit international et l’indépendance finlandaise”, särtryck ur Rivista di Studi Politici Internazionali 11, 1942:4, s. 8.
”Mannerheims stora dag med sina parader. Inbillar sig någon att jag då jag anlände från en
sådan här resa på något sätt skulle ha hälsats med blommor och dylikt? Den som tror det har
alldeles fel. Inte det minsta ord av erkännande från något håll, ibland något ord i enskildhet.”
Dagboksanteckning 16.5.1918, Svart agenda [1918], mapp 2, Rafael Erichs arkiv, RA.

Ainur Elmgren

En halvdan blandras? Om Erkki Vala, finskan,
svenskan och tvåspråkigheten
61–79
1

2

3
4

5
6
7
8
9

10
11

Janne Kosunen & Matti Mieskonen, ”Unohtunut tulenkantaja Erkki Vala”, Tieteessä tapahtuu 33, 2015:4, s. 10–15; Matti Mieskonen, Toinen tulenkantajuus. Tulenkantajien kulttuuriliikkeen aatteellinen ja käsitteellinen muutos 1929–1939, pro gradu-avhandling, Finlands historia,
Åbo universitet 2011, s. 1–4; Kai Laitinen, ”Över språkgränsen”, Clas Zilliacus (red.), Finlands
svenska litteraturhistoria 2. 1900-talet, Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland 2000,
s. 392.
För tillkomsten och konsekvenserna av ”enspråkiga lösningar” i kulturlivet och det medborgerliga samhället, se Henrik Meinander, Nationalstaten. Finlands svenskhet 1922–2015, Finlands
svenska historia 4, SSLS 702:4, Helsingfors 2016, s. 19f.
Laitinen, ”Över språkgränsen”, s. 391.
Michel Ekman, ”Modernisterna i kritik och debatt”, Clas Zilliacus (red.), Finlands svenska litteraturhistoria 2. 1900-talet, Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland 2000, s. 117. Om
Diktonius tvåspråkighet, se Julia Tidigs, Att skriva sig över språkgränserna. Flerspråkighet i Jac.
Ahrenbergs och Elmer Diktonius prosa, Åbo: Åbo Akademis Förlag 2016.
”Suolapatsas alkaa puhua”, odat. manuskript s. 44, personarkiv Erkki Vala, mapp 3, 25317,
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS), Helsingfors. Översättning Ainur Elmgren.
Erkki Vala, ”Musiikki ja elämäni kuvakirja”, Uuden Suomen Viikkolehti 21.9.1956.
”Ett tidens tecken”, Västra Nyland 16.11.1922.
Erkki Wadenström, ”Setäni muistolle”, Uusmaalainen 15.11.1927. Översättning Ainur Elmgren.
Om Robert Wadenströms världsåskådning, se Kari Mäkinen, Unelma jälkikristillisestä kulttuurista ja uskonnosta. Tulenkantajien oppositio kansankirkollista arvomaailmaa vastaan 1924–1930,
Helsinki: Suomen Kirkkohistoriallinen Seura 1989, s. 78.
”Erkki Valan haastattelu 5.11.1973” (Intervju med Erkki Vala, intervjuare Eero Saarenheimo),
personarkiv Erkki Vala, mapp 3, 25318, band 1, SKS.
”Suolapatsas alkaa puhua”, odat. manuskript s. 15, personarkiv Erkki Vala, mapp 3, 25317, SKS.

n o t er – v ii t t ee t

363

12
13
14
15
16

17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31

32

33
34
35

364

”Kirjelaatikko”, Pääskynen 1914:11.
Erkki Vala, ”Kävely Auroran kadulla”, Päivän Sanomat 24.12.1971.
Erkki Vala, ”Porvoon taiteilijat”, Kuluttaja 1960:26–27.
”Neljän tuulen muistelmat”, odaterat manuskript, personarkiv Erkki Vala, mapp 3, 25377, SKS.
På svenska i originalet.
I synnerhet Katri Valas familjebakgrund exotiserades av hennes samtida. Se till exempel
Ragna Ljungdells och Olavi Paavolainens bidrag till minnesskriften Katri Vala – tulipatsas.
Muistojulkaisu, WSOY: Porvoo, Helsinki 1946.
Mäkinen, Unelma jälkikristillisestä kulttuurista ja uskonnosta, s. 79.
”Suolapatsas alkaa puhua”, odat. manuskript s. 7, personarkiv Erkki Vala, mapp 3, 25317, SKS:
”Ihmiset ovat purjehtineet ja vaeltaneet, eikä monikaan tiedä, minkälaista verensekoitusta
hänessä on. Sen vuoksi onkin turhaa määritellä kansallisuuksia kielen tai rodun perustalla. Ainoa luotettava tieto on ympäristö, jossa ihminen on elänyt. [...] Suomessa syntyneet ja
kasvaneet ovat suomalaisia”. Översättning Ainur Elmgren.
”Suolapatsas alkaa puhua”, odat. manuskript s. 15, personarkiv Erkki Vala, mapp 3, 25317, SKS.
Erkki Vala, Rajakylä. Helsinki: Tammi 1945.
”Roman från Tornedalen”, manuskript, personarkiv Erkki Vala, mapp 3, 25274, SKS.
”Taivaan arkki. 4-näytöksinen näytelmä suomeksi ja ruotsiksi”, manuskript, personarkiv
Erkki Vala, mapp 3, 25276, SKS.
”Suolapatsas alkaa puhua”, odat. manuskript s. 1–7, personarkiv Erkki Vala, mapp 3, 25317,
SKS.
”Elämäni vaikuttajat”, samtal mellan Erkki Vala och Asta Heickell i mars 1979, personarkiv
Erkki Vala, mapp 3, 25313, SKS.
”Klockaren i Borgå”, personarkiv Erkki Vala, mapp 3, 25291, SKS. Odaterat manuskript till
radioprogrammet “Klockaren i Borgå. Erkki Vala kåserar om gamla tider”, som sändes på de
tvåspråkiga stationerna 12.10.1958. ”Radio-ohjelmat”, Suomen Sosialidemokraatti, 11.10.1958.
“Kirje lukijoilleni”, kapitel i manuskriptet ”Näkymättömän miehen muistelmat tai vuosisadan muistelmien luonnoksia” s. 15, personarkiv Erkki Vala, mapp 3, 25282, SKS.
”Suolapatsas alkaa puhua”, odat. manuskript s. 1–7, personarkiv Erkki Vala, mapp 3, 25317,
SKS.
“Erkki Valan haastattelu 5.11.1973”, personarkiv Erkki Vala, mapp 3, 25318, band 1, SKS.
Aarne Laurila, Leo Meller, Tauno Peltomäki & Pentti Palén (toim.), Nuoren Voiman Liiton Historia, Helsinki: Akateeminen Kustannusliike 1963, s. 349.
Vesa Mauriala, Uutta aikaa etsimässä. Individualismi, moderni ja kulttuurikritiikki tulenkantajien
elämässä 1920- ja 1930-luvulla, Gaudeamus: Tampere 2005, s. 50; Mäkinen, Unelma jälkikristillisestä kulttuurista ja uskonnosta, s. 87–88; Tuija Takala, “Aikakauslehdet ja modernismi. Vuoden 1928 Aitta, Nuori Voima, Sininen kirja, Tulenkantajat ja Valvoja-Aika uuden elämäntunnon vastaanottajina”, Tuija Takala & Juha Hyvärinen (toim.), Tutkielmia suomalaisesta modernismista, Åbo: Turun yliopisto 1990, s. 70.
Max Engman, ”Historikernas folk”, Derek Fewster (red.), Folket. Studier i olika vetenskapers syn
på begreppet folk, SSLS 626, Helsingfors 2000, s. 13–14; Pertti Haapala et al., Finland 1917–1920
3. En stat tar form, Helsingfors: Tryckericentralen 1995, s. 65, 82.
Om Elisabeth Järnefelts salong och språkfrågan i Kuopio, se Jutta Julkunen, Pikkukaupungin
parempi väki. Elisabet Järnefelt ja sivistyneistönaisten sosiaaliset verkostot Kuopiossa 1884–1888,
avhandling pro gradu, Helsingfors universitet 2000.
”Luulivat tulen sammuneen. Huomioita ja muistelmia”, personarkiv Erkki Vala, mapp 3, 25273,
SKS.
P-y B., ”Den berömde timmerflottaren”, Svenska Pressen 15.11.1927. Översättning av utdrag ur
Erkki Wadenström, ”Miten Pentti Haanpää löydettiin”, Uusi Suomi 13.11.1927.
Sampsa Kirri, ”Pakinaa Helsingistä”, Aitosuomalainen 1927:46, s. 828: ”[...] älkää puhuko, hyvä

