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FÖRORD 

Hösten 1995 har för mig har varit en stressad tid med mycket natt
arbete, men har väl också resulterat i ett och annat. Föreliggande upp
sats är en bearbetad version av ett avhandlingsavsnitt med en liknande 
men inte fullt identisk titel, som jag lade fram inför Torkel Janssons all
männa seminarium i februari 1995. Jag får således ihågkomma semina
riet med ett ödmjukt tack för en rad goda synpunkter. Det föreliggande 
ämnet utgör inte direkt min avhandlings huvudtema, utan snarast en 
härav utsprungen sidofråga, som jag vartefter funnit det alltmer angelä
get att ta upp och som jag således tagit mig an att utveckla något. Vart 
efter under arbetets gång har månget historiografiskt ljus gått upp för 
mig. Temat som sådant kan knappast tas upp i samma omfattning i 
avhandlingen, så jag står också i stor tacksamhetsskuld till György 
Novåky för att han åtagit sig att publicera uppsatsen i Opuscula. 

I den sena natt, januari 1996. 
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1. INLEDNING 

"Soldater! Jag har samlat arméen för att tillkännagiva, det en preliminär 
Fredsavhandling den 17 September blivit gjord emellan Svenska och 
Ryska makter. Denna fredstidning sluter ett förhärjande krigs alla olyckor. 
Den bör visserligen vara ett glatt budskap, helst Sveriges uttömda källor 
icke tillåta fortsättning av en strid, börjad av politiskt misstag, och som i 
tvenne år avtynat alla dess krafter. Men Finland frångår Sverige; Riks
gränsen blir Torneå-älv... den visa Allmakten har beslutit våra öden; de 
måste således tagas med tålamod - med undergivenhet."1 

Orden tillhör generalmajoren Carl von Döbeln, överbefälhavare över den 
Kungliga svenska norra armén, då han i Umeå hösten 1809 tog farväl av 
sina vapenbröder från den östra riksdelen. Generalens tal om olika öden, 
och det sammanhang dessa ord uttalades i, har sitt givna symbolvärde 
för denna uppsats. Vad som åsyftas är sönderfallet av det gamla svenska 

riket i två delar och framväxten av de moderna nationalstaterna Sverige 

och Finland; hur detta samtidsperspektiv avspeglats i finsk, finlands
svensk respektive rikssvensk historiografi i synen på tiden bortom 1809. 

Mitt avhandlingsämne är etablerandet av en "svensk" statsmakt en 
gång i tiden i de områden som avträddes 1809 och därmed är man sam

tidigt i allra högsta grad inne på denna problematik. Då jag för dryga 

halvdecenniet sedan som andra årets historikertelning gjorde min för
sta ansats i den finländska s.k. "korstågstiden", var det viktiga för mig 

inte att utreda processer eller sociala relationer, utan att förklara hän
delser och händelseförlopp ur ett traditionellt politiskt perspektiv; 
Sverige vs Finland.2 Vartefter har jag övergått till ett socialt, ekono

miskt och kulturellt betraktelsesätt, samt ett fullständigt negerande av 
moderna nationella förhållanden. Min poäng i det senare hänseendet 
ligger snarast i att försöka se den rumsliga helheten i den svenska stats
maktens framväxt och integrera den östra rikshalvan i denna process.3 

1 Johanneson, Josephson & Åsard 1992, s. 92-95. 
2 Sjöstrand 1990. 
3 Sjöstrand 1994. I samma nummer av HTF (3/1994) finns några andra uppsatser som berör 
samma tema ur andra synpunkter (Korpela 1994. Orrman 1994), i vilka det också framgår att 
nationalstatsparadigmet är på tillbakagång. Numret blev recenserat i Hufvudstadsbladet 
(Fewster 1994) och anmärkningsvärda är just recensentens långa utläggningar om 
uppgörelser med finsknationalistisk historieskrivning och hur detta kopplas till de senaste 
decenniernas samhällsutveckling i Finland. 

7 



Den nationalstatliga anakronismen ligger dock hela tiden på lur i bak
grunden, både i tanke och språk. 

I en betraktelse över den digra översikt av rikssvensk medeltids
forskning som Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 
gav ut 1987,4 gör Thomas Lindkvist en träffande iakttagelse, nämligen 
att den östra svenska rikshalvan är helt och hållet utelämnad, ett förhål
lande som med fördel är ägnat att exemplifiera och, för att använda 
Lindkvists ord, befästa ett sentida, anakronistiskt och i Sverige vanli
gen förekommande synsätt.5 

I Sverige post 1809, där man kunde hävda direkt kontinuitet till den 
svenska rikshistorien, förpassades den forna östra rikshalvan ut ur det 
allmänna historiska medvetandet. Sverige av 1809 mellan Ystad och 
Trerikesröset blev det "riktiga" eller "egentliga" Sverige, i motsats till 
något slags annorlunda och mera ovidkommande riksdelar på andra 
sidan Bottenviken och Ålands hav. I den gamla östra halvan, eller 
dagens Finland, har förhållandena däremot varit mera komplicerade. 
Hur skulle storfurstendömet av 1809 och republiken av 1917 relateras 
till det som varit innan? Hur tedde sig "finländarnas" roll i det gamla 
svenska riket? Till detta kommer ytterligare en inrikespolitisk strid 
mellan landets båda språkgrupper. Debatten kring dessa frågor har 
förts i Finland ända sedan det tidiga 1800-talet. 

Varje nationell enhet är behäftad med olika myter. Som jag ser det, 
finns det ett behov att inför en i första hand rikssvensk läsekrets dels 
väcka tankar om synen på tiden bortom 1809 samt allra helst ge en viss 
insikt i hur frågorna gestaltat sig inom finländsk historiografi. Utgångs
punkten är synen på hur "Finland" blev en del av "Sverige" och hur 
denna syn färgats av samtidspolitiska förhållanden, men jag har också 
för att bredda perspektivet i viss mån tagit upp andra historiska pro
blem med, åtminstone förment, nationell förankring. Jag är överhuvud
taget ingen modernhistoriker, så min ambition har inte varit en djuplo
dande analys av samhällsutvecklingen i främst Finland under 1800-
1900-talen, utan att göra vissa nedslag här och var och ta fasta på några 
generella grundlinjer. 

4 Dahlbäck 1987. 
5 Lindkvist 1991, s. 13. 
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2. SVERIGE OCH FINLAND -
FINLAND OCH SVERIGE 

Det viktigaste faktumet i modern finländsk statshistoria är tillkomsten 
eller skapandet av det autonoma storfurstendömet Finland 1809 som en 
följd av att Ryssland erövrade de östra delarna av det svenska kungari
ket. Någon större inre samhällsförändring innebar detta inte, ty språk
förhållandena, lagarna och samhällsinstitutionerna behölls intakta. Det 
unga storfurstendömet var enbart ett slags gjutform. Det fanns ännu 
ingen "finländsk" nation. Området hade varit en fullt integrerad del av 
staten Sverige, men som en följd av förändrade konjunkturer i napole-
onkrigen fick mänskorna här plötsligt en egen autonom statsbildning, 
vare sig de ville det eller inte. Storfurstendömet saknade såväl ett cen
trum som en integrerad ekonomi. De västra delarna var orienterade mot 
det kvarvarande Sverige, de östra mot St. Petersburg.6 

Under 1800-talet tog byggandet av en "finsk/finländsk" stat och 
nation med egen kulturell identitet fart, och då gällde det också att 
skapa en egen nationell historieskrivning, men utgående från det fak
tum, att storfurstendömets befolkning var etniskt delad, försiggick 
detta inte smärtfritt och i mitten av seklet tog en språkkonflikt form, 
som snart också manifesterade sig i motstridiga tolkningar av landets 
historia. Detta gäller i viss mån än idag. Så delar Max Engman upp 
begreppet finländsk nationell historieuppfattning i två olika meningar: 
a) nationell syftande på den finländska staten, d.ä. uppfattningar 
gemensamma för - i stort sett - samtliga finländska historiker, samt b) 
nationell i meningen etnisk, dvs. olika uppfattningar mellan finlands
svenska och finska historiker beträffande finnarnas och svenskarnas 
historia.7 

Förhållandet är inget unikt, utan i alla länder där etniska grupper 
stått på olika fot, har det vanligen framträtt olika - i hög grad samtids-
politiskt laddade - uppfattningar om områdets historia. T.ex. ser Böh-
mens historia mycket olika ut beroende på om synvinkeln är tysk eller 
tjeckisk, på samma vis som Estlands historia framställs olika från tyskt 
respektive estniskt håll osv. Återkommande centrala problem i dessa 
fall är landets befolkande, ofta förenklat till "vem var först", samt lan-

6 Engman Max 1987, s. 330. Idem 1994a, s. 49. 
7 Engman Max 1994a, s. 49. 
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dets och befolkningens position inom ramen för tidigare statstillhörig-
heter. Den finländska konflikten hade sin grund i strävandena att skapa 
en "egen" finsk kultur genom att höja finska språkets status för att i 
slutändan ha det till att ta över svenskans roll som administrationens, 
bildningens och kulturens språk. Dessa ambitioner sågs också som ett 
medel att få den 85% finskspråkiga majoriten av folket att ställa sig 
bakom landets autonomi och få till stånd ett kraftigt motvärn till det 
ryska trycket.8 

Riksklyvningen 1809 var en högst traumatisk händelse, men sam
tidigt knappast något helt oväntat. Det har hävdats att egentligen är 
1703 det viktigaste årtalet i finländsk historia. Då grundades nämligen 
St. Petersburg vid Finska viken på erövrad svensk mark. Sedan tsar 
Peter den stores tid hade Ryssland vuxit sig allt starkare också på Sve
riges bekostnad och efter de ur svensk synvinkel mindre lyckade krigen 
1700-21, 1741-43 och 1788-90 stod det tämligen klart för en stor del 
av högreståndspersonerna i den östra rikshalvan att ett byte i statstillhö
righet förr eller senare skulle komma. Då ryssarna marscherade in för 
gott 1808 förefaller man inom samhällets högre skikt ha visat större 
benägenhet att underkasta sig de nya härskarna. Bakom detta låg för
visso ett realistiskt tänkande, men enligt Anders Persson rörde det sig 
också i olika mån om ren opportunism, då det gigantiska ryska riket 
hade betydligt större karriär- och avancemangsmöjligheter att erbjuda 
jämfört med Sverige. Däremot var förhållandet det rakt motsatta bland 
bondeallmogen, som i det svenska riket såg ett värn mot den ryska liv
egenskapen, och i den mån det kan spåras, var lojaliteten mot Sverige 
mycket stark. Ännu långt efter det att krigsutgången stod klar och 
högreståndsrepresentanterna mestadels givit upp, inträffade en rad 
våldsamma bonderesningar mot ryssarna.9 

Idag är Finland och Sverige grannländer och självständiga stater, 
men enligt Lauri Karvonen är det dock tämligen missvisande att upp
fatta problematiken kring Sveriges och Finlands gemensamma historia 
som en avspegling av i första hand två stater. Finländarnas syn på 
Sverige har under tiden efter 1809 på ett eller annat sätt påverkats av 
skeenden på flera plan, vilka i mindre mån varit knutna till det direkta 
och aktuella förhållandet mellan länderna. Det kvarblivna lill-Sverige 
som sådant har inte varit av något särskilt intresse i sammanhanget, 
utan det centrala har varit språkstriden i det egna landet. Den finsk
nationella historieskrivningen och dess öppet uttalade ogillande av den 

8 Alapuro 1987, s. 457-462. Engman Max 1994a, s. 49-50. 
9 Persson 1986. 
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svenska kulturen har i mångt och mycket avspegat den rent inrikespoli
tiska kampen i Finland. Genom tiderna har synen på den svenska tiden 
också påverkats av förhållandena till den östra grannen.10 

För lill-Sveriges del efter 1809 har utgångspunkterna varit helt 
annorlunda. Förlusten av en dryg tredjedel av rikets yta var en bitter 
stöt för den nationella prestigen. För att förebygga det nationella trau
mat påbörjade man ett idogt bildnings- eller upplysningsverk som 
skulle förklara det skedda som fullt naturligt och oundvikligt och att 
resultatet var en stark, etniskt och kulturellt homogen nation, där alla 
oavsett ståndstillhörighet talade "ärans och hjältarnas språk". Således 
bör man enligt Karvonen i samband med den finsknationella historie
synens framväxt under det senare 1800-talet också ta i beaktande att 
det redan tidigare i Sverige skett en historiepsykologisk omvärdering.11 

Det kvarblivna Sverige kunde tämligen enkelt - med rätt eller orätt -
hävda direkt kontinuitet till den svenska staten före 1809 och någon 
större nationell omvälvning eller katastrof av den omfattning och typ 
som drabbat Finland 1917-18 och 1939-44 har inte inträffat sedan 
dess. Någon grundläggande nationell inrikespolitisk kamp, liknande 
språkstriden i Finland, har heller inte existerat. Sverige har också varit 
självständigt, inte som Finland, utgjort ett furstendöme i ett imperium, 
där den härskande eliten bekände sig till en helt annan kultur, i detta 
fall i huvudsak den ryska. Som Torkel Jansson lägger det, blev det ald
rig aktuellt för svenskarna med program av typen "Svenskar är vi icke 
mer, ryssar vill vi inte bli, låt oss alltså vara finnar".12 

Erik Lönnroth frågar sig om man efter det historisk-källkritiska 
genombrottet och socialdemokratins breda frammarsch kring 1920 
egentligen alls kan tala om någon svensk nationell historia?13 Man 
kunde kanske förslagsvis formulera förhållandet så, att den svenska 
nationen för svenskarna blivit så in i berggrunden självklar - både på 
gott och ont - att andra frågor överflyglat den helt och hållet.14 Avsak
naden av ett nationellt grubbleri kring grundläggande "ödesfrågor", har 

10 Karvonen 1992, s. 529-530. 
11 Karvonen 1992, s. 530-531. 
12 Jansson 1994b, s. 27. Höijer 1995, s. 2, 5, 10. 
13 Lönnroth Erik 1994, s. 2-3. Lönnroths inlägg utgör inledning till ett internationellt histori
kersymposium kring ämnet nationella historiuppfattningar. Det får väl anses betecknande att 
då samtliga deltagare talar om sina respektive hemländers nationella historieuppfattningar, 
gör inte den svenske det, i detta fall Ragnar Björk, utan han dyker ner i djupa teoretiska utläg
gningar kring nationella historieuppfattningar i allmänhet. 
14 Jfr Höijer 1995, s. 2, 5, 10. Även om Höijer inte direkt drar fram några jämförande exem
pel, menar han att Sverige skonats från större tvistefrågor av nationell karaktär varigenom 
inte någon politiserad nationalism tagit form. 
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lett i ena ändan till att den svenska allmänheten har en förhållandevis 
svag historisk förklaringsefterfrågan och i den andra till att den 
svenska forskningen i mångt och mycket isolerat sig akademiskt och 
koncentrerat sig på sofistikerade och för allmänheten svårtillgängliga 
inomvetenskapliga resonemang. 

Så har också den problemfria nationella synvinkeln i förhållande till 
Finland - där 1809 års stater, eller åtminstone deras områden, projice
ras bakåt till hedenhös - blivit så förhärskande att den egentligen aldrig 
ifrågasatts på allvar. Förvisso finns det undantag, men dessa är snarare 
att ses som stärkande av regeln, och framförallt säger det triviala mer 
om en tids allmänna tankebanor än en originell dagslända.15 Ett vikti
gare undantag inom medeltidsforskningen är just Thomas Lindkvist, 
men då bör man också ta i beaktande att han en tid verkat i Finland vid 
Åbo akademi. 

Det svenska riket rämnade sönder genom yttre omständigheter. 
Antag då blott att händelserna 1808-1809 aldrig inträffat, utan att det 
svenska riket hade bestått. Man kan bara spekulera i vilka nationella 
uppfattningar som skulle idag råda bland medborgarna i detta Sverige, 
men säkert är, att de hade varit annorlunda. Frågorna och svaren kring 
hur "Finland" blev en del av "Sverige" hade följaktligen också varit 
helt andra. 

15 Jfrt.ex. Ekström 1989, s. 195-196. 
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3. NATIONER - EN KORT DRYFTNING 

Begrepp som "nation", "nationell" och "nationalism" är inte helt enkla 
att få rätsida på. Min avsikt är heller inte att utreda dem i sin helhet, 
men det finns ändå skäl att något orientera sig. Nationalismen är i 
grund och botten motsägelsefull, ty även om det rör sig om en snart 
sagt global ideologi, förser de olika nationerna sig med egna subjektiva 
föreställningar för att markera sin unika särart.16 John Breuilly, Ernest 
Gellner och E.J. Hobsbawm definierar "nationalism" som i första hand 
en princip som står för att den politiska och nationella enheten bör hål
las enhetlig, till vilket Hobsbawm tillägger att denna princip också 
innebär att medborgarnas förpliktelser gentemot de handlingslinjer 
som står för och härskar inom nationen går före alla andra förpliktelser 
och i extrema fall (som krig) alla förpliktelser av vilket slag som helst. 
Denna innebörd skiljer modern nationalism från andra mindre krä
vande former av nationella eller kollektiva identifikationer.17 

För Hobsbawm är nationerna sociala kategorier och som sådana inte 
primära eller oföränderliga. De är inga av Gud eller naturen givna 
självklara och urgamla ordningar, utan sentida fullt mänskliga skapel
ser. De hör uteslutande till en bestämd och historiskt sen period som 
inleds i det senare 1700-talet och knyter an till en viss typ av modern 
territoriell stat, nationalstaten. Som Hobsbawm vidare ser det, skapar 
nationerna inte stater och nationalismer, utan tvärtom. Nationen utgör 
dock inte blott och bart en funktion knuten till en viss typ av territorial-
stat eller ambitionen att skapa en dylik, utan hör också till ett bestämt 
skede i den allmänna politiska, teknologiska och ekonomiska utveck
lingen och hit hör framförallt förutsättningarna för och behoven av 
masskommunikation och -skolning. Sålunda kan nationerna enligt 
Hobsbawm också betraktas som duala fenomen. De är i första hand 
konstruerade "uppifrån", av politiska och/eller intellektuella eliter, men 
de "officiella" idérna kring nationen behöver inte sammanfalla med 
dem som råder bland den breda allmänheten, där det kan finnas andra 
och viktigare samhörighetskriterier av annat slag. En nationell identifi-

16 Löfgren 1992, s. 3-4. Nergelius 1994, s. 69. 
17 Breuilly 1982, s. 3. Gellner 1983, s. 1. Hobsbawm 1993, s. 9. 
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kation, och olika idéer kring denna, kan vidare ändras över tiden, även 
snabbt, och det kan också finnas regionala och sociala variationer.18 

Nationerna behöver emellertid inte uppfatts som helt artificiella ska
pelser. Man kan också se det hela som att då ekonomiska, politiska och 
sociala integrationsprocesser format en objektiv nation, ges nationen 
ett subjektivt innehåll, eller för att tala med Torkel Jansson, då nationen 
i sig övergår till att vara nationen för sig.19 

Efter Miroslav Hroch delar Hobsbawn den europiska nationalismens 
framväxt under 1800-talet i tre faser, som också går att urskilja i det här 
behandlade materialet. A) Ett rent kulturellt, litterärt och folkloristiskt 
skede, utan någon speciell politisk eller ens nationell innebörd. B) En 
grupp militanta pionjärer som förespråkar en "nationell idé". Ett poli
tiskt arbete för denna idé inleds. C) Det nationalistiska programmet 
vinner massympati, eller åtminstone något av den massympati nationa
listledare alltid hävdar sig ha. Slutligen understryker Hobsbawm - med 
hänvisning till Ernest Renans i detta sammanhang så ytterst träffande 
passus från det sena 1800-talet om hur nationerna själva förvrider sin 
historia - att ingen historiker som studerar nationer och nationalism 
kan hävda sig vara seriös och samtidigt vara hängiven politisk nationa
list.20 

18 Hobsbawm 1993, s. 9-11. Jfr Gellner 1983, s. 48—49 
19 Jansson 1994a, s. 1. 
20 Hobsbawm 1993, s. 11-13. Renan: "L'oubli et je dirai méme 1'eireur historique, sont un 
facteur essentiel de la formation d'une nation et c'est ainsi le progrés des études historiques 
est souverent pour la nationalité un danger." Citerat efter Hobsbawm 1993, s. 12, n. 19. 
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4. HISTORIA OCH HISTORIOGRAFI 

En större social grupp hålls samman i första hand genom dess medlem
mars medvetande om ett gemensamt förflutet som visar hur gruppiden
titeten har bevarats under varierande omständigheter. I avsaknad av ett 
sådant medvetande, kan mänskorna svårligen känna samhörighet med 
större abstrakta enheter. Framförallt gäller detta nationen som grupp
identifikation. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet pågick i 
de flesta västeuropeiska länder en allmän förskjutning mot demokrati 
och parlamentarism. Detta var en av orsakerna bakom framväxten av 
en statskontrollerad massutbildning, där den nationella historien erhöll 
en framträdande plats på läsordningen. Så gott som överallt befrämjade 
statsmakterna historisk forskning, stödde utgivningen av källor och 
utnämnde professorer med ansvar för utbildning av historielärare åt 
skolorna. De nuvarande europeiska nationaliteterna har tagit form 
genom ett samlande av specifika nationella erfarenheter, vilka alla 
givits ett ärofullt innehåll som nationella historier. Historien har gått i 
första ledet för att få till stånd ett nationellt medvetande. Historia och 
nationsbygge hör ihop.21 

"Nationell historieskrivning" kan sålunda, som jag ser det, betraktas 
främst ur två synvinklar. Antingen är det historieskrivning om nationen 
i en tid då en sådan verkligen funnits. Då däremot nationen, eller 
åtminstone dess område och befolkning, eller kanske en specifik grupp 
däribland, förs i uttalad mening längre bakåt i tiden, är historieskriv
ningen vetenskapligt sett förfelad och knyter i olika mån an till att ge 
de senare nationerna en historisk legitimitet eller så rör det sig blott om 
intellektuell slöhet. 

I en historiografi sk undersökning bör man sidan om den egentliga 
forskningens historia i viss mån också beakta själva förutsättningarna 
för forskningen vid olika tidpunkter. Vad här granskas är dock framför
allt historieskrivningens politiska, kulturella och allmänna samhälle
liga kopplingar och historiens ställning under olika tider. Det torde vara 
ett allmänt erkänt faktum att all historieskrivning är på ett eller annat 
sätt bunden till såväl samtiden som till rummet och att dessa två dimen
sioner är beroende av varandra.22 Preston James formulerade förhållan-

21 Gilbert 1965. Tosh 1994, s. 13-14. 
22 Tommila 1989, s. 11. 
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det mycket träffande: "Vi ser saker sådana som vi är, inte sådana som 
de är".23 

Som i sin tur Päiviö Tommila lägger det, kunde man tala om en his
torieskrivandets miljöbundenhet. Historieforskningen är en diskurs, 
interaktion eller uppgörelse mellan nuet - detta må sedan kallas tidens 
kultur eller allmänna tänkesätt - och det förgångna. Då nuet ständigt 
flyttas framåt i tiden förändras denna diskurs. Därtill ökar tidsavståndet 
mellan nuet och det förflutna. Den historiska tiden är alltid unik för 
varje forskare: varje forskare ser på det förflutna utgående från sin tids 
förutsättningar. Forskaren väljer ämne, värderar sina källor utgående 
från sin samtid och hans eller hennes upplevelseförmåga, fantasi och 
allmänna kännedom om det förgångna påverkar hur han eller hon 
lyckas avbilda det osynliga följe av mänskor, händelser och processer 
som historien består av. Med denna subjektiva utgångspunkt menas 
dock inte att forskarna avsiktligt vore subjektiva, än mindre att de 
borde eftersträva att vara det, men ingen är helt avskild från sin samtid 
så att han eller hon kunde se på det förflutna från någon helt fristående 
punkt. Var och en lever i sin tid, under dess påverkan och detta avspeg
las mer eller mindre i hans eller hennes arbete.24 

Tommila urskiljer tre dylika faktorer, som påverkar forskarens miljö
bundenhet och i en snävare mening tidsbundenhet: a) Vetenskapens 
inre faktorer eller normer: hur forskning bör utföras för att bli godkänd, 
b) Kulturmiljön: skolningens, uppväxt- och levnadsmiljöns, traditio
nernas påverkan, c) Statspolitiska och samhälleliga förhållanden.25 

Miljöbundenhetens normer är dock inte uniforma i tiden och rum
met, utan det existerar ett flertal olika parallella forskningsmiljöer. I 
praktiken kan man i en viss bestämd historieframställning, om det så rör 
sig om ett enskilt verk eller ett tidevarvs historiska litteratur i allmänhet, 
enligt Tommila spåra miljö- och tidsbundenhet genom att fästa avse
ende på följande faktorer: a) Forskningens aktualitet: har man tillgodo
gjort sig även av annan ny forskning kring berörda område eller ämne. 
b) Forskningen metodiska stringens: känner forskaren till sin veten
skapsdisciplins nyaste metoder och har han eller hon eventuellt utveck
lat dessa vidare? Till detta hör också framställningsteknikens och språ
kets modernitet, c) Forskningens ämnesval: i vilken utsträckning hör det 
valda temat ihop med ämnen som varit allmänt aktuella vid forsknings
tidpunkten och -platsen, d) Forskningens utgångspunkter: hur påverkar 

23 Citerat efter Mead 1987, s. 334. 
24 Tommila 1989, s. 11. 
25 Tommila 1989, s. 11. 
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det växande tidsperspektivet behandlingen av det studerade temat? Hur 
har förändringar i statliga eller samhälleliga förhållanden påverkat 
forskningens utformning och tyngdpunkternas placering? e) Olika reli
giösa och/eller samhälleliga åskådningars avspegling i forskningen.26 

Religiösa och/eller samhällspolitiska ståndpunkter samt forskning
ens utgångspunkter och ämnesval, går ofta hand i hand. Därtill kan de 
höra samman med användandet av en viss metod. De ovannämnda fem 
punkterna för ytterligare fram en essentiell aspekt inom historieskriv
ningen. Historisk kunskap är något som måste produceras. Vi som 
lever nu, har ingen spontan kunskap om vad som hänt före vår tid. Det 
råmaterial ur vilket ett historiskt medvetande kan formas, är närmast 
obegränsat. Klargörandet av det förgångna i sin helhet är dock var och 
en övermäktigt, utan forskaren måste rikta in sitt intresse på någon 
mera avgränsad frågeställning. De element som ryms däri står också 
för ett subjektivt urval av sanningar som bedöms värda att notera.27 

I alla dessa hänseenden kan respektive tid se på forskarens arbete ur 
olika synvinklar. Den vikt som fästs vid ett visst forskningstema är 
också beroende av forskarens egen tid. Av historieforskningens miljö
bundenhet följer att forskningen är till sina ambitioner på sätt och vis 
förutbestämd. Då forskaren söker efter nuets rötter, känner han eller 
hon till utvecklingens slutpunkt, dvs. just nuet. Således är forskningen i 
mångt och mycket ett karterande av den utveckling som lett till den 
situation då respektive forskare verkat i. Emellertid förskjuts nuet hela 
tiden framåt och ny utveckling tillkommer, varvid den utveckling som 
skall förklaras förändras.28 

Historien har också oftast tagit fasta på "vinnarna" eller det som 
verkligen blev av. Ett klassiskt exempel härpå är reformationen. I ett 
långt perspektiv kan dock även "förlorarnas" historia rymmas med, 
framförallt om deras värden har kunnat komma med och påverka 
utvecklingen. Historieforskningens deterministiska karaktär gör inte 
själva det förgångna lagbundet och kausalt, men historikern har bara 
inte förutsättningar att ändra den redan inträffade utvecklingens gång, 
varigenom han eller hon på sätt och vis tvingas ta ställning till varför 
utvecklingsgången utformade sig just på det sätt som skedde. Sett ur 
denna synvinkel måste forskaren således antingen legitimera eller för
döma den gångna utvecklingen.29 

26 Tommila 1989, s. 11-12. 
27 Tommila 1989, s. 12. Tosh 1994, s. 12. 
2X Tommila 1989, s. 12. 
29 Tommila 1989, s. 12. 
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Vem som producerar historisk kunskap och vem som värderar den, 
är därför viktiga frågor. Hur bra arbetet utförs har betydelse för sam
hällets sammanhållning och förmåga till framtida förnyelse och 
anpassning. Således är historieforskningen ingalunda något som bara 
berör historikerna, ty såväl de själva som andra kan manipulera deras 
arbete till att gynna eftersträvade former av socialt medvetande.30 

Politiska aktörer har alltid önskat legitimera sina motiv och till detta 
hör också i allra högsta grad att påverka historieskrivningen. Ur makt
havarnas synvinkel bör den föregående utvecklingen utvisa att den 
politiska makten sitter i rätta händer och på rätt vis, eller, om det rör sig 
om oppositionens synvinkel, tvärtom. Under nationalismens tidevarv 
hängde politikernas intresse för historia inte bara samman med en strä
van att skapa en nationell identitet hos undersåtarna, utan också med 
rädslan för en otyglad historieforsknings subversiva potential. Kunskap 
om det förflutna innebär nämligen också ett medvetande om att förhål
landena inte alltid varit som de är och heller inte kommer att bli det. 
Historien kan utgöra grunden för skepsis angående nedärvda föreställ
ningar och det är därför som framförallt totalitära stater håller historie
skrivningen under strikt kontroll.31 

I 1800-1900-talens Västeuropa kan man knappast tala om någon 
brutal och drastisk statlig insyn i historieforskningen, men sett ur det 
politiska etablissemangets synvinkel är det tacknämligt att ett historiskt 
samförstånd hindrar farligare tolkningar av det förflutna. En bred iden
tifikationen med den nationella tradionen ger inte upphov till radika
lism.32 

Även om historien ofta gått i makthavarnas ärenden, har den dock 
också tjänsgjort för missnöjets och upprorets sak. T.ex. under Sveriges 
stormaktstid hade historieforskningen som uppgift att påvisa rikets 
storhet redan i en dunkel forntid, men på lika vis ingick i Olaus Petris 
verk en rad hänvisningar till tyranni med kritisk udd riktad mot Gustav 
Vasa. Inte i någon politisk kultur som bevarat en viss livskraft, har sta
tens tillägnelse av historien skett utan mothugg. Om andra grupper 
med motiv som inte står i samstämmighet med det stadfästa samför
ståndet skall kunna effektivt mobiliseras, behöver även de historisk 
sanktion. Här kan nämnas arbetarhistoria, vilken har som uppgift att 
öka arbetarnas medvetenhet, stärka deras moral och samhörighets-