n o t er – v ii t t ee t

36
37
38
39
40
41

42

43
44
45

46

47
48
49
50

51

52
53

54

55

herra Wadenström, suomalaisista nimihirviöistä niin kauvan kuin teillä itsellänne on sukunimi,
joka suomalaisen korvissa on todella hirviö” (översättning Ainur Elmgren); Wadenström,
”Miten Pentti Haanpää löydettiin”.
”Nimet suomalaistuvat”, Uusimaa 24.9.1928.
Signaturen X., ”Seitsemän unikeon liberalismi”, Etelä-Savo 31.8.1929.
Risto Alapuro, Akateeminen Karjala-seura. Ylioppilasliike ja kansa 1920- ja 1930-luvulla, Porvoo:
WSOY 1973, s. 114–116; Engman, ”Historikernas folk”, s. 37.
K. S. Laurila, ”Kielikysymyksestä vieläkin hiukkasen.”, Valvoja-Aika 1927, s. 220–225.
Sten Högnäs, Kustens och skogarnas folk. Om synen på svenskt och finskt folklynne, Stockholm:
Atlantis 1995, s. 54, 58.
Se t.ex. Stig Colliander, ”Nationalitetsförskjutningarna i vårt land”, Finsk Tidskrift 1933:11, s.
260–268; L. Hakulinen, ”Kansallisuusaate sivistyksen voimalähteenä”, Suomen Heimo 1924:11,
s. 167; Väinö Salminen, ”Kansallista itsetutkiskelua”, Suomen Heimo 1924:12, s. 176; ”Itsenäisyyden liitto”, Suomen Heimo 1924:11, s. 173.
F. E. Sillanpää, ”Teesejä Suomesta ja sen suuntautumisesta”, Tulenkantajat 1928:0, s. 15–16;
Arvid Järnefelt, ”Pyhä nykyisyys”, Tulenkantajat 1928:0, s. 20–21; Unto Karri, ”Risti yli Sillanpään teesien”, Tulenkantajat 1929:1–2, s. 26–28.
P. Mustapää [Martti Haavio], ”Lauseita passiivisesta kansasta”, Tulenkantajat 1928:0, s. 4;
E. Evi [Elsa Enäjärvi], ”Suomalainen – Eurooppalainen?” Tulenkantajat 1928:0, s. 10–12.
Erkki Vala, ”Taiteen vapauttaminen”, Tulenkantajat 1928:0, s. 2–3; Erkki Vala, ”Taidetta ja kansainvälisyyttä”, Tulenkantajat 1929:12, s. 188.
Viljo Kojo, ”Vähän vilvoitusta ’Tulenkantajille’”, Aitta 1929:3, s. 43–45; Aaro Hellaakoski, ”Tulenkantajat – harvinaisen solidaarinen ryhmä tässä kateuden maassa”, Aitta 1929:6, s. 60.
Översättning Ainur Elmgren.
Signaturen X., ”Mätäkuu”, Etelä-Savo 17.8.1929; Jukolan Eero, ”Silmäilyjä”, Lahti 29.8.1929; Signaturen X., ”Seitsemän unikeon liberalismi”, s. 3; Timo, ”Valaliittolaisia sotapolulla”, Matti
Meikäläinen 1930:4; Diktonius, ”Ne tulenkantajat”, Suomen Sosialidemokraatti 29.5.1929.
Provnumret innehöll sammanfattningar av innehållet på engelska och franska. Tulenkantajat 1928:0, s. 40–41.
Hufvudstadsbladet 14.4.1919.
Tulenkantajat 1929:16.
Tulenkantajat 1929:1–2; Tulenkantajat 1929:3; Tulenkantajat 1929:4; Signaturen X., ”Seitsemän
unikeon liberalismi”, Etelä-Savo 31.8.1929, s. 3: ”Sellaiset nuoret herraspojat kuin Erkki Vala
& kumpp:t, jotka eivät ole koskaan olleet lähellä varsinaista maatiaista suomalaista kansaa
[...] siitä myös johtuu, ettei heillä itsellään ole yhtään omaa, kansallispohjaista aatteen itua.”
Min övers. Även F. E. Sillanpää kallade Vala ”herrskapsgosse”, till den sistnämndes förtret.
“Erkki Valan haastattelu 5.11.1973”, personarkiv Erkki Vala, mapp 3, 25318, band 1, SKS.
”Nähtyä ja kuultua”, Suomen Heimo 1929:9, s. 190; ”Suurieleinen reformaattori”, Suomen Heimo 1930:1, s. 18; ”Poimintojen palstat. ’Tulenkantajat’ ja sen aatteellinen ohjelma”, Suomalainen Suomi 1933:2, s. 81–82.
Ainur Elmgren, Den allrakäraste fienden. Svenska stereotyper i finländsk press 1918–1939, Lund:
Sekel 2008, s. 129, 146–147.
”Erään mainosmestarin laulu”, Kurikka 20.4.1929, s. 20: ”Olen suomalainen aito [...] ja kieleltäni suomalainen, / mutta en toki supi, / sillä osataan tässä muitakin kieliä, / joita eivät osaa
moukat ja jätkät [...]”. Översättning Ainur Elmgren.
Elmer Diktonius, ”Eräs ’nuorten kapina’”, Suomen Sosialidemokraatti 17.2.1929; Diktonius, ”Me
juttelemme kirjallisuudesta”, Suomen Sosialidemokraatti 31.3.1929; ”Karhuvainion Ilkka puhuu
Telekantajista”, Ilkka 28.8.1929.
Diktonius, ”Ne tulenkantajat”, Suomen Sosialidemokraatti 29.5.1929: ”[...] mitähän aitosuomalaiset ajattelevat näistä uusimmista ottopojistaan, jotka rahoillaan pönkittävät vanhoillisinta

n o t er – v ii t t ee t

365

56
57

58
59
60

61

62

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

79
80
81
82
83

366

ruotsalaisuutta, ilmoittamalla Hufvudstadsbladetin palstoilla?” (översättning Ainur Elmgren);
Diktonius, ”Uusi runous”, Suomen Sosialidemokraatti 22.3.1929.
Diktonius, ”Muualla ja meillä”, Ultra 1922:2, s. 25.
Elmer Diktonius, ”Me juttelemme kirjallisuudesta”, Suomen Sosialidemokraatti 31.3.1929: ”tämä
vannoutunut pikkumussoliini ja natsionalistinen kiihkoilija”, ”niillä kommunistisilla ja ruotsalaisilla luopioilla” (översättning Ainur Elmgren); Diktonius, ”Nti Olsson ja Tulenkantajat”,
Suomen Sosialidemokraatti 4.8.1929; Diktonius, ”Ne tulenkantajat”, Suomen Sosialidemokraatti 29.5.1929; Diktonius, ”Uusi runous”; Diktonius kallade också Vala ironiskt ”renrasig” i ”Me
juttelemme kirjallisuudesta”.
Diktonius, ”Ne tulenkantajat”, Suomen Sosialidemokraatti 29.5.1929.
Aatos Virtanen [sic], ”Tulenkantajat ja Diktonius”, Suomen Sosialidemokraatti 7.7.1929.
Om kosmopolitism eller brist på densamma, se Stefan Nygård, ”Kulturradikal internationalism som nationell strategi”, Historiska och litteraturhistoriska studier 86, SSLS 756, Helsingfors 2011, s. 61–90.
Hubert van den Berg, Irmeli Hautamäki, Benedikt Hjartarson, Torben Jelsbak, Rikard Schönström, Per Stounbjerg, Tania Ørum & Dorthe Aagesen, ”Nordic Artists in the European Metropolises”, Hubert van den Berg et al. (ed.), A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic
Countries 1900–1925, Amsterdam: Rodopi 2012, s. 117–127.
Sven Stolpe, ”På nattgrogg med det unga Finland”, Våra Nöjen 1929:40, s. 24–26, 34; ”Yönaukulla nuoren Suomen kera”, Viikko-Sanomat 1929:42, s. 9; Don Q., ”Kirjallistaiteellisia huomioita pääkaupungissa.” Karjala 20.10.1929.
Stolpe, ”På nattgrogg”, s. 26.
Nygård, ”Kulturradikal internationalism som nationell strategi”, s. 85.
Kerttu Saarenheimo, ”Edith Södergran och fackelbärarna”, Historiska och litteraturhistoriska
studier 65, SSLS 560, Helsingfors 1990, s. 144–146.
”Hämärämiesten kirjeitä Karjalassa”, Karjala 3.4.1929.
Marja Wahlberg, Syyllisiä kunnes toisin todistetaan. Etsivä keskuspoliisi ja kulttuuriliberaalit
1934–1937. Suojelupoliisin tutkimusraportti 2012:2, s. 14.
Klaus Vala, Montparnassen juhlasekoitus, Helsinki: Helka Vala 2003, s. 20–21.
”Ursula Thesleff-Vala”, Uusi Suomi 27.1.1930.
Vala, Montparnassen juhlasekoitus, s. 16–22.
Matti Kurjensaari, Loistava Olavi Paavolainen, Helsinki: Tammi 2009, s. 116–117; Jaakko Paavolainen, Olavi Paavolainen – keulakuva, Helsinki: Tammi 1991, s. 96–98.
”Tulenkantajain toimituksen uudelleenjärjestely”, Tulenkantajat 1930:4, s. 9: ”Kansallinen
edistyspuolue”, Häme 20.5.1930.
Timo, ”Valaliittolaisia sotapolulla”, Matti Meikäläinen 1930:4, s. 2; Mustapää, ”Kirja-kronikka”,
Suomen Heimo 1930:6, s. 144; ”Räystäästä tippuu”, Spes Patriae 1931:2, s. 35–36.
”Paneurooppalainen yhdistys Suomeen”, Uusi Suomi 3.5.1930.
Erkki Vala, Leijonajuhla, Helsinki: Otava 1930, s. 49.
Mieskonen, Toinen tulenkantajuus, s. 34.
O. E., ”’Underlig tid’”, Hufvudstadsbladet 18.10.1929.
Clas Zilliacus, ”Världsherraväldets lokalavisor. Ultra, Quosego och andra handlingar från
modernismens 1920-tal”, Lisen Sundqvist et al., Ultra och Quosego, Helsingfors, Stockholm:
Svenska Litteratursällskapet i Finland, Atlantis 2014, s. ix–xxiv.
Erkki Vala, ”Suomalainen ekspressionismi”, Suomen Sosialidemokraatti 27.9.1953.
R. Palomeri (Raoul Palmgren), 30-luvun kuvat, Helsinki: Tammi 1953, s. 180–184.
Signaturen N., ”En återuppståndelse”, Granskaren 1933:2, s. 16.
”Poimintojen palstat. ’Tulenkantajat’ ja sen aatteellinen ohjelma”, Suomalainen Suomi 1933:2,
s. 81–82, 84.
Elmgren, Den allrakäraste fienden, s. 54.

n o t er – v ii t t ee t

84
85
86

87
88
89
90

91
92
93
94
95
96

97
98
99

100

101
102
103

104
105
106
107
108
109
110

Tidigs, Att skriva sig över språkgränserna, s. 57.
J. E. Salomaa, ”Mitä on kansallisuus?” Valvoja-Aika 1924, s. 459.
Ritari peloton ja nuhteeton, ”Miehen tie”, Pohjatuuli 1934:1, s. 18; T. S. V., ”Kirjakronikka”,
Suomen Heimo 1933:1–2, s. 22; pp, ”Kirjoja nostetaan näyteikkunaan”, Ylioppilas 1932:1, s. 10–
11; ”Onkimies”, Ylioppilas 1933:8, s. 9; Kitka, ”Boksin ikkunasta”, Ylioppilaslehti 1934:21, s. 385.
Mathias, ”Suomen ruotsalaiselta hengenrintamalta”, Tulenkantajat 1934:28, s. 8.
Elmgren, Den allrakäraste fienden, s. 138.
”Ruotsin sininen kirja”, Tulenkantajat 1936:15, s. 2; Erkki Vala, ”Tyhjyys julkisivun takana”, Päivän Sanomat 25.2.1961. Översättning Ainur Elmgren.
Erkki Vala, ”Mitä on kielitaistelun takana?”, Tulenkantajat 1933:37, s. 1; Erkki Vala, ”Kivisiä
ajatuksia”, Tulenkantajat 1934:28, s. 1; ”Natsipropaganda Ruotsissa”, Tulenkantajat 1937:3, s. 8;
Erkki Vala, ”Huomautuksia dosentti Martti Haaviolle...”, Tulenkantajat 1933:13, s. 5; ”Julkilausuma yliopisto- ja kielikysymyksestä”, Tulenkantajat 1934:38, s. 5.
”Pohjoismaat ja me”, Tulenkantajat 1933:3, s. 1; Erkki Vala, ”Keski-Eurooppa ja pohjoismaat”,
Tulenkantajat 1933:10, s. 1; ”Tutkielma taantumuksellisista”, Tulenkantajat 1936:22, s. 2.
”Erfarenhetens sång”, kapitel i manuskriptet ”Luulivat tulen sammuneen”, personarkiv Erkki
Vala, mapp 3, 25273, SKS.
Erkki Vala, ”Pressåtalen på 1930-talet”, Hufvudstadsbladet 13.6.1963.
Lars Björne, Syihin ja lakiin eikä mielivaltaan. Tutkimus Turun hovioikeuden poliittisista oikeudenkäynneistä vuosina 1918–1939, diss., Helsingfors universitet 1977, s. 247–248.
Timo, ”Häpeämättömyyksiä”, Uusi Suomi 22.10.1937.
Ainur Elmgren, ”Medborgerliga rättigheter? De intellektuella och 1930-talets statsmakt”, Henrik Meinander, Petri Karonen & Kjell Östberg (red.), Demokratins drivkrafter. Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1890–2020, SSLS 819, Helsingfors 2018, s. 235–240.
”Isänmaan ranta”, odaterat manuskript, personarkiv Erkki Vala, mapp 3, 25273, SKS.
Ainur Elmgren,”Human Rights in Interwar Finland”, Nordic Journal of Human Rights 36, 2018:3,
s. 219–236.
Kalevi Haikara, “The happiest summer of his life. Brecht in Finland”, Maarten van Dijk (ed.),
I’m still here = Ich bin noch da, Waterloo: International Brecht Society, University of Waterloo
1997, s. 112–117.
Per Meurling, Spionage och sabotage i Sverige, Kristianstad: Lindfors 1952, s. 267–271; Pöytäkirja N:o 116/1942, Detektiva Centralpolisens och Statspolisens arkiv (EK-Valpo I), personmapp 3608/Vala, Erkki, avsnitt 95–98, Riksarkivet, Helsingfors.
V.P.M. daterad 22.2.1945. Stockholms polis, Kriminalavdelningen, 2:a sektionen, 6:e rotelns
1:a byrå, P 2906, Riksarkivet, Stockholm.
”Erfarenhetens sång”, kapitel i manuskriptet ”Luulivat tulen sammuneen”, personarkiv Erkki
Vala, mapp 3, 25273, SKS.
Om Wuolijokis tid som chef för Rundradion, se Petri Karonen, ”Yleisradio ja rauhaan palaaminen toisen maailmansodan jälkeen (1944–1950)”, Jari Ojala et al. (toim.), Monelta kantilta.
Ilkka Nummelalle omistettu juhlakirja, Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto 2010, s. 149–162.
Erkki Vala, ”Runoilijan keskeneräinen muotokuva”, Uusi Nainen 1975:6, s. 28–29.
Erkki Vala, ”Pressåtalen på 1930-talet”, Hufvudstadsbladet 13.6.1963.
Spartacus, ”Vanhojen näkemysten esiinmarssi” Päivän Sanomat 9.3.1972.
”Tuossa olisi pitänyt olla ruusuja”, kapitel i manuskriptet “Luulivat tulen sammuneen. Huomioita ja muistelmia”, personarkiv Erkki Vala, mapp 3, 25273, SKS.
“Tvåspråkigheten gynnar yttrandefrihet”, kapitel i manuskriptet ”Näkymättömän miehen muistelmat tai vuosisadan muistelmien luonnoksia” s. 8, personarkiv Erkki Vala, mapp 3, 25282, SKS.
Erkki Wadenström, ”Setäni muistolle”, Uusmaalainen 15.11.1927.
“Kirje lukijalle”, kapitel i manuskriptet ”Näkymättömän miehen muistelmat tai vuosisadan
muistelmien luonnoksia” s. 16, personarkiv Erkki Vala, mapp 3, 25282, SKS.
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Gurli Sevón-Rosenbröijer, dagbok 1918–1919, Bertel Rosenbröijers samling, Riksarkivet (RA),
Helsingfors. Hädanefter G.S-R.
”Kortfattat sammandrag av General Mannerheims verksamhet under hans tid som Riksföreståndare 1918– 1919”, G. Mannerheims samling, Handlingar rörande riksföreståndarämbetet, 1919, Riksarkivet, Helsingfors. Dokumentet är uppgjort av juristen K.V. Holma 21.6.1948
och baserat endast ”på skriftliga källor, ej minnesuppgifter”.
Matti Klinge, ”Revanscher”, Marskalkens hem. Historia kring Mannerheim-museet, Märtha Norrback (red.), Helsingfors: Otava 2001, s. 8–16.
Henrik Meinander, Gustaf Mannerheim. Aristokrat i vadmal, Helsingfors: Otava 2017, s. 117–125.
”Kortfattat sammandrag av General Mannerheims verksamhet under hans tid som Riksföreståndare 1918– 1919”, Handlingar rörande riksföreståndarämbetet: 1919, G. Mannerheims
samling, RA.
Ett undantag var Gallen-Kallela-museets utställning Kahden tulen välissä – Akseli GallenKallelan kuohuva 1910-luku år 2017.
Axel Gallen-Kallela till Mary Gallen-Kallela, 28.3.1919, Gallen-Kallela-museets arkiv. Cit. i
Kerttu Kervonen-Kannas, ”Borgå-gubben – Gustaf M”, Gallen-Kallela & Mannerheim. Forskningsresande, vänner, påverkare, Helsingfors, Esbo: Gallen-Kallela-museet, Mannerheim-museet (1993), s. 44.
Mary Gallen-Kallela till Axel Gallen-Kallela 9.4.1919, cit i Kervonen-Kannas, ”Borgå-gubben”.
Detta var precis efter den stora lantdagsbalen, vars arrangemang Gallen-Kallela i hög grad
varit ansvarig för. Mary fortsätter att jämra sig: ”Voi, voi den isä ändå, jag börjar få ondt samvete att jag skickade honom iväg, nog är det under hans värdighet [...]” Mary Gallen-Kallela
till Kirsti Gallen-Kallela 29.4.1919, cit. i ibid., s. 44. ”Inter Arma silent artes”, ironiserade också Fyren 21, 1918:9–12 om Axel Gallen-Kallela.
G.S-R, 1.4.1919, RA. Här syftar Gurli Sevón-Rosenbröijer närmare bestämt till oanständiga
anekdoter som Gallen-Kallela och Louis Sparre berättat till varandra både för att uppmuntra riksföreståndaren och i hans frånvaro.