30 Tosh 1994, s. 12. 
31 Tommila 1989, s. 12. Tosh 1994, s. 16-17. 
32 Tosh 1994, s. 17. 
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känsla. En annan grupp är kvinnorörelsen som med sin historieskriv
ning vänder sig mot patriarkatet.33 

Historien är alltså i högsta grad en samtidspolitisk arena. Såväl de 
grupper som går in för att hålla makten som de som vill undergräva 
den, söker historisk sanktion för sitt handlande och båda kan finna 
massor av ammunition. Med takten av en ökad läskunskap, som väl 
idag är så gott som total, har insatserna ökat. I en tid då bara en minori
tet kunde läsa och skriva formades det folkliga minnet mera spontant 
och relativt fritt från yttre inblandning, men idag tränger etablisse
mangets godkända tolkningar av vår historia in överallt med hjälp av 
läroböcker, tidningar och television. Samtidigt får de många oppositio
nella historieversionerna, ifall de kan vinna tillträde till medierna, långt 
större spridning än förr och kan syfta till ett gemensamt historiskt med
vetande med bredare referensramar än vad som var möjligt före den 
allmänna läskunnighetens tid.34 

Samhället behöver ett användbart förflutet och olika uppfattningar 
om den sociala ordningen ger upphov till konkurrerande historieskriv
ningar. Många historiker har helhjärtat engagerat sig på den ena eller 
andra sidan för att befrämja en eller annan gruppidentitet eller stärka 
statens auktoritet.Historieskrivarens roll har varit antingen underordnad 
makthavarnas mål eller så har han eller hon själv stått som ledargestalt 
för sin omgivnings ideologiska och mentala miljö. Den historiografiska 
infallsvinkeln innebär således inte bara att gå igenom bok efter bok, 
utan också ett studium av den allmänna politiska, sociala och ideolo
giska utvecklingen.35 

Det är klart att jag utreder professionella historikers nationella his
toriesyner. Ett flertal av dessa historiker kan betraktas som kardinal
figurer i nationsbyggnadsprocesserna i dagens Sverige och Finland. 
Såtillvida tillämpas här ett "uppifrån"-perspektiv: jag rör mig i en intel
lektuell elit. Jag har främst gått igenom viktigare allmänverk, synteser 
och enskilda uppsatser. Många av dem har fungerat och fungerar som 
studentlitteratur. Begreppet "historiker" kan förstås i vid bemärkelse 
som "vetenskapare som forskar i det förflutna". Framförallt i äldre 
tider var olika vetenskapsdiscipliner inte så specialiserade och avgrän
sade från varandra, och de äldre vetenskaparna var ofta mångsysslare. 
Därtill kommer jag tidvis in på representanter för andra vetenskapsgre
nar, såsom arkeologi och språkvetenskap. "Historieskrivning" kan 

33 Tosh 1994, s. 17-19. 
34 Tommila 1989, s. 12. Tosh 1994, s. 19. 
35 Tommila 1989, s. 12. 
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också förstås i vid mening, som "vetenskaplig framställning över för-

fluten tid".36 

36 Jfr t.ex. Nordman D 1986, s. 139. 
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5. DEN FINLÄNDSKA "KORSTÅGSTIDEN" 

Vad gäller den historiska sakfrågan, hur de territorier som idag utgör 
Finland knöts till det svenska riket, har två olika - egentligen av varan
dra fullt oberoende - problem tenderat att flyta samman i diskussionen: 
a) när och hur en etniskt "svensk" befolkning i "Finland" uppkom, 
samt b) när och hur en icke-etnisk "svensk" statsmakt etablerades i 
"Finland". 

För att söka svar på det förstnämnda, har man traditionellt utnyttjat 
såväl arkeologi, ortnamn som retrospektion i äldre skattekällor, men 
arkeologin har sedermera alltmer fallit bort, då man kommit till insik
ten att arkeologiska föremålskategorier inte säger så mycket om fynd-
lämnarnas språk. På senare tid har bilden kunnat kompletteras av 
vetenskapsgrenar som kvartärgeologi, paleobotanik och klimatologi i 
avseende på bl.a. odlingsförutsättningar. Idag vågar man på mera säker 
grund fastslå att den svenska befolkningen längs Finlands kustområ
den, med undantag av Åland, är resultatet av en spontan demografisk 
rörelse som påbörjades i det senare 1100-talet och pågick in på 1300-
talet med Mälardalen som huvudsaklig utgångspunkt. De områden som 
svenskarna bosatte sig i var inte helt obebodda från tidigare. Finska 
språkelement i de svenska ortnamnen tyder på fullt fredlig samverkan 
mellan de båda språkgrupperna. Snarast har svenskar och finnar utnytt
jat olika ekologiska nischer, så att de förstnämnda mera idkat jordbruk 
och boskapsskötsel, medan de senare mera livnärt sig på fiske och erä-
marksbruk. Dagens skarpa språkgränser är enbart en företeelse från en 
relativt sen tid då språket från att ha blott utgjort ett objektivt kommu
nikationsmedel också erhållit en subjektiv och emotionell identitets-
mässig innebörd.37 

Vad i sin tur gäller det senare problemet - hur en "svensk" statsmakt 
etablerades - har frågan egentligen aldrig ställts så, utan man har tum
lat omkring i en politisk begivenhetssfär kring de nuvarande staternas 
områden. Ur ett magert och heterogent källmaterial har man vaskat 
fram tre olika svenska s.k. korståg mot Finland. 

Det första skall ha letts av kung Erik Jedvardsson, alias den helige, 

37 Meinander C F 1983. Jutikkala 1987, s. 356-357. Huldén 1989. Orrman 1979. Idem 1983. 
Idem 1987. Idem 1990a. Idem 1990b. Zilliacus 1990. Solantie 1990. Idem 1992. Lägg dock 
märke till Solanties språkpolitiska slutkläm i sistnämnda uppsats. För en kort presentation av 
det finska erämarksbruket, se Törnblom 1993, s. 313. 
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strax efter mitten av 1150-talet. Den enda källa som berättar om detta 
tåg är Erikslegenden, färdigställd i det senare 1200-talet och vars äldsta 
nuvarande kända text härstammar från 1344. Källan är alltså en relativt 
sentida helgonlegend, en religiös uppbyggelseskrift, där schabloner stap
las på varandra, och som sådan i det närmaste helt värdelös för att utreda 
historiska händelser.38 Här berättas hur kungen tillsammans med biskop 
Henrik drog över med en här till Finland och efter att blodigt ha kuvat 
finnarna lät han under vapenhot döpa dem som överlevt.39 Till Eriks
legenden anknyter den i stort sett samtida Henrikslegenden, som berättar 
hur Henrik sedan blev kvar i landet för att ordna upp de kyrkliga förhål
landena och hur han mötte martyrdöden genom en finsk bondes hand.40 

Legenderna om Erik och Henrik berättar inte om någon "erövring", 
sådan är heller inte helgonlegendens uppgift, utan här presenteras en 
augustinsk uppfattning om hur en helig kung och hans biskop införde 
kristendom i landet på ett sätt som kunde anses berömvärt vid legen
dernas avfattningstid. I övrigt är Erik och Henrik empiriskt ytterst svår-
fångade och deras betydelse ligger enbart i deras egenskap av helgon 
och den erhöll de långt efter sina världsliga liv. Mycket väl kan den his-
toriske Erik ha företagit ett krigståg till Finland, men då har det snarast 
enbart rört sig om ett plundrings- och/eller tributindrivningsföretag, 
likt många andra samtida som korsade Östersjön åt olika håll. 

Det andra korståget skall ha letts av jarlen Birger Magnusson och 
den enda källan till denna händelse är Erikskrönikan, en rimkrönika 
författad för Magnus Erikssons hov på 1320-talet. Här berättas i stolta 
ordalag hur Birger drar till Tavastland, kristnar folket med vapnens 
makt och uppför fästningen Tavastehus.41 Erikskrönikans uppgift är att 
legitimera och skänka glans över Magnus, hans släkt och hans kunga
döme och inom denna tradition har Magnus' farfarsfar Birger jarl haft 
en central position som initialfigur. Krönikan anger inget årtal för hän
delsen, men av den inre kronologin framgår att det bör ha varit 1249. 
Detta passar emellertid inte ihop med vad man i övrigt vet om Birger 
och troligt är att den riktiga tidpunkten var 1238-39. Från 1237 förelig
ger en påvlig uppmaning till ärkebiskopen i Uppsala med suffraganer 
om korståg mot tavasterna och för 1240 finns ytterligare ryska uppgif
ter om ett svenskt-finskt-norskt anfall mot Nevamynningen lett av en 

38 Weibull L 1917, s. 99. Weibull C 1940, s. 13. 
39 Erikslegenden finns på latin med svensk parallellöversättning av H Aili och historisk kom
mentar kring Eriksgestalten av O Ferm i Aili, Ferm & Gustavsson 1990, s. 90-103. 
40 Henrikslegenden finns på svenska med historiska kommentarer i Meinander K K 1908. 
41 Erikskrönikan, s. 30-32. Finlands medeltidsurkunder I, nr 97. Ylikangas 1993, s. 31-32. 

22 



svensk furste. Den västerifrån kommande styrkan led dock nederlag 
mot ryssarna och detta kan ligga bakom att författaren till Erikskröni
kan utelämnat denna del. Vad i sin tur gäller fästningen Tavastehus, till
låter inte arkeologin en datering bortom 1290-talet. I Erikskrönikans 
berättelse kan finnas en viss historicitet, men denna har sedermera 
utbroderats och tillrättalagts avsevärt av krönikeförfattaren.42 

Det tredje korståget 1293, slutligen, leddes av marsken Torkel 
Knutsson och riktades mot det inre av Finska viken, varvid fästningen 
Viborg uppfördes vid Vuoksens mynning. Här står man på betydligt 
fastare historisk grund, då händelserna är förhållandevis vitt omtalade i 
både svenska och ryska källor.43 Det rörde sig om ett led i ett stort krig 
mot Novgorod och efter diverse stridigheter drogs en gräns 1323 i 
Karelen mellan Sverige och Novgorod, vilket fått beteckna korstågs
tidens slutpunkt. Utanpå dessa källor för tiden c:a 1155-1323 finns en 
handfull övriga påvebrev och ryska krönikenotiser.44 

Arkeologin ger inte vid handen några hastiga stötar i kristnandet av 
landet och ett kristet gravskick har funnits redan långt innan Erik den 
helige skall ha krigat i landet.45 Själva begreppet korståg ingår inte i 
källorna för Eriks, Birgers och Torkels tåg. Vid källornas tillkomsttid
punkt var däremot korståg - ett av katolska kyrkan accepterat och 
påbjudet heligt krig mot hedningar och allra helst mot östkyrkan - en 
levande realitet. Under andra halvan av 1200-talet har en statsmakt bör
jat ta form i det som nu utgör Sverige och inte långt senare har man 
börjat uppföra fästningarna Åbo och Tavastehus, vilket tyder på att 
denna samma statsmakt också tagit form österut, helt utan att några 
samtida krigshandlingar i dessa områden är kända. Redogörelserna för 
första och andra korstågen, såsom de bevarats till vår tid, är således 
hellre att ses som samtidsbaserade legitimeringar av dessa förhållan
den. Snarast är det en kyrklig organisering knuten till Uppsala ärkestift 
och, som jag själv argumenterat för, Linköpings suffraganstift, som 
inledde den statsmässiga omdaningen i "Finland" under 1100-talet. 
Först senare har en världslig statsmakt inlemmat sig i denna struktur 
och byggt vidare på den av kyrkan skapade basen.46 Så alltså från den 
senaste forskningen. Förmodligen kommer framtiden i sin tur att se 
annorlunda på frågorna. 

42 Nordstrandh 1990. 
43 Finlands medeltidsurkunder I, nr 215, 217, 233. 
44 Finlands medeltidsurkunder I, passim tiden c:a 1155-1323. Åbo domkyrkas svartbok, 
passim tiden 1229-1323. 
45 Lehtosalo-Hilander 1987. 
46 Lindkvist 1992. Sjöstrand 1994. 
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6. SVENSKARNA PORTHAN OCH GEIJER 

Den historiografiska korstågstraditionen har en tämligen grundmurad 
bas att falla tillbaka på. Redan Ericus Olai och Olaus Petri på 1400-
1500-talen drar fram de tre korstågen, men man bör erinra sig om att de 
här är invävda i en historisk rekonstruktion som sträcker sig bakåt till 
hedenhös. De tre korstågen påträffas i ett "finländskt" perspektiv på 
1500-talet i Mikael Agricolas - den finske reformatorns - företal till 
hans finska översättning av Nya testamentet, samt i biskop Paul Juustens 
medeltida biskopskrönika. Såväl Agricola som Juusten företräder en 
reformatorisk historieskrivning med en pragmatisk augustinsk historie
syn, som går ut på att påvisa Guds finger i historien och påvekyrkans för
fall. De strävar således egentligen inte efter att berätta om några poli
tiska händelser, utan om kristendomens inträde i landet. De som gav 
korstågen ett slags politiskt innehåll var främst goterhistorikerna 
Johannes Magnus och Johannes Messenius, men även här bör de 
enbart ses som enstaka episoder i ett sagoaktigt skeende som sträcks 
långt bakåt.47 

Enligt medeltida historiesyn gick mänskligheten ovillkorligen mot 
den yttersta domen. Denna lineära eskatologiska tolkning innehöll 
ingen tanke om världslig förändring. Renässansen återupplivade den 
antika historiesynen, där civilisationen rörde sig i en cykel av uppgång, 
mognad och förfall. Fortfarande saknades dock uppfattningen om 
någon långsiktig kumulativ förändring. Med upplysningen på 1700-
talet vaknade däremot en framstegstanke, vilket innebar att man genom 
förnuftet kunde förbättra mänskosläktets materiella och moraliska 
standard. Man ansåg sig ha vänt ryggen åt vidskepelsen och barbariet i 
det förflutna, vilket skapade en, förvisso högst grovhuggen, uppfatt
ning om mänskosläktets förestående gränslösa framgång. Således 
kunde framtidsutsikter hämtas ur det förflutna. Historien fick en dju
pare innebörd och användbarhet med påföljden av ett allmänt ökat 
mera kritiskt intresse för ämnet.48 

Den första någorlunda vetenskapliga undersökningen i modern 
mening av Finlands äldsta historia, där goter och forntidskungar läm
nats bort, genomfördes i mitten av 1700-talet av Algoth Scarin (1684— 

47 Lehtinen 1968. Anthoni 1970a. Tommila 1989, s. 18-25. Heininen 1989, s. 17-28. 
4X Tosh 1994, s. 21-22. 
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1771), professor i historia vid Åbo akademi, och en rad av hans resultat 
preciserades sedermera av Henrik Gabriel Porthan (1739-1804).49 

Så får denna historigrafiska undersökning börja med Porthan, latin
professor, månglärd humanist och allmän portalfigur vid Åbo akademi, 
även postumt tillskriven hedersepitetet "den finländska historieskriv
ningens fader". Den finländske idéhistorikern Matti Klinge, vars histo
riska tänkande denna min uppsats står nära, återkommer ofta till Port
han, då denne var bland de första som tillämpade källkritik och 
använde sig av förhållandevis pålitliga källor, men framförallt också då 
dennes forskarvärv föregick 1809. Porthans "fosterland" var det 
svenska riket, och hans specialintresse var detta rikes östra delar. Sam
tidigt såg också han det som oundvikligt att det land han levde i inom 
en nära framtid skulle politiskt underställas Ryssland, men önskade att 
han inte levde att se det.50 