J. A. Wecksell, Lauri Hendell & I. Havu, Aikalaiskirja 1934. Henkilötietoja nykypolven suomalaisista, Helsingfors: Otava 1933; ”Kortfattat sammandrag av General Mannerheims verksamhet under hans tid som Riksföreståndare 1918– 1919”, Handlingar rörande riksföreståndarämbetet: 1919, G. Mannerheims samling, RA. Officiellt påbörjades anställningsförhållandet
26.12.1919. Geheimerådinnan Emilie de Pont var syster till Hjalmar Linder som hade varit gift
med Sophie Mannerheim och som fortfarande umgicks med Mannerheim. Det är därför troligt att fru Rosenbröijers anställningsförhållande kommit till via kontakter. Se Tor Carpelan,
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna, Helsingfors: Frenckell 1954–1966,
ätten Rosenbröijer, nr 187.
G.S-R, 23.12.1918 och 3.1.1919, RA. Den förste adjutanten Kasimir Lilius kommenterade dagshändelserna i sin egen anteckningsbok, vilken skulle vara föremål för en annan essä. Den
finns i privat ägo i Hangö. Se Hufvudstadsbladet 19.5.2019.
G.S-R, 1.4.1919, RA. Arbetsfördelningen mellan adjutanterna är något förborgad, men Rosenbröijer var bland annat Mannerheims gående ”Vem och Vad”, språkstöd och protokollsekreterare.
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G.S-R, RA. Från första början (1.1.1919) visade också Mannerheim intresse för henne: ”Han frågar efter mig, frågade om jag endast är hans fru eller om jag har någon annan sysselsättning
[...]”. Från att ha varit något rädd för Mannerheim – hans vänlighet i synnerhet förvånar henne i början – utbrister hon den 22 juli: ”Men hans leende är verkligen obeskrivligt tjusande”.
G.S-R, 3.5.1919, RA.
G.S-R, 20.5.1919, RA.
Programförklaringen ”Suomen Kansalle”, Handlingar 1919, G. Mannerheims samling, RA; Kerberos 1919:12.
G.S-R, 23.12.1918, RA.
G.S-R, 3.1.1919, RA.
G.S-R, 3.1. och 13.1.1919, RA.
Mannerheim till lantdagens talman Paavo Virkkunen och vice talmannen Relander, vilka
uppvaktade honom med krav om att han måste stanna kvar i landet. Cit. i G.S-R, 3.4.1919, RA.
G.S-R, 23.12.1919, RA.
G.S-R, 13.1.1919, RA. Risto Volanen kallar Finland ”en av Frankrikes randstater”. Risto Volanen, Nuori Suomi sodan ja rauhan Euroopassa 1918–1922, Helsinki: Otava 2019, s. 214.
På en bal hos prof. Wallenskiöld, anordnad till alla franska officerares ära, verkar hon nog ha blivit mer övertygad om de negativa sidorna hos ”les boches” (tyskarna) och också insett att fransmännen fortfarande höll emot Finland det att tyskvänligheten var så utbredd. G.S-R, 5.4.1919,
20.5.1919 och 4.5.1919, RA. Att fransmännen sades plundra mindre än tyskarna var ”glädjande
för mitt entente-sinne”.
G.S-R, 13.6.1919, RA.
G.S-R, 1.1.1919, RA. Ännu i mars 1919 tycker Gurli att det finns ett ”glödande hat bland våra
röda.” 22.3.1919.
Mannerheims tal till riksdagen, 4.4.1919. Kari Selén (toim.), Mannerheim. Puheet 1918–1947, Helsinki: WSOY 2008, s. 69–70.
G.S-R, 5.4.1919, RA.
Akseli Gallen-Kallela till hustrun Mary 7.4.1919. Gallen-Kallela museets arkiv. Cit. i KervonenKannas, ”Borgå-gubben”, s. 42.
G.S-R, 22.3.1919, RA.
G.S-R, 22.3.1919, RA. ”[...] med oändlig samvetsgrannhet gjorde sig underrättad om soldaternas förhållanden, önskemål, mm. Bataljonschefernas förvåning och oro var märkbar, då M
gick ned i köket, själv smakade på soppan [...] I varje stad samlade han efter slutad inspektion officerarna till ett möte och förklarade för dem att en officers första plikt är att sköta
om sina soldater.” Se även 2.4.1919. ”En fånge, som var satt i järn på grund av att han försökt
fly blev på Ms tillsägelse befriad från järnen.”
G.S-R, 14.6.1919, RA.
G.S-R, 1.4.1919, RA. Mannerheim fortsatte: ”Jag vet snart inte någon annan råd än öppnandet
av den Tengmarckska vägen”. ”Därmed menade han en sidoingång som begagnades av greve Adlerbergs älskarinna, mamsell Tengmarck, från teatern. Vidare besked fick Costiander
inte, men han förklarade att han så snart tillfälle yppar sig skulle förnya frågan. Han sade att
till och med i dessa frågor ha dessa hans gamla kamrater en sådan respekt för Mannerheim
att de endast vid ytterst få tillfällen våga komma fram med något liknande. Men i alla fall:
Stackars M! Han kan ju inte taga ett steg utan att ha sex detektiver efter sig.”
G.S-R, 1.4.1919, RA.
G.S-R, 2.4.1919, RA.
G.S-R, 20.5.1919, RA.
Yrjö Niiniluoto, Suuri Rooli, Helsinki: Otava 1962.
G.S-R, 10.4.1919, RA. Sevón-Rosenbröijer nedtecknar flera rader om ämnet: ”Från tåget for han
upp till Fennia tillsammans med krigsministern och Ignatius, kanske även någon annan. Men
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då dessa kommo därifrån följde riksföreståndaren icke med utan försvann en trappa upp.
Och detta skedde icke första gången. Där uppe bor den vackra grevinnan Schuvalov, vars man
inte fick tillåtelse att stanna i Helsingfors, utan måste begiva sig till Heinola. Varför blev inte
grevinnan tvungen att begiva sig till Heinola? Detektiverna har berättat, att riksföreståndaren flere gånger efter det adjutanterna gått, promenerade ner till Fennia icke stannat i restaurangen, utan försvunnit högre upp. Grevinnan Schuvalov har dessutom en gång befunnit
sig hos honom sent en afton. Alltså… detta annullerar kanske Kitty Linder antagandet. Eller
kanske inte? Varför inte två?”
”Valtionhoitaja” (manuskript Ohto Manninen), http://www.mannerheim.fi/07_vhoit/s_valtho.htm (läst 17.10.2019).
G.S-R, 5.4.1919, RA.
”Till Enckell sade han idag att han absolut inte tål det någon av ministrarna ’i min regering’
ha någon partifärg. De måste alla vara partilösa.” G.S-R, 23.12.1918. Valet av Mannerheim hade
naturligtvis mött kritik i riksdagen – socialdemokraternas Paasivuori till exempel motsatte sig hans val till riksföreståndare ”eller med andra ord kung”. Om maktombytet se Martti
Häikiö, Suomen leijona. Svinhufvud itsenäisyysmiehenä, Jyväskylä: Docendo 2017, s. 383.
G.S-R, 3.1.1919, RA.
G.S-R, 13.1.1919, RA.
G.S-R, 1.1.1919 och 13.1.1919, RA.
G.S-R, 14.6.1919, RA. ”Ett så klart huvud, ett så gott hjärta, och en så stor psykologisk blick har
säkert sällan förenats i en regents person. Och honom skulle vi inte få behålla!”
G.S-R, 5.4.1919, RA.
Hon beskriver valet av allmän kransbinderska, kransbindningsdagen, akten, utflykten till
Sveaborg och balen samt den nattliga promenaden hem. ”Jag vet inte när jag haft så oerhört
roligt.” […] Det var Bertel och jag som följde hem fröken M och den hemfärden kommer jag
inte snart att glömma. Ingen skulle trott sina ögon om han sett fröken Mannerheim då. Hon
höll Bertel under ena armen och mig under den andra. Gnolande ”Putte” steppade vi alla tre
framåt längs Alexandersgatan medan fröken M ofta ropade ”eläköön”, ett av de få finska ord
hon lärt sig. Plötsligt sade hon: ”Tänk om vi nu skulle möta min far!” ”Ja då skulle jag bestämt
få afsked”, svarade Bertel. Detta uppträdande skulle man aldrig kunnat tänka sig av den högförnäma, i sällskap så ytterst stela fröken M.” G.S-R, 20.5, 3.6, 13.6.1919, RA. För mer om universitetet och promotionen under våren 1919 se Kristina. Ranki, Miekka ja liekki. Mannerheim
ja Yliopisto, Helsinki: Mannerheim-museo 2019.
Carpelan, Ättartavlor, ätten Rosenbröijer. För sina franska meriter tilldelades han Hederslegionen 17 januari 1923.
Då Bertel Rosenbröijer1929 blev utnämnd till militärattaché i Stockholm, Oslo och Köpenhamn
var Gurli inte längre med. Enligt Helsingin nimikirja ja osoitekalenteri (Helsinki: Nimikirjantoimisto 1928, s. 464, 500, tillgänglig i Nationalbibliotekets digitala samlingar https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/1161824?page=9, läst 17.10.2019) var Gurli Sevón-Rosenbröijer
inskriven på Unionsgatan 45, han på deras tidigare gemensamma adress på Kronobergsgatan.
Wecksell, Hendell & Havu, Aikalaiskirja 1934. Gurli Sevón-Rosenbröijers Novelletter om
kvinnor utkom 1919 på Söderströms förlag. I det exemplar som finns på Mannerheimmuseet, framkommer att generalen hade fått den av Gurli Sevón-Rosenbröijer med dedikationen ”Till Generalen Friherre G. Mannerheim med vördnad av förf.”, men inte sprättat upp
alla sidor. Det är möjligt att fiktionen bygger på erfarenheter från ”hovlivet”.
Nio dagar i Paris (Kirja, 1928) grundade sig på sällskapsresor, som hon redan ordnat i flera års
tid. Se intervju med G. S-R i Astra 11, 1929:2.
Ritva Koskennurmi-Sivonen, ”Helsingin muotisalongit ja salonkimuoti”, https://rkosken.kapsi.fi/muoti.html (läst 15.10.2019).
Hufvudstadsbladet 5.6. och 6.6.2011
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This image is repeatedly used by the German minister to Helsinki, Wipert von Blücher. See,
inter alia, Politisches Archiv, Auswärtiges Amt (PA/AA): Wipert von Blücher Papers, 84: Erinnerungen II, “Mannerheim”, 28 January 1945; ibid., p. 85: Reden (1925–1944), von Blücher’s
speech at Mannerheim’s 70th birthday dinner, 4 June 1937; Wipert von Blücher: Gesandter zwischen Diktatur und Demokratie. Erinnerungen aus den Jahren 1935–1944, Wiesbaden: Limes, 1951,
p. 231. Cf. as well the commercially extremely successful Finnish (and Swedish) translation of
von Blücher’s memoirs: Suomen kohtalonaikoja. Muistelmia vuosilta 1935–1944, Helsinki: WSOY
1950. For the context see Henrik Meinander’s recent study: Gustaf Mannerheim: aristokrat i
vadmal, Helsinki: Otava 2017; on the historiography, especially on Stig Jägerskiöld’s overarching influence, cf. Henrik Meinander: “Vad skulle Jägerskiöld säga!”, in: idem: Den nödvändiga grannen. Studier & inlägg, Helsingfors: Schildts 2001, p. 131–146.
Author’s interview with Gebhard Hubert von Blücher, 17 July 2001.
Most prominent among them the works of the former liaison general at Mannerheim’s headquarters in Mikkeli, Waldemar Erfurth, Der finnische Krieg 1941–1944, Wiesbaden: Limes 1950;
idem, “Erinnerungen an Marschall Mannerheim”, Europäische Sicherheit 1 (1951), 34–35, respectively 2 (1951), p. 29–35.
Marjaliisa Hentilä & Seppo Hentilä, Saksalainen Suomi 1918, Helsinki: Siltala 2016. For further
reference, I will use the recently published German translation by Benjamin Schweitzer, Das
deutsche Finnland 1918: Die Rolle der Deutschen im finnischen Bürgerkrieg, Bad Vilbel: Scoventa
2019. Cf. recently as well Vesa Vares, Viileää veljeyttä: Suomi ja Saksa 1918–1939, Helsinki: Otava
2018, who suggests alternatively (and cleverly) the term “Svinhufvudilainen Suomi”, p. 35–37.
Besides the previous references see Gustaf Mannerheim, Minnen, 2 vols., Helsingfors: Schildts
1951–1952. (I use the shorter German version, Erinnerungen, Zürich: Atlantis 1952.) Rüdiger
von der Goltz, Meine Sendung in Finnland und im Baltikum, Leipzig: K. F. Koehler, 1920.
As examples: Mannerheim to Marie Lubormirska, 10 August 1914 (no. 56), and Louis Sparre,
28 January 1915 (no. 65), in: Mannerheim, Brev från sju årtionden, ed. Stig Jägerskiöld, Helsingfors: Söderström 1984, p. 111–112 respectively p. 125–126. On the actual issue and the controversy at hand cf. the historiographical overview by John Horne, “Atrocities and war crimes”, in:
Jay Winter (ed.), The Cambridge History of the First World War I: Global War, Cambridge: CUP
2014, p. 561–584; for Russian war crimes see the exploratory remarks by Alexander Watson,
“Unheard-of Brutality. Russian Atrocities against Civilians in East Prussia, 1914–15”, Journal
of Modern History 86 (2014), p. 780–825.
Meinander, Mannerheim, p. 84. All translations are, if not indicated otherwise, mine [MJ]. Situating Mannerheim in his imperial context is done by Bradley D. Woodworth, “The Imperial
Career of Gustaf Mannerheim: Mobility and Identity of a Non-Russian within the Russian Empire”, in: Tim Buchen and Malte Rolf (eds.), Eliten im Vielvölkerreich: Imperiale Biographien in
Russland und Österreich-Ungarn (1850–1918), Berlin: de Gruyter 2015, p. 135–154.
David Lloyd George, War Memoirs, 2 vols., London: Odhams 1933–34, here vol. 1, p. 32. Among
an infinite amount of differing approaches to the subject and controversy cf. the excellent
historiographical overviews by: William Mulligan, The Origins of the First World War, Cambridge: CUP 2010; Jack S. Levy & John A. Vasquez (eds.), The Causes of the First World War: Analytic
Perspectives and Historical Debates, Cambridge: CUP 2014.
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Mannerheim, Brev, Mannerheim to Sophie Mannerheim, 21 September 1917 (no. 100), p. 178–
179.