Porthans historiska intresse hade vuxit fram gradvis. Genom sina 
forskningar i folkdiktningens ursprung kom han också i kontakt med 
fornkulturer. I mitten av 1700-talet var likaså frågan om Nordens äldsta 
invånare aktuell. Fr.o.m. 1780-talet började han visa ett mera ingående 
intresse för den östra riksdelens historia genom att sätta sig in i det 
medeltida källmaterialet. Hans huvudarbete på denna punkt blev ett 
mastodont på Juustens medeltida biskopskrönika baserat förklarings
verk, M. Pauli Juusten episc. quondam ab. Chronicon Episcoporum 
Finlandensium, annotationibus et sylloge monumentorum illustratum, 
som han 1784-1800 utgav i 56 disputationer, enligt modern faksimile-
numrering över 1000 sidor.51 

Till sin uppbyggnad är verket ett monstrum. Det innehåller anmärk
ningar och anmärkningar till anmärkningar, noter och noter till noter. 
Med Porthans egna ord var det ett "förrådsrum", i vilket han ville 
inlägga all kunskap som berörde Finland (obs! Ej att förväxla med 
"Finland" post 1809). Karaktären av samlararbete är tidstypisk. Bland 
förebilderna hittas Linnés klassifikatoriska metod, av Porthan uppfat
tad som en vetenskaplig framställningsteknik. Då Porthan samtidigt 

4y Tommila 1989, s. 26-38. 
50 Mustelin 1969-1970, s. 305-307. Klinge 1985, s. 45. Idem 1988, s. 255. Tommila 1989, 
s. 61. 
51 Redan från akademins första tid var det praxis att professorn författade de s.k. disputa-
tionema, små, några tiotal sidor omfattande undersökningar, vilka studenterna i egenskap av 
respondenter försvarade för att intyga sina latinkunskaper och vilka de själva bekostade. Pro-
exercitio-disputationerna var i regel författade av professorn, medan däremot pro-gradu-dis-
putationerna merendels, och tidvis helt, var av disputandens hand. Då inga andra publicerings
kanaler stod till buds, utkom även större undersökningar uppspjälkta i dylika disputationer 
under ett antal år. Förfarandet pågick ända fram in på 1800-talet. Tommila 1989, s. 27-28. 
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sysslade med ett omfattande publicerande av källor och arbetet med 
verket framskred ojämnt, blev helheten påtagligt lidande. Biskopskrö
nikans förklaringsverk är i själva verket späckat av specialundersök
ningar, vilka egentligen enbart binds samman av biskopslängden. 
Arbetets form tillfredsställde inte heller Porthan själv, men hans priori
terande målsättning var framförallt den källkritiska infallsvinkeln. 

Den intressantaste avdelningen utgörs av krönikans äldsta delar och 
biskop Henrik, eller disputationsseriens tio första delar (1784-88). I 
sina anmärkningar började Porthan med att fastställa tidpunkten för det 
första korståget. Krönikan uppger året 1150, men Porthan sällade sig 
till det redan i litteraturen framställda året 1156, eller 1157. Från Eriks 
och Henriks färd övergick han till att granska förhållandena i 1100-
talets Finland och därefter frågan om finnarnas ursprung.52 

Låt oss emellertid gå bakåt något. Klinge har dragit fram att Porthan 
skal! i sin översikt över Finlands geografi uttrycka åsikten att norra 
(Egentliga) Finland och Satakunda hörde redan till det svenska riket 
före Erik den heliges tid. Porthans föregångare Messenius säger att 
Erik gick mot "Finni australes", dvs. de södra finnarna. Även om man 
lägger begreppet "rike" åt sidan, kan det mycket väl ligga något i Mes
senius och Porthans utsagor, för norra Sydvästfinland förefaller i 
arkeologins ljus allt sedan vikingatiden ha varit västeröver anknutet 
och likaså har kristendomen först kommit in här. Även folktraditionen 
kring Erik och Henrik ger vid handen att de varit i landet en längre tid 
och att krigståget gick över land, vilket alltså kunde tolkas att man haft 
stöd i det norra kristna "Finland", varifrån man bekrigat områdena 
söder härom. Dessa punkter har senare s.a.s. "korrigerats" av nationella 
hänsyn: korståget har blivit ett svenskt krigståg mot Finland.53 Härmed 
vare hur som helst. Det viktiga i sammanhanget är att påtala att dessa 
äldre forskare inte levde med samma uppfattningar som en en senare 
tid om "Sverige" och "Finland". 

I sin granskning av finnarnas fornhistoria, tog Porthan till sin hjälp 
de bevismöjligheter som tillhandahölls av språket. Språkvetenskapen 
var viktig för Porthan, då den ansågs kunna berätta mycket om folkets 
ursprung, varigenom han således också betonade betydelsen av breda 

52 Tommila 1989, s. 51-54. Porthans verk utges i denna tid som är fortlöpande i faksimile-
tryck genom Porthan-sällskåpets försorg i serien Opera omnia, Åbo 1939-. Det vetenskapliga 
materialet är dock genomgående på latin, varvid det kommer att förbli otillgängligt för det 
stora flertalet. 
53 Klinge 1985, passim. Då Klinge rekonstruerar sina två "Östersjövälden", ett "svenskt" och 
"finskt", som möttes i dagens Finland, är detta alltså spår av det "svenska" väldet. Jfr 
Sjöstrand 1994, s. 545, 550-551, 554-556, 559-560, 561, 564. 
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språkkunskaper. I tänkesättet ingår mycket av upplysningens allmänna 
idéstoff. Folkets civilisatoriska nivå och kunskapsmassa ansågs 
avspeglas i språkets mångfald. Porthan jämförde framförallt finnarna 
och svenskarna och drog då slutsatsen att finnarnas samhällsorganisa
tion före svenska tiden varit låg, eftersom ord i egen fristående form 
som syftade på en mera sofistikerad samhällsorganisation saknades i 
det finska språket. Likaså var kulturvokabulären sentida. Däremot var 
ordskatten som hänvisade till jordbruk riklig, varigenon Porthan antog 
att finnarna sysslat med jordbruk och boskapsskötsel redan innan de 
ankommit till Finland. På schlözersk grund fastslog han att de finska 
folkens ursprungsorter låg mellan Kaspiska havet, Vita havet och Öst
ersjön och att dessa folk först senare separerats från varandra.54 

Sedan framträder åter ett intressant förhållande. Kring Finlands 
bosättande talade han om "två nationer", å ena sidan folken i Egentliga 
Finland, Tavastland, Nyland och Satakunda i sydväst samt å den andra 
de i Karelen, Savolax och Kajanaland i nordöst. För Porthan fanns det 
alltså två skilda "finska" folk och denna indelning baserade sig på civi
lisationsnivå. Kontrasten avspeglar kusternas jordbrukande, handelsid-
kande och utåtrikade folk kontra inlandets inbundna och isolerade 
skogs- och svedjebrukande befolkning, en tudelning man också seder
mera av nationella skäl i olika mån undgått att fästa vikt vid. Porthan 
bestred att norrmännen eller ryssarna hade behärskat Finland före 
svenskarna, som tidigare på sina håll gjorts gällande. Uppgifterna om 
hur svenskarna organiserat administrationen var obefintliga. Porthan 
antog att finnarna långsamt anammat omvändelsen och att många 
svenskar flyttat in i landet. Tavasterna hade samarbetat med novgoro-
derna, men då Birger jarl kuvade dem 1249, lydde de inte längre under 
någon annan. Det svenska väldet sträckte sig nu ända till Päijänne. Likt 
Johannes Messenius menade Porthan att jarlen landstigit i trakten kring 
Vasa och befolkat kusten med svenskar. Däremot Ericus Olais och 
Messenius' uppgifter om att Birger tagit i land vid en "tavasternas 
hamn" fann han inte särdeles pålitliga.55 

Om marsken Torkel Knutssons färd till trakterna kring Viborg fanns 
det enligt Porthan redan rikligare uppgifter. Porthan höll det också för 
säkert att såväl Karelen som Savolax hörde till det av svenskarna eröv
rade området. "Finlands" gradvisa anslutning till "Sverige" såg Port
han som någonting positivt, emedan finnarna blev en med svenskarna 
jämställd befolkningsgrupp inom riket. Annat var förhållandet mellan 

54 Tommila 1989, s. 54. 
55 Tommila 1989, s. 54. 
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tyskar och ester i Estland. Sålunda var det tämligen viktigt för Porthan 
att försvara finnarnas fria ställning före anslutningen till "Sverige". Det 
centrala för Porthan var inte det politiska skeendet, utan att de lågt 
organiserade barbariska finnarna bringades i civilisationens hägnad. 
Biskopskrönikans förklaringsverk fortsätter efter Finlands fornhistoria 
med biskop för biskop. Vad gäller Henrik hade Porthan mycket lite att 
tillägga. Vart efter verket skrider framåt i tiden hämtade Porthan upp
gifter även ur andra medeltida källor och utvidgade således avsevärt 
kännedomen om den finländska medeltiden, men efter den tidiga med
eltiden förtas dessvärre verkets helhetsintryck högst påtagligt. I vilket 
fall som helst fördes nu "Finlands" äldsta historia på avsevärt fastare 
grund genom nya forskningsresultat efter århundraden av spekulatio
ner Först c:a 100 år senare började den arkeologiska forskningen 
inskjuta nya aspekter på bosättnings- och dateringsfrågor, men trots det 
höll mången av Porthan framställd synpunkt. Det är just genom detta 
biskopskrönikans förklaringsverk som Porthan förtjänat rangen som 
finländska historieskrivningens fader.56 

Porthan fick aldrig uppleva det ryska maktövertagandet, emedan han 
avled 1804. I det kvarblivna lill-Sverige inträffade en statsomvälvning 
1809, medan däremot den gamla furstevänliga gustavianska statsför
fattningen blev gällande i Finland (ända fram till 1919!). Samtidigt 
växte i Sverige fram en tyskinspirerad romantisk nationalideologi, som 
åter på hävdvunnet stormaktsmanér började söka efter sina rötter i ett 
gotiskt förflutet. 

Själva begreppet romantik är rätt mångskiftande och tidvis även 
motsägelsefullt, men känns igen i litteraturen framförallt genom egen
skaper som schablonartat heroiserande och idealiserande. Som ledande 
filosofer bakom romantiken märks tyskar som J.G. von Herder, Frie
drich von Schelling, Friedrich von Schlegel och Immanuel Kant. Det 
centrala för dem var själen, där alla iakttagelser tog form. Materien är 
inte verklig, utan alltet består av olika spänningstillstånd mellan olika 
krafter. I universum är mänskan mittpunkten, emedan det är i henne 
själen blir medveten om sig själv. Den universella världen består av 
delar, och en central del härav är folket, som skall bli medvetet om sig 
själv, förverkliga sig och ha en historisk uppgift. 

Enligt Herder skulle nationalandan eller folksjälen utgöra en central 
kraft för folkets existens. Sålunda var den historiska dialektiken viktig. 
Folket levde enbart genom sin historia, som uppfattades som en lång 
och kontinuitiv utveckling, ett organiskt växande. Den franska revolu-

56 Tommila 1989, s. 54-55. 
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tionen trodde man inte på. Folket skulle tillsammans med sina institu
tioner ses som en organism, som gick från ett frö till sin blomstring. 
Synen på folkets och statens födelse skiljde sig skarpt från den föregå
ende upplysningen och naturrättsteorin, enligt vilka staten grundade 
sig på ett avtal mellan folk och härskare. Historien fick sålunda ett nytt 
innehåll, men samtidigt var utvecklingstanken statisk såtillvida att 
folksjälen uppfattades på det hela taget som oföränderlig, liksom att 
också själva "folket" gavs en genomgående stereotyp karaktär utan 
några sociala, regionala och lokala variationer. Orsakerna bakom histo
risk förändring intresserade sig romantikerna inte nämnvärt för.57 

En dynamisk faktor till den historiska tolkningen bibringades först 
av den tyske filosofen Friedrich Hegel (1770-1831). Denne hade tidi
gare likaledes rört sig på en av idealism och romantik påverkad grund, 
men hade sedan sökt sig in på helt egna nya vägar. Han vände sig mot 
den romantiska subjektivismen, dyrkan av känslan och den inre synen 
och talade istället för begreppsligheten och förnuftet. Utvecklingen 
bestod av en verklig process, som gick ut på att genom antiteser nå 
fram till en syntes, där världsanden förverkligades. Således betonade 
Hegel helhetshistorien och såg som historiens centrala gestalt staten 
och dess verksamhet, staten var andens högsta manifestation. I Åbo 
blev Hegel känd omkring 1820, men för historieskrivningen kom dessa 
tankar få en betydelse först något senare.58 

1811 bildades i Sverige Götiska förbundet, som skulle söka efter 
nationell kraft åt det stympade landet och såväl goter som vikingar upp
levde en renässans. Trots allt hade den under 1700-talet hårt kritiserade 
goteridén aldrig skrinlagts helt. Under frihetstiden hade man ur forn-
sägner och folktradition istället för urgamla riksanor börjat söka efter 
mera passande förebilder, såsom rena seder, frihetskänsla och demo
krati. Under 1810-talet satte ett omfattande insamlande av folktraditio
ner igång och inom poesin lyftes de dramatiska hjältemotiven fram.59 

Poeten och historikern Erik Gustaf Geijer (1783-1847), professor i 
Uppsala sedan 1817, riktade in sitt arbete på det svenska folkets och 
kungarnas historia enligt modell av de nya nationalromatiska lärorna, 
samtidigt som han också anammade Hegels statscentrerade och holis-
tiska synsätt. Geijers långvariga betydelse för den fortsatta svenska his-

57 Eriksson G 1980, s. 204-205. Nordin 1987, passim. Tommila 1989, s. 65-66. 
58 Manninen 1977-1978, s. 91. Nordin 1987, passim. Tommila 1989, s. 65-66. Plamenatz 
1992, s. 1-149. 
5y Nordin 1987, s. 13, 27. Ekström 1989, s. 200-202. Det svenska "bildningsarbetet" under 
1800-talet kan enligt Ekström främst förstås i Herders bruk: att forma, ge gestalt åt själen, en 
process som skulle leda fram till de förädlade mänskan. 
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torieskrivningen är odisputabel. De flesta viktigare forskare under 

1800-talet, såsom F.F. Carlsson, C.G. Malmström och C.T. Odhner, 

spann vidare på Geijers statscentrerade synsätt, som under tysk påver
kan blev än starkare. Senare utvecklades skolan vidare under Harald 
Hjärne och Ludwig Stavenow. En trätobroder fick Geijer dock i Anders 
Fryxell (1795-1881), som gärna sysslade med personhistoria och i rak 
motsats till Geijer betonade adelns roll.60 

Geijers magnum opus Det svenska folkets historia (1832-36) hand
lar uttryckligen om goternas och vikingarnas folk: det framgår mycket 
väl att den forna östra rikshalvan är konsekvent bortsopad och 1809 års 
svenska stat projicerad bakåt till hedenhös. Som Matti Klinge lägger 
det, tillämpar Geijer inom historien Växjöbiskopen Esaias Tegnérs idé 
i diktsviten Svea om att inom Sveriges gräns vinna Finland åter, dvs. 
söka kraft i det som nu var kvar. Före 1809, eller om det svenska riket 
bestått, hade dessa Geijers och Tegnérs verk aldrig blivit till, eller så 
hade de sett helt annorlunda ut, men i bernadottarnas lill-Sverige, som 
nu skulle göras till en nationalstat i postrevolutionär mening, blev de 
ideologiska hörnstenar.61 

Sedan dess har varje allmän- eller översiktsverk över svensk historia, 
liksom rikstäckande specialundersökningar på denna punkt i det stora 
hela följt den av Geijer utstakade linjen: rikets andra halva i över ett 
halvt årtusende, ja, sedan en svensk statsmakt överhuvudtaget tog 
form, är på det hela taget borta. Hit hör också myntandet av ahistoriska 
begrepp som "det egentliga Sverige" eller "Sverige inom sina egna 
gränser" (som motsatser till "provinserna på andra sidan havet") o.dyl. 
för tiden bortom 1809, alltså ett enhetligt "Sverige" i riket Sverige, där 
de övriga riksdelarna betraktas enbart som ett slags hölje, som var 
annorlunda till sitt väsen, och således också förutbestämda att förr eller 
senare falla bort.62 

60 Torstendahl 1982. Yngve 1996, s. 3-5. 
61 Klinge 1983, s. 11-14. Jfr Tommila 1989, s. 66, 84-85. 
62 Klinge 1983, s. 14-16. Idem 1986, s. 20-21. T.ex. i en betraktelse över bibliotekschefen vid 
Carolina Rediviva, Claes Annerstedt, en av det tidiga 1900-talets stora rikssvenska kulturper
sonligheter, ger Rolf Lindborg i sina utdrag ur dennes produktion omedvetet en mångfald 
exempel på detta. Så heter det bl.a. . .Hwad visar oss åter Sverige vid Gustav Adolfs tron-
bestigning. Ett land med knappast en miljon inom egna gränser och lika mycket i provinserna 
på andra sidan havet...". Lindborg 1989, s. 260. I moderna handböcker hittar man fortfarande 
exempel på begreppet "det egentliga Sverige" och andra uttalade teleologiska avgränsningar 
mellan "Finland" och Sverige". T.ex. Lindkvist & Ågren 1985, s. 108. Weibull J 1993, s. 34, 
74, 76. Som väl talande exempel kan anföras en weibullsk mening som "The war of 1808-09 
ended in total defeat for the Swedish army, and Russia occupied not only the whole of Fin
land, but even a part of northern Sweden". 
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Förvisso kan man skylla på språkbarriärer, men frågan är inte enbart 
nationellt och historiografiskt betingad, utan föranleder rena veten
skapliga snedvridningar, då man t.ex. i behandlingar av statsmaktens 
ekonomiska handhavanden bortser från en tredjedel av det område sta
ten i själva verket täckte. Därtill är källmaterialet ensartat till såväl 
form som språkdräkt, ty det härstammar från en och samma organisa
tion. 

I den mån Geijer berör "Finland", är det klart i egenskap av motsats
par till "Sverige". Här tangeras också ett centralt problem. I själva ver
ket har begreppen "Finland" och "Sverige", "finsk" och "svensk" fått 
sina nuvarande emotionella, geografiska och politiska innebörder först 
efter 1809. De existerade förvisso före det, men vem tänker väl alla 
gånger på att då man stöter på dem i källor och litteratur före 1809, att 
de kunde ha en helt annan och beroende på tid och sammanhang varie
rande, tidvis icke ens alls varandra uteslutande betydelse? 

Sverige kunde avse bl.a. Svealand, lösligt den västra riksdelen, men 
också hela riket, medan Finland i sin tur bl.a. Egentliga Finland, olika 
län i den östra rikshalvan och den östra riksdelen i lös mening. Vissa 
områden som idag hör till staten Finland hänfördes strängt taget aldrig 
i någon mening till begreppet Finland före 1809. Finne och svensk i sin 
tur kunde man vara utgående från språket, men också beroende på vari
från man härstammade, och som kungens undersåtar och lutheraner 
eller i grannmakters ögon var alla svenskar. Själva språken finska och 
svenska har fått sina moderna subjektiva och emotionella funktioner 
utanpå funktionen som objektivt kommunikationsmedel först senare: 
tvåspråkighet har heller inte varit särdeles ovanligt och frågan är om 
allmogebefolkningen alls såg någon direkt motsättning i språken i 
sig.63 

För att återgå till Geijer, kan det kanske nämnas att han tämligen 
liberalt noterar att det också i "Sverige" under medeltiden fanns en hel 
del finnar. Han har också en liten utläggning kring "Finlands" geografi 
och folk vid övergången till medeltiden. I ett sammanhang nämner han 
Åbo som en av rikets främsta handelsstäder och angående Stockholm 
noterar han att "österlänningarna" utgjorde ett viktigt inslag i stadens 
ekonomiska liv. Åland ser han som en viktig bro mellan de två län
derna med inslag från båda håll.64 

Vad gäller "Finlands" anslutning till "Sverige", inleder Geijer med 
att berätta om Erik den helige: "Mot de hedniska finnarne, hvilkas sjö-

63 Klinge 1986, passim. Villstrand 1993, s. 130-135. 
64 Geijer 1851, s. 99-100, 106-110, 328, 329. 
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röfveri oroade Svenska kusterna, företog han ett korståg, och grund
lade genom christendomen, samt troligen äfven genom öfverflyttande 
av Svenska nybyggen den sedermera så långvariga förbindelsen emel
lan Sverige och Finland".65 

Till Finland återkommer Geijer igen i samband med Birger jarl, då 
denne satte sig "i spetsen för ett korståg mot de till hedendomen åter
fallna Tavasterna i Finland, som emot de der boende christne utöfvade 
rysliga grymheter och i förening med Kareler och Ester, äfven ofta 
anföllo Svenska kusterna. Birger besegrade Tavasterna och tvang dem 
till christendom, anlade Tavastehus och öfverförde christna nybyggare 
till landet. Man tillskriver Birger jarl den Österbottniska kolonien av 
Svenskar i Finland, liksom Erik den helige den Nyländska. Rimkröni
kan (Erikskrönikan) förmenar, att det nu christnade Tavastland tillförne 
hört under Ryssarne. Visst är, att nyss före eller under detta Finska krig 
Svenskarne äfven gjorde ett anfall i Ryssland, men blefvo, såsom 
Ryska annaler förmäla, tillbakaslagna af storfursten Alexander New
sky, som sjelf skall ha sårat Birger i striden, i hvilken äfven en jarlens 
son - möjligen hans naturlige son Guttorm - nämnes såsom närva
rande".66 

Slutligen har marsken Torkel Knutsson "i Finland fullbordat Erik 
den heliges och Birger jarls verk, genom införande af christendom och 
Svensk underdånighet i den östliga delen af landet, hvarifrån de hed
niske Kareler ännu utgingo på sina af de rysligaste grymheter utmärkta 
härjningar. Under ett år 1293 företaget korståg blefvo Karelarne bese
grade, skattskyldiga och åter till namnet christna; Wiborg anlades för 
att försäkra denna eröfring, hvarigenom Svenskarne kommo i omedel
bar beröring med Ryssland. Också medförde detta Finska korståg 
äfven att Ryskt krig, hvarunder Svenskarne vunno och befäste Kex
holm, hvilket likväl gick åter förloradt, likasom några år derefter det af 
marsken sjelf anlagda Landskrona".67 

I en översikt av det medeltida svenska riket fastslår Geijer en central 
tes, som kort och gott lyder att "Finland förenades med riket genom 
trenne store Svenske män, Erik den helige, Birger jarl och Torkel 
Knutsson.. ,".68 Så mycket annat eller mera än så får vi inte höra från 
rikssvensk historieskrivning i dessa frågor på över 100 år.69 

65 Geijer 1851, s. 159. 
6fi Geijer 1851, s. 170-171. 
67 Geijer 1851, s. 194-195. 
6S Geijer 1851, s. 319. 
69 Weibull C 1940, s. 2-3. 
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Det grundläggande tankemönstret är klart. Det fanns alltså ett betyd
ligt äldre enhetligt svenskt rike som sammanföll i stort sett med dagens 
Sverige och detta rike erövrade med militär övermakt ett "annat" 
område, som, även om det inte sägs uttalat, på något vis hörde ihop, ett 
Finland som sammanföll med det långt senare storfurstendömet Fin
land av 1809 och som fortsättningsvis utgjorde ett avskilt och till sin 
natur annorlunda område. Att området också förr eller senare skulle 
falla bort, vilket sedan skedde 1809, framstår som rätt logiskt. Hur tyd
ligt läggs inte de senare staterna som en teleologisk matris på tolk
ningen av historien? 
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7. FINLANDS TIDIGARE 1800-TAL 
- KULTUR FINSKHETENS FRAMVÄXT 

I det nya ryska storfurstendömet Finland satsade landets ledning, med 
friherre G.M. Armfelt i spetsen, på att befästa och utbygga autonomin. 
Som Armefelts ledstjärna fungerade den sedermera i historikern A.I. 
Arwidssons mun satta och ofta åberopade sentensen "svenskar är vi 
inte, ryssar vill vi inte bli, låt oss alltså vara finnar". Linjen fortsattes 
efter 1816 av ministerstatssekreteraren R.H. Rehnbinder, som sägs 
skall ha utstakat målet att för finnarna skapa en egen nation. Detta bör 
dock ses mot bakgrunden att det knappast fanns några särdeles klara 
idéer om vad "finnar" var och hur sådana skiljde sig från "svenskar". 
Denna ämbetsmannaskiktets "nationalanda" var i första hand av en 
mera komplicerad realpolitisk natur: svenskar kunde man inte längre 
vara och ryssar ville man verkligen inte bli, vad fanns kvar? Såväl de 
finländska gustavianska myndigheterna som den ryska statsledningen 
ogillade den samhällspolitiska utvecklingen i Sverige som sådan, men 
på ryskt håll ville man också av rent taktiska skäl hålla den finländska 
intelligentsian borta från svenskt inflytande, liksom också nationalis
tiska idéer i allmänhet. Bl.a. stryptes studieutbytet mellan universiteten 
i Uppsala och Åbo. Den sistnämnda hade redan 1809 genom de brutna 
statsbanden hamnat i handlingsförlamning.70 

De första ansatserna till diskussion i "nationalitetsfrågan" vis-a-vis 
Sverige bland den bildade eliten hittas i en artikel i kalendern Aura 
1817-18 av docenten i litteraturhistoria J.J. Tengström (1787-1858), 
men det rör sig då snarast om ett avståndstagande från den rikssvenska 
litterära romantiken. Kalendern blev recenserad i Sverige av Lorenzo 
Hammarsköld, känd representant inom litteraturen för romantiken, och 
vid sidan om hans synpunkter på romantiken, är det intressant att han 
beklagar sig över att den nationella traditionen i kalendern är "svensk". 
Det vore alltså dags för den finländska litteraturen att söka sina egna 
nationella vägar. Tengström fick snart en rad efterföljare, däribland 
J.G. Linsén, som stod bakom de s.k. Aboromantikernas tidskrift 
Mnemosyne. Linsén drog ett mera entydigt likhetstecken mellan språk 
och nation än Tengström, men det var framförallt den månglärde 
humanisten A.I. Arwidsson (1791-1858), som genom sin tidning Åbo 

70 Tommila 1989, s. 61-62. 
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Morgonblad, något senare formulerade klarare idéer om nationalitet, 
nationalanda, nation och stat.71 

Som sagt är begreppet romantik rätt mångskiftande. Den upplys-
ningstida och nyhumanistiska traditionen från Porthan levde kvar och 
erhöll också stöd från St. Petersburg. Trots att Arwidsson represente
rade samma intressen som Tengström, var han olikt denne påverkad av 
den s.k. fosforistiska romantiken som vunnit fotfäste i Sverige och med 
honom nådde Åbo-romantiken sin topp, men också sitt fall. I sin egen
skap av tidningsman framlade han tämligen radikala tankar kring stat 
och samhälle och krävde ökad borgerlig frihet, vilket ledde till att han 
1823 tvingades flytta till Sverige och därmed led romantiken i dess lit
terära mening i Finland ett svårt nederlag. J.J. Tengström hade tagit 
avstånd från den romantiska filosofin, men även upplysningen stod 
honom främmande och då var alternativet Hegel. Tengström sadlade på 
1820-talet om till professor i filosofi och hans främste elev blev den 
sedermera som nationalfilosof betraktade J.V. Snellman (1806-81), 
som i mitten av 1840-talet kunde konstatera att den litterära revolutio
nen i Sverige haft föga verkan genom de försvagade banden, medan 
däremot hegelianismen vuxit sig stark i Finland. Denna skillnad kom 
också att ha en viss betydelse för historieskrivningen i de båda län
derna. I en viss mening fick den tyska romantiken dock fotfäste också i 
Finland, främst i form av Herder, men därom mera nedan. Hur som 
helst, när nu så en egen finländsk stat fanns till hands och något slags 
kulturnationalism började ta form, framlades också nya frågeställ
ningar kring landets historia och precis som på annat håll var det just 
historieämnet som gick i första ledet vad gäller framlyftandet av natio
nella teman.72 

Rent allmänt kan man tillstå, att det förhållande att Finland saknar en 
oberoende politisk historia före 1809, har gjort att historieskrivandet -
olikt Sverige - kommit att mera betona kultur- och socialhistoria, samt 
framförallt lokalhistoria. Därtill har allt källmaterial berörande stats
ledningen och centraladministrationen funnits i Stockholm.73 Enligt 

71 Manninen 1977-1978, s. 89-90, 92-93, 98. 
72 Mustelin 1969-1970, s. 323. Manninen 1977-1978, s. 91-97. Tommila 1989, s. 61-62. 
73 Kerkkonen 1975. Idem 1988. Lilja 1993, s. 529-530. Olikt Sverige har flertalet finländska 
kommuner eller städer en - i många fall tämligen påkostad - lokalhistoria (i betydelsen av 
verk med vetenskapligt hållbar och heltäckande ambition att kartera ortens förgångna), därtill 
ofta i flera band. Sedan 1933 finns även en Lokalhistorisk byrå, som på olika vis värnar om 
arbetenas kvalitet. Se härom Kettunen 1981. Villstrand 1989. Tommila 1989, s. 135-160, 
160-164. Till den starka lokalhistorien i Finland hör förvisso också andra faktorer, såsom 
främst vissa olikheter i den inre förvaltningsmässiga strukturen med en starkare kommunal 
bestämmanderätt jämfört med Sverige. 
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Johanna Lilja hänger förhållandet också samman med nationalfiloso-
fen J.V. Snellmans betoning på nationerna som de bärande enheterna 
inom historien och härifrån vidare med hans uppmuntran till forskning 
i nationens inre.74 Härom mera nedan. 