On the context cf. Meinander, Mannerheim, p. 90; Matti Lackman, Suomen vai Saksan puolesta? Jääkäreiden tuntematon historia: Jääkäriliikkeen ja jääkäripataljoona 27:n (1915–1918) synty,
luonne, mielialojen vaihteluita ja sisäisiä kriisejä sekä niiden heijastuksia itsenäisen Suomen ensi
vuosiin saakka, Helsinki: Otava 2000, as the by far densest analysis; for a broader interpretation of that position see Michael Jonas, Scandinavia and the Great Powers in the First World
War, London: Bloomsbury 2019, p. 87–110.
Cf. Hentilä & Hentilä, Das deutsche Finnland 1918, p. 47–48; Stig Jägerskiöld, Gustaf Mannerheim 1918, Stockholm: Bonnier 1967, p. 94–102; Lackman, Suomen vai Saksan puolesta?, p. 570–
583; J. E. O. Screen, Mannerheim: The Years of Preparation, London: Hurst 1993², p. 131–132.
Hentilä & Hentilä, Das deutsche Finnland 1918, p. 47–48 (cit., based on Thesleff ’s notes); Lackman, Suomen vai Saksan puolesta?, p. 580–581; J. E. O. Screen, Mannerheim: The Finnish Years,
London: Hurst 2000, p. 25–26.
Hentilä & Hentilä, Das deutsche Finnland 1918, p. 49–53, 324–330. Even in his memoirs, Mannerheim, Erinnerungen, p. 187–190, appears still rather embittered; cf. as well Mannerheim,
Brev, Mannerheim to Gösta Törngren, 24 July 1921 (no. 136), p. 214–215; Stig Jägerskiöld, Mannerheim 1867–1951, Herford: Busse, 1985, 105–108. For Thesleff ’s version cf. Holger Thesleff,
Upplevelser under krigsåren 1914–1918, Helsingfors: Schildts 1919, p. 109–114.
Hentilä & Hentilä, Das deutsche Finnland 1918, p. 51–52, with a similar observation and a biographical outline of Thesleff.
Manfred Menger, Die Finnlandpolitik des deutschen Imperialismus 1917–1918, Berlin: Akademie
1974, p. 211 (cit.).
The phrase is derived from Dean Ascheson’s description of Britain’s disorientation in the postwar period, delivered in a speech at West Point, 5 December 1962.
Goltz, Meine Sendung, p. 62–63; Tuomas Hoppu, Vallatkaa Helsinki. Saksan hyökkäys punaiseen
pääkaupunkiin 1918, Helsinki: Gummerus 2013, and, recently, Hentilä & Hentilä, Das deutsche
Finnland 1918, p. 229–241, with a detailed reconstruction of the parade.
Mannerheim, Brev, Mannerheim to Erland Nordenskiöld, 10 October 1918 (no. 112), p. 190;
Screen, Mannerheim: Years of Preparation, p. 132.
Mannerheim, Erinnerungen, p. 218 (cit.); Goltz, Meine Sendung, p. 75. On the context cf. Hentilä & Hentilä, Das deutsche Finnland 1918, p. 279–282; Jägerskiöld, Mannerheim, p. 104–105.
Mannerheim, Brev, Mannerheim to Hanna Lovén, 11 March 1918 (no. 106), p. 184–185. On
Mannerheim’s skill in the creation and cultivation of his own myth see Matti Klinge, “Myytti“, in: Päiviö Tommila et al. (eds.), Mannerheim. Sotilas ja ihminen, p. 10–18, Helsinki: Yliopistopaino 1992, p. 10–18.
Screen, Mannerheim: The Finnish Years, p. 35–37.
Goltz, Meine Sendung, p. 43.
Goltz, Meine Sendung, p. 74–75, 81–85, 100–103.
Mannerheim, Brev, Mannerheim to Werner Söderhjelm, 1 November 1918 (no. 117), p. 194–195.
Hentilä & Hentilä, Das deutsche Finnland 1918, p. 303–323, with excellent – and rather original
– remarks on von der Goltz’ relations to the Finnish elites.
Wipert von Blücher, Finnlands Gesuch um deutsche Hilfe 1918. Mannerheims Memoiren berichtigt, Außenpolitik. Zeitschrift für internationale Fragen (5) 1954, p. 462–464; cf. Onni
Talas, Finlands kamp för sin självständighet enligt Mannerheims minnen, Helsinki 1953, which
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Press 2003, s. 17–21, 104–127; Ronnie Janoff-Bulman, Shattered Assumptions. Towards a New Psychology of Trauma, New York: Free Press 1992, s. 49–69.
Ks. esim. Derek Summerfield, ”Cross-cultural Perspectives on the Medicalization of Human
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Jenny Edkins, Trauma and the Memory of Politics, Cambridge: Cambridge University Press 2003,
erityisesti s. 3–16; ks. myös Kivimäki, ”Traumaperäinen stressihäiriö”, s. 108–109.
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Cultural Trauma and Collective Identity, Berkeley: University of California Press 2004.
Jukka Kulomaa, Käpykaartiin? Sotilaskarkuruus Suomen armeijassa jatkosodan aikana 1941–
1944, Helsinki: Painatuskeskus 1995, s. 261–292; Ville Kivimäki, ”IV Armeijakunnan joukoissa
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Weilin+Göös 1966, s. 30–31.
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historiantutkimus, Helsinki: SKS 2019, s. 97–98; samassa teoksessa Petri Karonen, ”Historiantutkijat ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus n. 1860–1950”, s. 508–512.
Ks. tästä tiivistetysti yhdessä Tuomas Teporan kanssa kirjoittamani artikkelit ”Meaningless
Death or Regenerating Sacrifice? Violence and Social Cohesion in Wartime Finland”, Tiina
Kinnunen & Ville Kivimäki (toim.), Finland in World War II: History, Memory, Interpretations.
Leiden: Brill 2012, 233–275; sekä ”War of Hearts: Love and Collective Attachment as Integrating Factors in Finland During World War II”, Journal of Social History 43, 2009:2, 285–305. Artikkeleissa esiinnousseet ajatukset laajenivat sittemmin prof. Henrik Meinanderin johtamaksi ja Suomen Akatemian rahoittamaksi tutkimushankkeeksi ”Tunteet ja sodan kulttuurihistoria Suomessa 1939–1951”, jossa toimimme Tuomaksen kanssa tutkijoina.
Ville Kivimäki, Murtuneet mielet. Taistelu suomalaissotilaiden hermoista 1939–1945, Helsinki:
WSOY, s. 186–192, 328–329, 389–391. Historian käytöstä valistusupseerien ja sotilaspastorien
työssä ks. esim. Esko Salminen, Propaganda rintamajoukoissa 1941–44. Suomen armeijan valistustoiminta ja mielialojen ohjaus jatkosodan aikana, Helsinki: Otava; Jouni Tilli, Suomen pyhä
sota. Papit jatkosodan julistajina, Jyväskylä: Atena.
Timo Auvinen, Antero Holmila & Niina Lehtimäki, ”Epävarma itsenäisyys. Julkinen keskustelu sodan päättyessä”, Ville Kivimäki & Kirsi-Maria Hytönen (toim.), Rauhaton rauha. Suomalaiset ja sodan päättyminen 1944–1950, Tampere: Vastapaino, s. 218–225; Gerda Rytin radiopuheesta Kivimäki & Tepora, ”Meaningless Death or Regenerating Sacrifice?”, s. 270–
271.
Henrik Meinander, Suomi 1944. Sota, yhteiskunta, tunnemaisema, suom. Paula Autio, Helsinki:
Siltala 2009.