Då man under den svenska stormaktstiden samlade kungalängder, 
hade man gestaltat en stor och oberoende forntid även för de finländska 
provinserna, men så var fallet med alla viktigare riksdelar. Med kors
tågen hade "Finland" villkorslöst anslutits till den kristna kyrkan och 
det svenska riket och efter det hade "Finland" enbart en provinsiell his
toria, åter likt vilka andra provinser i riket, som sågs som en del av det 
svenska rikets historia. Efter 1809 aktualiserades som ett resultat av 
statsskiftet framtagandet av en mera allmän uttryckligen "finländsk" 
historia, för bruk såväl som skolhandbok som allmänverk. De första 
mera ambitiösa försöken i denna riktning utgick dock inte från finländ
ska forskare, utan från tyskt och ryskt håll.75 

1809 utgav tysken Friedrich Ruhs ett verk, som snarast var ett slags 
underavdelning till en större helhet kring Sveriges historia. Det anslöt 
sig nära till Porthans forskning och allmänna synsätt, där bl.a. det forn
tida finska samhället utgående från upplysningstanken sågs som mycket 
lågt utvecklat och där den senare tiden granskades ur hela rikets syn
fält.76 Ruhs negativa syn på forntidshistorien kritiserades dock skarpt 
1817 i Finland av C.A. Gottlund, som upphöjde tidevarvets betydelse i 
skyarna. 1827 utgav den till Sverige överflyttade A.I. Arwidsson en 
omarbetad, utökad och till svenska översatt upplaga av Ruhs verk, där 
också forntidshistorien utsattes för revisionism. Verket lästes tämligen 
flitigt även i Finland.77 Arwidsson hade redan tidigare gjort sig känd som 
en medeltidssvärmare. Ruhs verk led dock av att det allmänt bland stu
denterna uppfattades som svårt förlegat redan vid sin första utgivning.78 

Det ryska verket från 1821 av Peter von Gerschau var i sin tur skrivet 
ur en uttalad rysk synvinkel. Finland utmålades enbart som ett redskap 
i kampen mellan Sverige och Ryssland, där den förstnämnda utnyttjat 
landet till sin fördel, medan däremot den senare förstått att ta tillvara 
dess intressen. Ett slags legitimering av kriget 1808-1809 och den 
ryska erövringen således.79 Mottagandet i Finland, där kriget ännu 

74 Lilja 1993, s. 531-537. 
75 Kerkkonen 1977, s. 139-140. Tommila 1989, s. 62-63, 67-68. Lilja 1993, s. 531. 
76 Ruhs 1809. 
77 Ruhs 1827. 
78 Tommila 1989, s. 62-63, 67-68. 
79 von Gerschau 1821. von Gerschau var Rysslands konsul i Odense i Danmark och hade en 
tid efter 1809 fungerat som forstmästare i Finland. 
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levde i färskt minne, blev föga hjärtligt och verkets främsta betydelse 
ligger enbart i att fungera som katalysator för den historiska debatten i 
landet.80 

Dock kom under 1810-20-talen ingen större allmän framställning 
till stånd, utan det rörde sig enbart om - bortsett vanliga specialunder
sökningar förstås - mindre översikter och tidningsartikelserier, som vid 
sidan om det egna landet tog fasta på såväl Rysslands som Sveriges 
historia. Detta bör delvis ses mot bakgrunden att efter riksklyvningen 
1809 var framförallt den humanistiska verksamheten vid akademin i 
Åbo svårt förlamad, men också att själva idén om det "egna" landet 
och en härtill knuten "egen" specifik historia ännu inte var allmänt 
rotad.81 

Efter den stora branden i Åbo 1827 flyttades landets universitet på 
de ryska myndigheternas försorg österut till Helsingfors och utvidga
des avsevärt. Åtgärden hade också realpolitiska motiv, dels då det väst
liga Åbo uppfattades som alltför Sverigeorienterat och dels kunde tsa
ren genom att stimulera universitetsverksamheten framstå som välvil
ligt inställd till finländarna. Överlag verkade ryssarna aktivt för att få 
finländarna att glömma sina gamla statsband. 1811 anslöts till storfur-
stendömet också det s.k. Gamla Finland, d.ä. de östliga områden som 
Sverige förlorat 1721 och 1743 till Ryssland. Dessa områden var klart 
ryskorienterade och främmande för den svenska kulturen, vilket skjöt 
ett dynamiskt element till den inre utvecklingen i Finland.82 

Sedan slutet av 1700-talet märks nästan över hela Europa en tendens 
att universiteten började spela en alltmer betydande roll som opinions-
bildare. Om något nytt skulle tränga fram under dessa tider av censur, 
restriktioner och bevakning skulle detta ske just vid de högre lärosä
tena. Även här förekom naturligtvis bevakning, men denna kunde 
knappast vara alltför effektiv. För ett utbyte av tankar behövdes inte 
alla gånger det tryckta ordet. Lärarna kunde via sina föreläsningar och 
sin privatundervisning sprida nya idéer och studenterna som umgicks 
jämt med varandra kunde utan svårigheter sammankomma, bilda för
eningar och sällskap för utbyte av erfarenheter och åsikter. Studenterna 
utgjorde samtidigt en förhållandevis homogen grupp av avsevärd stor
lek, där alla medlemmar besatt i stort sett samma kunskapsbas och 
intellektuella attityder. Efter att de var klara med sina studier, spriddes 

Hn Tommila 1989, s. 62-63, 67-68. 
81 Tommila 1989, s. 63-64, 72-73. 
x2 Manninen 1977-1978, s. 98. Klinge 1983, s. 88-124. 
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de som inte tog tjänst vid universietet ut över hela landet och förmed
lade sålunda tankarna vidare.83 

1830 bildades vid Helsingforsuniversitetet det s.k. Lördags- eller 
Namnlösa sällskapet, en löst sammansatt grupp, som organiserade 
läsecirklar och debattillställningar kring aktuella litterära frågor i såväl 
hem- som utlandet. Bland dess främsta medlemmar märks filosoferna 
Tengström och Snellman, poeten J.L. Runeberg, historikerna Fredrik 
Cygnaeus, Gabriel Rein och Zachris Topelius samt etnologen Elias 
Lönnrot. Samtliga dessa är att betrakta som portalfigurer inom den fin
ländska nationella historien och många av dem var också hegelianer. 
Överlag var Hegel mycket stark inom filosofin i Finland kring mitten 
av 1800-talet och så mera anmärkningsvärt är detta då han i övrigt var 
bannlyst i Ryssland.84 

På historiefronten var det dock till en början främst den i Sverige 
verkande Arwidsson som slog an strängen. 1832 utgav han en första 
rikligare allmän framställning över Finlands historia på svenska, som 
även kom att användas som skolbok.851 mitten av seklet ersattes denna 
av ett liknande, men något moderniserat verk A.G.J. Hallstén, som 
utgavs på både finska och svenska.86 Arwidsons verk fanns tillgängligt 
enbart på svenska och trots påstötar uteblev en finsk version, vilket 
orsakade viss bestörtning bland de, som man nu kunde kalla finsksin
nade. Som ett motdrag utarbetade Elias Lönnrot (1802-84) och hans 
elev J.F. Cajan som en bilaga till Lönnrots tidning Mehiläinen [Biet] en 
hela 170 sidig finländsk historia efter förebild av Arwidsson. Arbetet 
uppnådde dock en viss självständighet och erhöll goda vitsord av den 
annars mycket kritiske nationalfilosofen Snellman. Tyngdpunkten låg 
klart i forntiden och medeltiden. Ingendera författaren var dock nöjd 
med arbetet och bägge utarbetade var sin senare ny utökad version, i 
vilka de senare tiderna åter erhöll en mycket flyktig behandling. Lönn
rot hade som ambition att skapa ett helt finskt historiskt bibliotek 
genom sin tidning Mehiläinen. I detta Lönnrots idoga arbete kan man 
spåra en förändrad historiebild, då landet skulle vävas in i den all
männa historien och samtidigt vid sin sida ha både det gamla och nya 
moderlandets historia. Han verkade också för att stärka det finska språ
kets betydelse. På svenska i sin tur utkom under 1840-50-talen en rad 

83 Eriksson G 1980, s. 202-204. 
84 Mustelin 1957, s. 211-212. Idem 1969-1970, s. 329. Manninen 1977-1978, s. 98-100. 
Idem 1986, s. 134. Lilja 1993, s. 531. 
85 Arwidsson 1832. 
X6 Hallstén. 
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verk kring Rysslands historia, vilket avspeglar att skiftet i statstillhö
righet accepterats.87 

Med det allmänna växande historieintresset över hela Europa under 
1700-1800-talen följde också publicerandet av källor. Redan i slutet av 
1700-talet hade Porthan slagit in på denna bana. En ny våg följde i bör
jan av 1800-talet i Frankrike och Tyskland, samtidigt som det moderna 
arkivväsendet tog form. I Sverige började man 1829 publicera den 
stora medeltidsutgåvan Diplomatarium Svecanum och även i Ryssland 
märks liknande tendenser, vilket också kom att påverka Finland. För 
medeltidsintresset kan nämnas de kring seklets mitt publicerade utdra
gen ur ryska krönikor som berörde västliga krigståg, liksom Arwids-
sons respektive Edvard Grönblads publicering av olika inhemska med
eltids- och 1500-talskällor.88 

Likt överallt i Europa bekostades dessa mestadels med statsmedel. 
Grönblad var påverkad av tysken Leopold von Ranke, som bl.a. beto
nade användandet av originalkällor. 1844 fick Grönblad i uppgift att 
ordna upp och katalogisera alla kamerala handlingar från Gustav Vasas 
tid och framåt som överförts till Finland efter 1809, ett arbete som 
sedermera skulle leda till grundandet av ett finländskt statsarkiv. Tidi
gare hade dessa handlingar legat på senats vinden, där olika entusiaster 
kunnat gå och plocka och ta med sig vad de önskade. Det var också i 
samband med detta man kom underfund med att den äldre Vasatidens 
räkenskapspärmar var fulla av medeltidsfragment och i själva verket 
kom karteringsarbetet av dem att bli Grönblads huvuduppgift. Idag 
känner man till nästan 10000 dylika. Efter 13 år var arbetet klart och 
1859 lyckades Grönblads medhjälpare K.A. Bomansson få till stånd en 
permanent amanuens till arkivet, som tio år senare blev statsarkivet 
med Bomansson som förste statsarkivarie.89 

Den saknade politiska historien kompenserades tidigt genom att ett 
ärofullt och urgammalt förflutet "upptäcktes" i folkloren 1835, då Elias 
Lönnrot publicerade diktverket Kalevala (ny utökad upplaga 1849). 
Sedermera har verket kommit dels att forma den finska nationen i sig 
och dels att överlag uppfattas som ett monumentalt vittnesbörd om fin
narnas delaktighet i familjen av civiliserade nationer. Kalevala var dock 
i allra högsta grad en skapelse av Lönnrot själv och förebilder saknades 
inte på annat håll.90 

87 Tommila 1989, s. 64-65. Lilja 1993, s. 532. 
88 Akiander: Utdrag ur ryska annaler, 1848-49. Arwidsson: Handlingar till upplysning om 
Finlands hävder I-X, 1846-58. Grönblad: Nya källor till Finlands historia, 1857. 
89 Tommila 1989, s. 15, 68-71, 84. 
90 Wilson 1976. Silvo 1987, s. 425. 
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Under 1700-talet hade den klassiska grekiska diktskatten lyfts fram 
framförallt i Storbritannien och påverkad av detta hade James Mac-
pherson 1765 publicerat Poems of Ossian eller Ossianssångerna, vilka 
han högstämmigt deklarerade - och som samtiden uppfattade - vara 
genuina forndikter insamlade i de skottska högländerna. Diktsam
lingen - som senare kunnat fastställas vara mera ett verk av Macpher-
son själv - väckte enorm beundran och entusiasm kring primitiv folk
diktning hos sin samtid. Bland dem märks framförallt den redan tidi
gare nämnde tyske filosofen J.G. von Herder (1774-1803), som 
började forska i språkens ursprung och sambandet mellan kulturarvet 
och folkens särprägel. Denne var en anhängare av Montesquieus kli
matläror, som gick ut på att olika naturklimatologiska och historiska 
faktorer lett till att olika tidsepoker, kulturer och folk hade sin egen 
karaktär, och således förde han fram idén om Folksjälen (Volksgeist) 
och att denna bl.a. framgick i folkdiktningen. I Finland hade Porthan 
och hans Aurorasällskap i viss mån påverkats av dessa tankegångar 
kring folkdiktningen, och på sätt och vis var det han som på sin tid 
väckte intresset för ämnet vid akademin i Åbo och lade grunden till det 
fortsatta starka intresset för folkdiktningen i landet.91 

Idéhistoriskt kunde man enligt Max Engman se det som att den 
starka betoning som lades på Kalevala, var ett slags Herders seger över 
Hegel, men samtidigt vävdes de båda in i den finsknationella historie
uppfattningen.92 

I sammanhanget framträder också ett av Matti Klinge påtalat mycket 
intressant större förhållande, något som anknyter till det tidigare sagtfa 
om Porthans två folk. Stoffet till Kalevala samlades in i Fjärrkarelen, i 
områden som aldrig hört till det svenska riket eller storfurstendömet 
Finland. Porthan närmade sig på sin tid den finska folkdiktningen 
främst i egenskap av upplyst språkman, medan han i övrigt höll den 
som lågtstående och barbarisk. Det svenska riket och den svenska kul
turen betraktade han som en välsignelse för finnarna och väntade på att 
de så småningom skulle försvenskas och civiliseras. Detta hade redan i 
mångt och mycket skett i sydvästra Finland, men så icke i öster och 
norr. 

Med detta kommer man vidare in på hur det gamla svenska riket före 
1809 egentligen såg ut. Det föddes och levde kring vattenvägarna och 

91 Tommila 1989, s. 43, 48-51, 66, 71-72. Porthans viktigaste verk i detta hänseende var hans 
verk De poesi Fennica som utkom i en serie disputationer fr.o.m. 1766. Han berörde också 
vissa specifika aspekter kring folkdiktningen i andra separata enskilda disputationer. 
92 Engman Max 1994a, s. 52. 
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dess hjärta bestod av Götaland, Svealand och sydvästra "Finland". Det 
var här den största befolkningskoncentrationen fanns, här idkades jord
bruk och här fanns städerna, handeln och urikeskontakterna, moderni
teten, här talades mestadels svenska, som självfallet också var den här 
verkande centraladministrationens språk osv. Mitt i som kronan på ver
ket låg huvudstaden Stockholm. Detta kärnområde verkade som pene
trerande och distrubuerande gentemot de kringliggande områdena, som 
utgjorde en glest befolkad, efterbliven och isolerad periferi, där man i 
norr och öster mestadels bedrev skogs- och svedjebruk och där det 
mestadels talades finska. Så utgör svenskarna i södra Finland en natur
lig förlängning av Mälardalen, medan i sin tur finnarna i Värmland och 
Norrland utgör en likaledes naturlig förlängning av Tavastland, Savo-
lax och Karelen. 

Anammar man detta synsätt, inser man också hur snedvridet det i 
själva verket är att behandla detta rike i termer av två halvor, "Sverige" 
och "Finland". Då riket sprack itu 1809 fanns konfigurationen delvis 
kvar: ett modernt, civiliserat Sydvästfinland och ett efterblivet, ocivili
serat Nordöstfinland. Inom den finsknationella rörelsen på 1800-talet 
negligerade man helt kulturen i Sydvästfinland, och det var ju också 
om de djupa skogarnas och sjöarnas, dvs. inlandets Finland, Runeberg 
diktade. Sydvästfinland var helt enkelt alltför "västeuropeiskt" eller 
"svenskt" och det var också det svenska man ville negera. 