Petri Karonen

Suomen vapausradio ja Suomen siirtyminen
sodasta rauhaan syksystä 1944 keväälle 1945
243–256

1

392

Karel C. Berkhoff, Motherland in Danger. Soviet Propaganda during World War II, Cambridge,
MA: Harvard University Press 2012, s. 3. Myös esimerkiksi Stanley Cunningham, The Idea of
Propaganda. A Reconstruction, Westport: Praeger 2002, s. 4; Heikki Luostarinen, ”Propaganda Analysis”, Wilhelm Kempf, Heikki Luostarinen (eds.), Journalism and the New World Order.
Studying War and the Media 2, Kungälv 2002, s. 21–26; Robert Cole, International Communica-
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tions. Propaganda, Censorship and Irish Neutrality in the Second World War, Edinburgh: Edinburgh University Press 2006, s. 1.
Alun perin asema käytti itsestään ytimekästä nimeä ”Suomen kansan hitleriläissodan vastainen radio”, mutta käsite Suomen vapausradio vakiintui pian. Asema toimi kesästä 1941 aina
vappuaattoon 1945 saakka. Kimmo Rentola, Kenen joukoissa seisot? Suomalainen kommunismi ja sota 1937–1945, Helsinki: WSOY 1994, s. 354–365.
Neuvostoliiton Ranskaan suuntaamasta vastaavanlaisesta “mustasta propagandasta” Derek W. Vaillant, ”LA POLICE DE L’AIR: Amateur Radio and the Politics of Aural Surveillance
in France, 1921–1940”, French Politics, Culture & Society, Vol. 28, No. 1 (Spring 2010), s. 15–16 ja
Saksan Britanniaan kohdistamasta Martin Doherty, ”Black propaganda by radio: The German Concordia broadcasts to Britain 1940–1941”, Historical Journal of Film, Radio & Television.
June 1994, Vol. 14 Issue 2.
Valtion tiedoituslaitos, Tarkkailutoimisto, Radiokatsaukset 1944–1945, Valtioneuvoston tiedoituselimet 1939–1948, Kansallisarkisto, Jyväskylän toimipiste (KA JyMA) (Kaksoiskappaleet, alkuperäiset Kansallisarkistossa Helsingissä). Jatkossa käytetään lyhennettä SV (= Suomen vapausradio), 17.10.1944.
Monet aikalaiset, muistelijat ja tutkijat ovat todenneet, että vapausradion välittämä kuva sotaajan Suomen oloista oli yksipuolinen ja viestit ylipäätään liian tökeröitä voidakseen todella
vaikuttaa. Sen sijaan länsiliittoutuneiden, erityisesti brittien, Suomeen kohdistamilla radiolähetyksillä oli todellista merkitystä mielialoihin. Erityisesti Timo Vihavainen, ”Sodan ja vaaran vuodet”, Yleisradion historia. 1. osa. 1926–1949, Helsinki: Yleisradio 1996, s. 221–227; Timo
Vihavainen, Stalin ja Suomi, Helsinki: Otava 1998, s. 216–233; Lasse Vihonen, Radio sodissamme 1939–1945, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1298, Helsinki 2010, s. 310. Aikalaisista esimerkiksi Markus P. Kato [Arvi Korhonen], Sodan uudet kasvot – kiihkotonta selvittelyä henkisen kaasusodan varalle, Helsinki: Otava 1944, s. 62–63; Eino Jutikkala, Valtion Tiedoituslaitoksen salainen sotakronikka, Helsinki: WSOY 1997, passim.; L. A. Puntila, Kenttäpostia
1944, Helsinki: Tammi 1972.
Henrik Meinander, Suomi 1944. Sota, yhteiskunta, tunnemaisema, suom. Paula Autio, Helsinki:
Siltala 2009; Henrik Meinander, ”Syksyn 1944 tunnemaisemasta”, Hannu Rautkallio (toim.),
Suomen sotakorvaukset. Mahdottomasta tuli mahdollinen, Helsinki: Paasilinna 2014, 30–38. Vrt.
myös esimerkiksi Ville Kivimäki, ”Hämärä horisontti, avautuvat tulevaisuudet: Suomalaissotilaat ja syksyn 1944 tunnemaisema”, Ville Kivimäki & Kirsi-Maria Hytönen (toim.), Rauhaton
rauha. Suomalaiset ja sodan päättyminen 1944–1950, Tampere: Vastapaino 2015, s. 73–100.
Esimerkiksi J. K. Paasikiven päiväkirjat 1944–1956. Ensimmäinen osa 28.6.1944–24.4.1949, toim.
Yrjö Blomstedt & Matti Klinge, Helsinki: WSOY 1985, s. 89, 124, 131.
Kauko Rumpunen & Ohto Manninen (toim.), Faktillisesti tämä tarkoittaa antautumista. Jatkosodan hallitusten iltakoulujen pöytäkirjat, Helsinki: Edita 2009, s. 80 (iltakoulu 15.11.1944),
s. 247–248 (lainaus). Jo aiemmin vapausradio oli ottanut kahteen otteeseen jyrkästi kantaa
Tannerin nimittämiseen kansantaloudelliseen neuvottelukuntaan. Samassa yhteydessä, kuten monesti myöhemminkin, kritisoitiin muun muassa Rydin, Linkomiehen ja muiden sodan ajan päättäjien saamia ensiluokkaisia tehtäviä valtionhallinnosta ja eduskunnasta. SV
13.10.1944, 19.10.1944.
Erityisesti Lauri Haataja on muutamissa yhteyksissä viitannut tällä tavoin saadun informaation merkitykseen äärivasemmiston toiminnan tukena välirauhan jälkeisinä aikoina. Lauri
Haataja, ”Jälleenrakentava Suomi”, Seppo Zetterberg (toim.), Suomen historian pikkujättiläinen. Porvoo–Helsinki: WSOY, 1987, s. 745; Lauri Haataja, Demokratian opissa. SKP, vaaran vuodet ja Neuvostoliitto, Helsinki: Tammi 1988, s. 72. Myös esimerkiksi Petri Karonen, ”Pitkä parlamentti ja rauhankriisi toisen maailmansodan jälkeen”, Historian selkosilla. Jouko Vahtolan
juhlakirja, toim. Matti Enbuske, Matti Mäntylä, Matti Salo & Reija Satokangas, Studia Historica Septentrionalia 65, Oulu: Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys 2012, s. 163–172 sekä
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Timo Auvisen Jyväskylän yliopistossa valmisteilla oleva väitöskirjatyö suomalaisen lehdistön
sodasta rauhaan siirtymisestä.
Mitä ilmeisimmin aikalaiset yhdistivät radiolähetyksen muodon sanomalehtiin, mikä
puolestaan on luontevaa ottaen huomioon Neuvostoliiton propagandan keskittymisen lehdistöön.
Esimerkiksi syyskuun lopulla 1944 vapausradiossa pohdittiin aseman merkitystä suomalaisen median kentällä. ”Maamme virallinen propaganda” oli kolme vuotta väittänyt, että vapausradion ”uutispalvelu on sellaista propagandaa, jolla Suomessa ei ole mitään vaikutusta”. Puhujan mielestä käsitys ei pitänyt paikkaansa, sillä esimerkiksi yleisradion sotatilanneselostukset olivat antaneet aivan toisenlaisen kuvan kuin vapausradio: ”kenen harjoittama
uutispalvelu on ollut totuudenmukaista ja kenen pelkkää valhepropagandaa. Nykyinen sotatilanne todistaa epäilemättä meidän puolestamme”. SV 27.9.1944. Radiolähetysten vaikutuksen mittaamisen vaikeuksista esimerkiksi Linda Risso, ”Introduction. Radio Wars: Broadcasting in the Cold War”, Cold War History, Volume 13, Issue 2, 2013, s. 145–152.
Tarkkailuosasto keräsi tietoa liittoutuneiden radiolähetyksistä. Aineistot nauhoitettiin ja purettiin sitten tekstiksi. Toisinaan häiriöiden vuoksi lähetykset jäivät kuulumatta. Silti varsinkin vapausradion lähetyksissä, joita oli tavallisesti monia päivässä, oli runsaasti toistoja. Radiokatsaukset 1944–1945. Viitteiden päiväys tarkoittaa aina radiolähetyksen esityspäivää, joka
oli tavallisesti vuorokautta aikaisempi kuin katsauksen laadinta-aika. Sen sijaan tiedonannon tarkka kellonaika on jätetty pois tästä. Kiitän aineiston koontiavusta tutkimusavustajinani eri aikoina toimineita Antti Räihää ja Zachris Haaparinnettä.
Vihonen, Radio sodissamme, s. 310; Jutikkala, Valtion Tiedoituslaitoksen, s. 12–13, 36–39.
Berkhoff, Motherland in Danger, s. 20–27; Vilho Suomi, ”Suomen yleisradio”, Oma Maa 9. Tietokirja Suomen kodeille, Helsinki: WSOY 1961, s. 153; Vihavainen, ”Sodan ja vaaran vuodet”, s. 256.
Ks. esimerkiksi Osmo Jussila, Suomen tie 1944–1948. Miksi siitä ei tullut kansandemokratiaa,
Helsinki: WSOY 1990, s. 30; Rentola, Kenen joukoissa seisot?, s. 354–355, 359–360; Vihavainen,
”Sodan ja vaaran vuodet”, s. 226; Osmo Hyytiä, Karjalais-Suomalainen Neuvostotasavalta 1940–
1956. Kansallinen tasavalta? Helsinki: Suomen historiallinen seura 1999, s. 79–88; Vihonen, Radio sodassa. Kansallisbiografiassa (http://www.kansallisbiografia.fi/) Armas Äikiästä kirjoittaa
Kalevi Kalemaa ja Elina Katainen Inkeri Lehtisestä. Sekä Lehtinen että Äikiä olivat aikanaan Neuvostoliittoon loikattuaan menettäneet Suomen kansalaisuuden. Lehtinen sai kansalaisoikeutensa takaisin viimein 1950-luvulla avioliittonsa myötä, mutta Äikiälle ei sitä enää