Med den finska språkromantiken föddes stamromantiken och "Folk
själen" söktes i de primitiva och efterblivna områdena i nordöst, även 
långt utanför Finland bland folk som man - förutom språket (om ens 
det) - egentligen inte hade något gemensamt med. Det uppstod ett 
slags tvåvägskommunikation mellan centrum och periferi, där den 
förstnämnda stod för innovationerna inom samhälle och stat, medan 
kulturimpulserna hämtades från sistnämnda, något som beklagligtvis 
också kommit att kraftigt snedvrida den stereotypa bilden av Finland 
som bonntölparnas, knivarnas, Koskenkorvans och bastubadandets för
lovade land. Det kvarblivna lill-Sverige post 1809 hade däremot inga 
problem att anamma sitt kvarblivna centrums kultur helhjärtat. Det 
förekom förvisso även här flykt till perifera områden, som t.ex. Värm
landsskogarna, men de kulturella implikationerna härav var helt olikar
tade.93 

93 Klinge 1983, passim. Idem 1986, passim. Karvonen 1992, s. 532-533. Carlsson 1986, s. 9. 
Villstrand 1993, s. 132-134. 
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8. DEN DUALISTISKA NATIONELLA 
HISTORIEN TAR FORM 

Fram till 1840-talet hade diskussionen kring karaktären av Finlands 
historia börjat tätna och motstridiga uppfattningar börjat ta form. Man 
får bestämt heller inte glömma den betydelse Geijers Svenska folkets 
historia hade i Finland, dels som modell, men dels också som klargö
rande från detta håll att Finland nu stod utanför den "Svenska histo
rien". Under 1840-talet skedde också en viktig ändring på det national-
filosofiska planet, som framförallt knyts till J.V. Snellmans person. I 
samband med skapandet av det ryska storfurstendömet hade tsaren 
Alexander I utgivit frisinnade löften gentemot landets svenska sam
hällsinstitutioner. Dessa löften stod nu i händerna på Alexanders efter
trädare Nikolaj I, som däremot var mera intolerant till sin natur. Lant
dagen hade stått osammankallad sedan 1808 och den allmänna europe
iska opinionen bektraktade Finland i stort sett som en rysk landsända. 
Framförallt genom Snellmans och Lördagssällskapets verksamhet lyf
tes i hegeliansk anda som motdrag fram en preussisk konstitutionalism. 
Under formen av en akademisk sensation definierade professorn juri
dik J.J. Nordström efter modell av den rikssvenske juridikprofessorn 
Israel Hwasser storfurstendömets tidigare rätt suddiga statsrättsliga 
ställning i förhållande till det ryska tsarväldet. 

Nationalfilosofen Snellman var själv ingen historieforskare, även om 
han använde sig av historiska associationer i sin argumentation. 
Däremot har han betecknats som Finlands förste historiefilosof. Egent
ligen systematiserade han aldrig sin lära, utan snarast följde denna med 
som en vital och integrerad del i hans totala produktion. Hegels filosofi 
utgick från staten. Det originella med Snellman var att han överförde 
detta Hegels tankesystem på nationen och för Snellman var nationalitet 
och etnicitet i stort sett samma sak. Staten var enbart en lös struktur 
sammansatt av olika folk, medan däremot nationerna utgjorde mera 
beständiga enheter. Det var nationerna som skapade seder, lagar och 
samhällsordning. 

Nationen definierades genom historien, och dess uttryck var språket. 
Främst ställde Snellman språket. Dock var inte språket direkt nationali
tetens kännetecken, men som uttryck för en nationell förkovran hade 
språket en sådan natur. Var och en som sökte höja sitt folks andliga 
odling, skulle vara mån om modersmålets utveckling. Nationalitetens 
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kännetecken var således dess odling och historiens bärande element var 
nationerna. Härigenom menade Snellman att historikerna inte skulle 
koncentrera sig på staten, utan behandla nationen, ty det var på denna 
nivå den egentliga andliga och ekonomiska utvecklingen ägde rum. 
Som tidigare berörts, kan den finländska forskningens allmänna beto
ning av kultur- och ekonomisk historia också delvis hänföras till detta 
snellmanska tänkande. 

För Snellman stod den svenskspråkiga byråkratin i vägen, men det 
var inte byråkratin i sig han angrep, utan det att den var svensk. Snell
man definierade också på sätt och vis den finska nationen som en nega
tion till det svenska genom att fastslå att det finska måste lyftas fram ur 
det svenska: om det finska gick under fanns bara kvar det svenska. 
Detta med negationsdefinitioner var också hämtat från Hegel. 

Enligt Snellman skapades de nationella förutsättningarna först 1809, 
då finnarna fick själva överta styret över sitt land. Med den starka beto
ningen på språket och dess uttryck i litteraturen, deklarerade han också 
att Finland skulle bli enspråkigt finskt, något som däremot inte sågs 
med oblida ögon på alla håll. Ironiskt nog, var Snellmans eget moders
mål svenska och hans personliga kunskaper i finska högst bristfälliga. 
Kulturfinskheten började sålunda förskjutas mot en aktiv samhällsrö-
relse och fennofilin blev till fennomani, som fäste allt större vikt vid 
språket och samhället. Om de inhemska myndigheterna tidigare stött 
kultursträvandena, var däremot förhållningen till fennomanin mera 
sval. Med Snellman fick Herder vid sin sida Hegels nationalistiska filo
sofi, samtidigt som också von Rankes källkritiska hållningssätt började 
göra sig gällande inom historieforskningen.94 

Debatten kring Finlands historia tog mera skruv 1843, då den unge 
historikern Zachris Topelius (1818-98) i ett föredrag rakt på sak ställde 
frågan "Äger finska folket en historie?". Topelius var påverkad av 
Hegel och svarade sålunda nekande: Finland hade ingen egen historia 
före 1809, åtminstone ingen politisk sådan, emedan landet inte utgjort 
egen stat och något nationalmedvetande ännu inte hade vaknat. Dessa 
två faktorer hade tillfallit Finland först med autonomin och därigenom 
började historien med den. Tiden innan var för finska folket en lär
domstid, som hade bildat en bro mellan förhistorien och 1809.95 

Efter honom har alla historiker, såväl finländska som andra, som 

94 Manninen 1977-1978, s. 103-113. Hroch 1985, s. 63. Jussila 1987a, s. 440—442. Alapuro 
1987, s. 457-460. Tommila 1989, s. 53, 65-66, 83-88. Lilja 1993,s. 531-532. 
95 Topelius 1845, s. 189-247. Jfr Mustelin 1957, s. 210-259. Klinge 1983, s. 75-81. Man
ninen 1986, s. 134. Lilja 1993, s. 531. 
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velat behandla Finlands historia tvingats på ett eller annat vis ta ställ
ning till hur och när den politiska och nationella enheten "Finland" 
fötts och sedan utvecklats vidare.96 Det är ur denna problemkärna även 
denna min uppsats i princip emanerat ur. 

Topelius fick genast ett flertal mothugg, bl.a. av docenten Edvard 
Grönblad (1814-64), senare även professor i historia, som menade att 
Topelius fäste för stor vikt vid året 1809. Då Grönblad var främst kul
turhistoriker, betonade han de föregående århundradenas betydelse för 
utvecklingen av en nationell känsla. Kulturhistorien var Finlands inre 
historia, medan den rena statshistorien kunde lämnas åt Sverige. Den 
icke-statliga positionen vägde mera mot att man betonade kulturhisto
rien i vid bemärkelse och en sådan kunde ingen - inte ens Topelius -
neka att Finland hade.97 

1834 hade Gabriel Rein (1800-67) utnämnts till professor i historia 
vid universitetet i Helsingfors. Rein var en flitig föreläsare och sam
tidigt hade han den uttalade ambitionen att få till stånd en heltäckande 
Finlands historia. Hans samlade föreläsningar utgavs postumt först 
1870-71 och de täckte hela tiden från landets befolkande fram till 
1809.98 

Reins egna undersökningar rörde rätt beränsade områden, men de 
hade en klar problemställning. Genom sina goda språkkunskaper i 
ryska kom han också som förste finländske historiker att granska de 
ryska medeltidskrönikorna. För medeltidens vidkommande märks 
främst en redan 1832 framlagd hypotes om att den finländske biskopen 
Thomas (c:a 1220-1245, d. 1248) skulle ha strävat efter att skapa ett 
andligt furstendöme av sitt stift med enbart vaga band till Sverige.99 

Det viktiga med Rein är att han till skillnad från sina föregångare kla
rare lyfter fram Finlands historia vid sidan om grannländernas. Därtill 
skapade han en helt ny periodindelning just med avseende på landets 
egna historia. Den följande diskussionen kom att ena sig rätt mycket 
kring Reins schema och som viktiga årtal framstod 1156/1157, 1323, 
1521, 1611, 1721 och 1809.100 

Hos Rein är helt klart Finland Finland och Sverige Sverige, enbart 

96 Jussila 1986, s. 44. 
97 Mustelin 1957, s. 279-300. Tommila 1989, s. 76. Törnblom 1993, s. 273. Lilja 1993, 
s. 532-533. 
98 Rein 1870-1871. 
99 Rein 1968 [1832], Idem 1870, s. 102-114. 
100 Tommila 1989, s. 73-74, 81. 1156/1157 första korståget, 1323 freden i Nöteborg; det sven
ska väldet stadgat, 1521 Gustav Vasa, 1611 Gustav II Adolf, 1721 stormaktstiden slut och en 
ny östgräns samt 1809 autonomin. 
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rikshistorien binder dem tidvis samman. Det var Erik Jedvardsson som 
"gjorde början med Finlands eröfring". Som sagt: här börjar vissa idéer 
redan ta form. Trekorstågsmodellen - han talar om "huvudtågen" -
framstår för honom som något förenklad och han menar att också 
andra mindre tåg måste stundtals ha utgått från Sverige och även andra 
länder. Tidstypiskt är att han behandlar krigen snarast som utkämpade 
mellan nationella arméer. Händelseutvecklingen och kronologin är 
också högst explicit. Finland underkuvades under 166 år av krig. Under 
tiden efter Erik kunde man från Sveriges sida p.g.a. ett inre svaghets
tillstånd inte rikta någon uppmärksamhet på Finland, samtidigt som 
den finländske biskopen Thomas förefaller ha agerat fritt i samförstånd 
med påven. Detta tydde på att man i Sverige inte hyste planer på att 
göra Finland till någon omedelbar provins, utan till en av biskopen 
styrd andlig stat. Dessa planer kunde dock inte förverkligas och den 
finska kyrkan kom på obestånd, varvid man såg sig tvungen att liera sig 
med den svenska statsmakten. 

Det var således först i mitten av 1200-talet med Birger jarls korståg 
som Sverige kom in i Finland. En civil styrelse med världsliga skatter 
inrättades. Med korstågen uppstod också fiendskapen mellan Sverige 
och Ryssland, vars inledning Rein ser i ett svenskt tåg mot Ladoga, 
omtalat i en rysk källa under år 1164. Så vitt jag kan finna, hittas hos 
Rein inga tankegångar om att den svenska befolkningen vore något 
slags av staten inplanterat element för att hålla landet i sitt grepp. Trots 
att han titt som tätt talar om "den svenska eröfringen" och "de svenska 
inkräktarne", ser han dock med hänvisning till hur förhållandena 
gestaltade sig i Balticum det som en lycka att landet kom under Sverige 
som aldrig behandlade Finland som ett erövrat land. Med freden i 
Nöteborg 1323 kunde man på allvar börja arbeta på landets förkovran 
och därigenom inleddes en ny epok i landets historia. I det svenska 
riket var finnar och svenskar jämbördiga brödrafolk, som med gemen
samma krafter skulle sträva mot ett gemensamt mål, välstånd, odling 
och kultur. Han ondgör sig dock över att svenska språket trängt undan 
finskan, men hoppades på att det snart skulle ske en ändring på denna 
punkt.101 

Från detta tidevarv bör även Fredrik Cygneaus (1807-81), docent i 
historia och senare professor i modern litteratur och estetik, dras fram. 
Den professur han besatt var uttryckligen inrättad för att lyfta fram en 
"egen" finländsk litteratur. I sin historikergärning satte han sig framfö
rallt in i omständigheterna kring hattarnas krig 1741-43 och i en 1843 

101 Rein 1870, s. 71-156. 
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publicerad undersökning ansåg han att det var vid denna tidpunkt som 
den utveckling som slet loss Finland från Sverige började. I detta hän
seende kan Cygnaeus betraktas som en föregångargestalt vad gäller 
den finsknationalistiska skolans ämnesval genom att fästa vikt vid tid
punkter som kunde anses vara viktiga med tanke på landets autonomi 
och senare självständighet.102 

De stora källpublikationerna, det egna nationsbygget, fennomanin 
och den därmed gryende språkstriden, liksom också det sena 1840-
talets händelser i Europa och tsaren Nikolaj I's reaktionära politik, 
gjorde att 1850-talet kom i många hänseenden att bli en brytningspunkt 
för det historiska intresset i Finland, vilket samtidigt innebar ett 
omkullkastande av Topelius negativa uppfattning. Topelius erkände 
själv något senare att han 1843 varit lite för skarp i sina formuleringar 
och 1853 började han ge ut sin mastodontroman Fältskärns berättelser. 
Här berättas om rådiga och flitiga bönder som gör sitt bästa för att 
skaffa sig en utkomst under trycket av krig och adelsvälde, samtidigt 
som också borgarnas och adelns strävanden, intriger och krigsbragder 
ägnas ett visst intresse. Infallsvinkeln är kulturhistorisk och det natio
nella inslaget milt. I verket framgår genomgående Topelius hegelian
ska historiesyn kring motstridiga krafter som förenar sig till en syntes. 
Ur rent vetenskaplig synvinkel har verket med hänsyn till sin samtid 
betecknats som svagt, men icke desto mindre har dess betydelse för det 
allmänna historiemedvetandet varit enormt. Senare blev han också 
känd för Boken om vårt land.m 

Poeten J.L. Runeberg (1804-77) - en annan centralgestalt i skapan
det av ett allmänt historiemedvetande - började inplantera historiska 
associationer i sitt patriotiska och heroiska hjälteepos kring kriget 
1808-09, Fänrik ståls sägners senare del: "Söner av ett folk som blött 
på Narvas hed, Polens sand, Liitzens kullar...", osv., uppenbarligen 
under påverkan från just Fältskärn.104 Man frågar sig emellertid vart 
patriotismen alla gånger är riktad? Runeberg prisar den finländska 
naturen, men på vems sida och för vad stred inte de krigiska gestalter 
som hyllas och, framförallt, vilket nattsvart omdöme som förrädare får 
inte kommendanten Cronstedt som gav upp det stolta Sveaborg utan 
strid? 