koskaan suotu. Molemmat olivat kuitenkin saapuneet Suomeen jo vuoden 1946 alussa vahvistamaan SKP:n rivejä. Jo Jahvetti (Yrjö Kilpeläinen) mainitsi ”Moskovan ja Petroskoin Tiltujen” lisäksi Äikiän teoksessaan Suomi Neuvostoliiton radiossa, Helsinki 1942. Tämä teos kuuluu luonnollisesti sekin sotapropagandan alalle.
Erityisesti Berkhoff, Motherland in Danger.
SV 8.9.1944.
SV 14.9.1944 (lainaus), 29.9.1944, 20.1.1945.
SV 7.10.1944, 11.10.1944, 22.1.1945. Esimerkiksi Karonen, ”Pitkä parlamentti”. Uudelleentulkinnoista myös muun muassa SV 12.2.1945, 13.3.1945, 30.3.1945.
Esimerkiksi SV 17.11.1944, 19.11.1944, 19.1.1945, 25.1.1945, 23.3.1945. Vapausradio ruimi säännöllisesti Suomen Kuvalehden nimimerkki Pekka Peistä, joten toimituksessa ei todennäköisesti
tiedetty, että mainittujen tekstien kirjoittaja oli Kekkonen. Esimerkiksi SV 1.10.1944, 9.2.1945.
Esimerkiksi Hannu Rautkallio, Laboratorio Suomi. Kekkonen ja KGB 1944–1962, Helsinki: WSOY
1996, s. 49.
SV 21.9.1944, 22.9.1944 (lainaus).
Vapausradio kyllä siteerasi sittemmin monia Paasikiven puheita ja lausuntoja, mutta varsin
pidättyväisesti. SV 19.11.1944. Ks. myös 10.12.1944, 1.3.1945, 9.3.1945, 15.3.1945, 17.3.1945, 23.3.1945.
SV 5.1.1945.
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SV 5.4.1945.
J. K. Paasikiven päiväkirjat, s. 131–133.
SV 10.11.1944. Tanner-vihasta kootusti esimerkiksi Mikko Majander, ”Tanner-viha ilman
naamioita”, Työväki ja tunteet, Väki voimakas 15, toim. Elina Katainen ja Pirkko Kotila. Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura 2002.
SV 16.10.1944, 19.10.1944.
SV 26.10.1944, 12.11.1944, 22.11.1944, 24.11.1944, 30.11.1944, 7.12.1944, 9.1.1945, 5.2.1945, 12.4.1945.
SV 27.10.1944.
Esimerkiksi SV 14.9.1944, 24.9.1944, 20.10.1944, 28.10.1944, 3.12.1944.
SV 29.10.1944. Tarkemmin Lauri Hyvämäki, Lista 1:n vangit. Vaaran vuosina 1944–48 sotarikoksista vangittujen suomalaisten sotilaiden tarina, toim. Hannu Rautkallio, Helsinki: Weilin + Göös
1983, s. 21–28, 29, 36–39.
SV 6.9.1944. Jukka Tarkan mukaan (13. artikla. Suomen sotasyyllisyyskysymys ja liittoutuneiden
sotarikospolitiikka vuosina 1944–1946, Porvoo: WSOY 1977, s. 74) SKDL rinnasti ensimmäisen
kerran sotarikollisuuden ja -syyllisyyden Messuhallissa pitämässään kokouksessa 27.11.1944.
Hannu Rautkallio (Laboratorio Suomi, s. 129) puolestaan toteaa, että valvontakomissio oli
aloittanut tietojen keruun ”sotarikollisista” jo syys-lokakuussa 1944.
SV 12.9.1944.
SV 24.10.1944 (lainaukset), esimerkiksi 28.10.1944, 10.11.1944, 19.12.1944, 31.3.1945.
SV 18.10.1944. Lisää analogioita Keski-Eurooppaan esimerkiksi 20.12.1944, 2.1.1945, 3.2.1945,
9.2.1945, 15.2.1945, 23.4.1945.
Sen sijaan muista sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä tuomituista sodan ajan päättäjiä eli Tyko
Reinikkaa, Antti Kukkosta tai Henrik Ramsayta vapausradio muisti lähetyksissään aivan satunnaisesti, jos silloinkaan. Analogioista tältä osin esimerkiksi SV 28.10.1944, 10.11.1944.
SV 2.10.1944, SV 17.12.1944. Myös esimerkiksi 8.10.1944.
Esimerkiksi SV 16.1.1945, 28.1.1945, 2.2.1945, 6.2.1945, 11.3.1945, 20.3.1945.
SV 20.2.1945, 25.2.1945, 26.2.1945. Vrt. Paasikiven päiväkirjat, s. 94 (27.1.1945).
Sota-ajan lähetyksien kielenkäytöstä Rentola, Kenen joukoissa seisot?, s. 354–355.
SV 2.11.1944, 5.11.1944, 12.11.1944.
SV 12.11.1944.
Virkamiesten erottamisvaatimuksista erityisesti Jussila, Suomen tie; Heikki Ylikangas, Keskushallinnon virkamiesten rekrytointi Suomessa ajanjaksolla 1809–1984. Väliraportti, Helsinki:
Hallintohistoriakomitea 1991, s. 188–199; Jorma Selovuori, ”Muuttuiko hallinto, vaihtuivatko
virkamiehet? Virkamiehistö ja hallinto vuosina 1944–1948”, Virkaan, virassa, viratta. Tutkielmia virkamiehistä ja ministereistä. Hallintohistoriallisia tutkimuksia 7, Helsinki: Hallintohistoriakomitea 1993, s. 119–125, 141–143.
SV 17.9.1944. Myös esimerkiksi 1.10.1944, 11.11.1944, 8.12.1944, 3.3.1945, 22.4.1945; myöhemmistä poliisilaitosten puhdistussuunnitelmista sekä Valposta Selovuori, ”Muuttuiko hallinto”,
s. 147–149, 149–152.
SV 19.11.1944. Vapaa Sana vaati opettajakunnan ja kouluhallituksen kansanvaltaistamista ja
puhdistamista fasistisista aineksista joulukuun 1944 alusta alkaen. Selovuori, ”Muuttuiko
hallinto”, s. 165.
SV 27.9.1944, 28.9.1944. Myös 30.9.1944.
Esimerkiksi SV 3.10.1944, 10.10.1944, 11.10.1944, 13.10.1944, 16.10.1944, 24.10.1944, 28.10.1944,
1.11.1944. Ks. Tästä lähemmin esimerkiksi Mikko Uola, ”Suomi sitoutuu hajottamaan...”. Järjestöjen lakkauttaminen vuoden 1944 välirauhansopimuksen 21. artiklan perusteella, Historiallisia
Tutkimuksia 205. Helsinki: Suomen historiallinen seura 1999.
Uola (”Suomi sitoutuu hajoittamaan…”, 52, 56–57) viittaa tässä SKP:n julistukseen 29.10.1944.
Stalin oli antanut Ždanoville käskyn lakkauttaa järjestö jo 26.10.1944. Meinander, Suomi 1944,
s. 335–336.
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”Erään kuuntelijamme” mukaan kansa ihmetteli jo lokakuun alussa, ”saako sellainen fascistijärjestö kuin lotat edelleenkin jatkaa toimintaansa.” SV 2.10.1944; Uola, ”Suomi sitoutuu hajoittamaan…”, s. 72, Lotta Svärdistä s. 78–80.
Ville Pessi oli vaatinut lakkautusta jo 1.11.1944 Messuhallissa pitämässään puheessa. SV
22.11.1944, 30.11.1944, 2.12.1944; Uola, ”Suomi sitoutuu hajoittamaan…”, s. 98.
SV 5.1.1945. Myös esimerkiksi 9.1.1945, 12.1.1945, 21.1.1945, 25.1.1945, 26.1.1945. Vrt. Paasikiven
päiväkirjat, s. 89 (13.1.1945).
Lasse Vihonen (Radio sodissamme, 105–106, 303, 310) toteaa, että Neuvostoliiton radiopropagandan vastustus oli pitkään lähinnä Jahvetin vastuulla.
SV 30.4.1945; esimerkiksi Ylikangas, Keskushallinnon virkamiesten rekrytointi, s. 192; Selovuori,
”Muuttuiko hallinto”, s. 171; Vihavainen, ”Sodan ja vaaran vuodet”, s. 258, 260, 266–270, 281;
Ohto Manninen, Raimo Salokangas, Eljas Erkko. Vaikenematon valtiomahti. Helsinki: WS Bookwell Oy, s. 599–600; Petri Karonen, ”Yleisradio ja rauhaan palaaminen toisen maailmansodan
jälkeen (1944–1950)”, Monelta kantilta. Ilkka Nummelalle omistettu juhlakirja. Toimittaneet Jari
Ojala, Jari Eloranta ja Heikki Roiko-Jokela, Jyväskylän yliopisto: Jyväskylä 2010, s. 149–162. Vrt.
Kimmo Rentola, (Kenen joukoissa seisot?, s. 531–532), jonka mukaan Wuolijoen Yleisradioon
nimityksen ohella toinen todennäköisesti tärkeä syy vapausradion lopettamiseen oli Mannerheimin toistuva mainitseminen lähetyksissä.

Aapo Roselius & Tuomas Tepora
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Richard Black, ”Fifty Years of Refugee Studies: From Theory to Policy”, The International Migration Review 35, 2001:1, s. 57–78.
Heikki Waris et al., Siirtoväen sopeutuminen. Tutkimus Suomen karjalaisen siirtoväen sosiaalisesta sopeutumisesta, Helsinki: Otava 1952.
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När Amerika var frihetens vagga. Sverige,
revolutionen och den transatlantiska alliansen
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Dået och Nuet
Dået satt lugnt med sitt te på verandan
när Nuet på cykel kom hastigt förbi,
stannade cykeln och drog efter andan
helt uppfylld av glad energi.
Far, sade Nuet, jag träffade Sedan
som sa att han har en biljett till Igår
Han vill göra resan med Medan och Redan
och mig. Snälla, säg att jag får!
Dået ställde sin tekopp på bordet
och mötte sin förstföddes ivriga blick,
drog lite på det förlösande ordet
och sade till slut att han fick.
Men, sade Dået, jag ber dig studera
den som ni möter som ser ut som du.
Ta er en stund, och fundera
på varför det blev som det blev. Diskutera
de tankar som fick dominera.
För då var det jag som var Nu.
Henrik Huldén (Gromit)