1855 fick Ryssland en ny liberal tsar, Alexander II. Detta gav de 

102 Suolahti 1907. Mustelin 1957, s. 184ff. Idem 1969-1970, s. 307-308, 322-323. Tommila 
1989, s. 75. 
103 Mustelin 1957, s. 279-300. Klinge 1983, s. 80-87. Lilja 1993, s. 532-533. 
104 Klinge 1983, s. 80-87. 
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radikala fennomanerna ett gynnsamt läge, vilket de under 1860-talet 
kunde utnyttja till sin fördel. Här märks bl.a språkreskriptet av 1863 till 
förmån för finskans frammarsch. Under denna tid började också det 
finsknationalistiska programmet vinna massympati, vilket bådade för 
öppen språkkonflikt. Till denna tid, senast 1880, vill Miroslav Hroch 
placera fullbordan av fas B för Finlands del i sitt schema för de natio
nalistiska rörelsernas framväxt.105 

Riktig fyr tog det i diskussionen 1869, då historieprofessorn Georg 
Zacharias Forsman, som förfinskat sitt namn till Yrjö Koskinen (1830-
1903), utgav sin i många avseenden banbrytande textbok kring fin
ländsk historia, i vilken han utgick från ett uttalat finskt perspektiv. 
Detta var den fullständiga negationen av Topelius' tes från 1843. Fin
lands folk hade en historia om den så ville och i det hänseendet var 
1809 bara ett slags etappmål, som det finska folket hela tiden strävat 
emot. Samtidigt fylldes alla hopp om en omfattande och samlad fram
ställning av Finlands historia och som sådant var verket också i veten
skaplig bemärkelse en prestation. Det förenade inom sig den föregå
ende tidens källinsamlingar, specialundersökningar och allmänna his
toriska litteratur både i in- och utlandet, medan det därtill också tog 
självständigt itu med en rad både gamla och nya problem.106 

Ungefär samtidigt publicerades också förlidne professor Gabriel 
Reins föreläsningar i finländsk historia. Dessa var till själva yttre 
omfånget mera omfattande än Koskinens verk, men de stod inte för 
samma progressivitet, då de var mera osammanhållna och hörde till en 
något äldre tid.107 Porthan hade tagit de första stegen mot en mera 
dynamisk bild av den finländska medeltiden, men Koskinen företrädde 
ett utpräglat holistiskt hypotesbygge, som praktiskt taget all senare fin
ländsk forskning på ett eller annat sätt utgått ifrån, antingen i form av 
stöd och vidareutveckling eller kritik och nedmontering.108 

Koskinen var påtagligt influerad av det hegelianska finsknationalis
tiska program som framlagts av Snellman. Snellman såg på historien 
som en progressiv utvecklingslinje och krävde att varje tidsperiod 
skulle skriva om sin historia, emedan nuet skulle förstås genom det för-

105 Hroch 1985, s. 62-63. 
106 Koskinen, Oppikirja Suomen kansan historiassa, Helsinki 1869-73, senare upplaga 
Suomen kansan historia, Helsinki 1881-82, översatt till svenska Finlands historia från den 
äldsta tiden intill våra dagar, Helsingfors 1874, samt till tyska Finnishe Geschichte von den 
fruhesten Zeiten bis aufdie Gegenwart, Leipzig 1874. Nedan används Idem, Finlands histo
ria från den äldsta tiden intill våra dagar, Stockholm 1874. Se mera Tommila, s. 77, 78, 93. 
107 Tommila 1989, s. 93, 94-95. 
108 Törnblom 1993, s. 276. 

47 



gångna och omvänt kunde det förgångna enbart förstås genom nuet. 
Snellman fäste emellertid som sagt mera vikt vid nationen än vid sta
ten, men om nu den nationelle filosofen först definierat nationen för 
staten, stod det fritt fram för den nationelle historikern att vid sidan om 
nationen också söka den "finska" statens rötter i det förgångna.109 För 
de förhistoriska tidernas vidkommande betonar Koskinen finnarnas 
språk- och stamförvantskap med andra finsk-ugriska folk runt Öster
sjön och i Nordösteuropa. Likaså understryker han finnarnas urgamla 
frihet och rätt till det land de bosatt sig i samt deras gamla samhälles 
harmoniska karaktär. Koskinen ser inte de finska stammarna, karelare, 
tavaster och egentliga finnar ännu i detta tidiga skede som ett folk, utan 
just som olika stammar.110 

Från första början använder han också konsekvent begreppen "Fin
land" och "Sverige" som ett motsatspar. Sverige framstår som negatio
nen till det finska, vars rötter sökes på diamatralt annat håll. Dock upp
fattar han inte Sverige som ett förenat "rike" förrän med Sverker d.ä. på 
1130-talet, som framställs som den förste kung som härskat över både 
svear och götar. Någon vidare problematisering av det svenska "riks
enandet" ger Koskinen sig inte på, utan snarast tas det för givet att 
svear och götar hörde ihop. Svearna var förbittrade över att Sverker 
mestadels uppehöll sig i Götaland och valde därför Erik Jedvardsson 
som kung över sig. Efter att Sverker dött 1156, blev Erik kung över 
hela Sverige, men tiden därefter präglades av striderna mellan sverkrar 
och erikar. 1152 anlände den påvlige legaten Nikolaus av Albano till 
Sverige, och han torde bl.a. vid detta tillfälle också ha uppmanat Erik 
till korståg mot de grannboende hedningar som plundrade rikets kuster. 

Vid denna tid var Henrik biskop i Uppsala, och även han ivrade för 
att Erik skulle ta till svärdet och korset mot finnarna. Sålunda samlade 
Erik 1157 en här och drog tillsammans med Henrik till Egentliga Fin
land, närmare bestämt troligen till Åbo111. Här snarast frossar Koski
nen sedan i Erikslegendens blodiga berättelse som han tar på orden. 
Det var sannolikt också nu Åbo slott anlades.112 Erik återvände dock 
strax hem till Sverige, medan Henrik blev kvar för att ordna upp de 
kyrkliga förhållandena, med vilket den finska kyrkan grundlades. På 
detta följer Koskinen noggrannt Henrikslegenden, som bl.a. berättar 
om hur bonden Lalli mördar Henrik. Henriks efterträdare Rodulf och 

109 Alapuro 1987, s. 458, 460—461. Engman Max 1994a, s. 52. 

Koskinen 1874, s. 7-25. 
111 Anm: i Erikslegenden ingår inga ortsangivelser. 
'12 Anm: idag vet vi att Åbo slott påbörjades först omkring 1280. 
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Folkvinus, som nämns i den finländska biskopskrönikan, var troligen 
enbart missionsbiskopar tillsatta av ärkebiskopen i Uppsala. 

Den svenska missionen gick dock inte smärtfritt: "I allmänhet synes 
själfva folket envist och hårdnackadt sträfvat emot att böja sig under 
den nya lärans och det främmande öfvervåldets ok". 1171 utfärdade 
påven brevet Gravis admodum, i vilket han ondgör sig över finnarnas 
falskhet inför den kristna tron. Då deras fiender anfaller tyr de sig till 
svenskarna och korset, för att avfalla igen så fort fienderna drar sig 
undan. Det sägs aldrig i brevet vilka dessa fiender var, men Koskinen 
antar att dessa inte kunde vara någon annan än ryssarna och deras 
bundsförvanter karelarna, som genom återkommande plundringståg 
försökte hindra de egentliga finnarnas omvändelse. 

1164 styrdes från den finska kyrkans sida ett slags korståg mot 
Ladoga. Detta var svenskarnas första krig med Ryssland, men det torde 
likväl inte ha utgått från svenska regeringen, utan var utfört av de and
liga och enskilda korsfarare. 

1178 hämnades karelarna och bortförde biskop Rodulf. 1186 utförde 
novgoroderna ett plundringståg till tavasternas land, "ty till det gamla 
hatet sällade sig nu fruktan, att äfven Tavasterna skulle gifva sig under 
Svenskarnes välde". 1187 anföll karelarna självaste Mälarstaden Sig
tuna, troligen på föranstaltan av novgoroderna, vars hat nu var så stort 
att de avbröt handeln med Gotland och Västern. 1191 genomförde nov
goroderna ett nytt plundringståg tillsammans med karelarna mot tavas
terna. 1198 plundrade och brände ryssarna Åbo113, som nu nämns för
sta gången. 

Därefter övergår Koskinen till att redogöra för de danska och tyska 
korstågen till finnarnas stamförvanter liverna och esterna i slutet av 
1100- och början av 1200-talet. Estland delades mellan Tyska svärds
riddarna och danskarna och i "hvardera området råkade befolkningen i 
ett tungt slafveri, som alltsedan har tryckt densamma i 600 år". Liver-
nas och letternas öde var inte bättre, men de förstnämnda hade med 
tiden uppgått i de senare. Även kurerna tvingades på 1230-talet emotta 
"kristendomens ok". 

Därefter är vi åter tillbaka i Finland. I början av 1200-talet hade den 
finska kyrkan hamnat i svårt förfall. I Sverige stred erikar och sverkrar 
med varandra, varigenom ingen uppmärksamhet kunde ägnas åt Erik 
den heliges "unga plantering vid Auras mynning". Endast påvarna höll 

113 Anm: uppgiften härstammar ur Juustens biskopskrönika. Senare har man kunnat påvisa att 
det rör sig om en sammanblandning med de ryska härjningarna av staden i böljan av 1300-
talet. 
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den nyanlagda kyrkan i sitt minne och utfärdade 1209 och 1216 brev 
till Lundabiskopen respektive svenske kungen Erik Knutsson. I det 
senare brevet erhåller Erik rätt till ett land - enligt Koskinen helt klart 
Finland - som hans föregångare ryckt ur hednahänder och tillger att en 
biskop kan tillsättas i landet. Erik dog dock samma år och hans efter
trädare Johan Sverkersson visade inget intresse för Finland. Dock hade 
den finska kyrkan nu i Thomas - varifrån han kommit nämns inte - fått 
en kraftfull biskop, som nitiskt strävade efter att förbättra vad den 
svenska regeringen försummat. Den finska kyrkan blev nu så mäktig, att 
något världsligt understöd inte alls behövdes. Sålunda växte hos Tho
mas fram tanken, att - efter modell av den tyske ärkebiskopen Albert i 
Riga - i Finland upprätta ett från Sveriges kung oberoende andligt fur-
stendöme som lydde under påven och på denna strävan baserade sig alla 
Thomas åtgärder. 

Det är alltså Reins hypotes vi finner i utbyggnad. Framförallt tar 
Koskinen fasta på ett brev från 1229 om att påven tar finska kyrkan, 
prästerskapet och kyrkan under sitt beskydd och ett annat från 1232 i 
vilket påven vänder sig till svärdsbröderna i Livland med uppmaning 
att dra till Finland och i samråd med biskopen därstädes försvara landet 
mot ryssarna. Finland skulle alltså bli ett kyrkligt furstendöme obero
ende av Sverige. Här framträder tanken på ett finskt statsembryo. Tolk
ningen baserar sig på att inga svenska åtgärder i Finland är kända, sam
tidigt som Thomas upprätthöll en korrespondens med påven, av vilka 
han fick instruktioner, bl.a. om olika handelshinder mot icke-kristna 
grannfolk. 

Troligen påbörjades uppförandet av domkyrkan i Åbo under Tho
mas. Samtidigt gick han in för att utvidga den finska kyrkans domäner. 
Tavasterna, som måste söka hjälp mot ryssarna, tog emot missionärer 
från Thomas, vilket skapade rysk irritation. 1227 utförde de ett krigståg 
mot tavasterna, som hämnades året därefter, troligen på anstiftan av 
Thomas. I sina strävanden vände Thomas sig nu till påven och 1232 
uppmanade påven slutligen de tyska svärdsriddarna i Estland att hjälpa 
den finska kyrkan. Dessa hade dock fullt upp hemmavid och Thomas 
fick nöja sig med fåtal korsfarare, som den svenske kungen kunde und
vara i de pågående inre striderna. 

Läget tedde sig nu allvarligt i Finland och tavasterna gjorde uppror. 
Ett påvebrev från 1237 berättar om tavasternas avfall och uppmanar 
Sveriges innevånare till korståg mot tavasterna. Med anledning av detta 
rustade man i Sverige och grannländerna till stort korståg. Den svenska 
regeringen förefaller dock inte ens denna gång ha tagit del i rustning
arna, utan de andliga fick agera på egen hand. Dock fick man ihop en 
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ansenlig här och beslöt rikta sitt angrepp mot själva Novgorod och 
tillsvidare lämna tavasterna i ro. Tiden var väl vald, för mongolerna 
hade lagt under sig nästan alla ryska furstendömen och hotade även 
Novgorod, som dock i fursten Alexander hade en duglig härskare. 
Alexander slog den västliga hären 1240 i en häftig strid och erhöll här
igenom ärenamnet "Nevskij". Detta var ett svårt bakslag för Thomas 
och fler följde, vilket tvingade honom att ta avsked 1245. 

Som sagt skall Thomas ha önskat skapa sig ett kyrkligt furstendöme 
oberoende av Sverige, men enligt Koskinen fanns det inte några förut
sättningar för en sådan religionsiver bland de skandinaviska folken att 
ett andligt ridderskap kunnat komma till stånd och detta räddade det 
finska folket från att råka i samma träldom som deras stamförvanter 
söder om Finska viken. Då nu Thomas storstilade planer helt gått om 
intet och han blivit tvungen att avgå, kunde den finska kyrkan inte lita 
på sina egna krafter, utan "endast med Sveriges hjelp var det möjligt 
för henne att försvara sitt område och fortsätta, omvändelseverket". 
Det är således först nu Sverige egentligen kommer in i bilden, men 
bara som ett stöd till den finska kyrkan. Genom de inre striderna, har 
Sverige tidigare varit helt handlingsförlamat och den ringa svenska 
verksamhet som förekommit i österled har inte någon svensk statsmakt 
deltagit i. 

Den svenske kungen utsåg sin anförvant och kansler Bero till biskop 
i Finland, samtidigt som Sveriges maktägande började på allvar 
begrunda Tavastlands erövring. I Sverige hade vid denna tid striderna 
mellan sverkrar och erikar äntligen upphört och som landets verklige 
styresman framträdde Birger Magnusson, som 1248 utsågs till jarl. 
"Bland denne kraftige mans första sträfvanden var, att stadga svenskar
nes välde i Finland". Ärendet var mycket angeläget ur en politisk syn
vinkel. 1248 gästades Sverige av den påvlige legaten Wilhelm av 
Sabina, som bl.a. torde ha tagit kungen i enskilt samtal och uppmanat 
till korståg mot tavasterna. 1249 seglade kungens måg Birger med en 
"väldig flotta" över havet till Tavastland, där han grundade Tavastehus. 

Här följer åter en viktig punkt. Enligt Erikskrönikan sattes också 
kristna män i landet. Därav, skriver Koskinen, har man förmodat att 
den svenska befolkningen, ett "främmande nybygge", anlänt till syd
kusten. Koskinen argumenterar bl.a. utgående från namnet Nyland, att 
den svenska befolkningen i Finland bör ha anlänt ungefär i dessa tider. 
Den svenska befolkningen i Finland var alltså rätt sent inkommen och 
förmodligen - Koskinen är dock rätt svävande på denna punkt - rörde 
det sig om statspolitisk erövringstaktik. Överlag får Birger ett tämligen 
gott betyg, men ändock: tavasternas "självständighet" var nu tillintet-
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gjord, deras kuststräckor "i främmande våld" och i hjärtat av deras land 
hade en borg uppförts som det "svenska väldets hörnsten". Tavastland 
knöts till det finska stiftet som innan grundats bland de egentliga fin
narna och det "finska namnet och området" utvidgades sålunda betyd
ligt. Samtidigt knöts det finska stiftet närmare Sverige. 

Därefter tar Koskinen upp Birgers "fyrdubbla fridlysning" (alltså 
edsöreslagarna om hem-, tings, kyrko- och kvinnofrid) och ser dem 
som synnerligen viktiga för Finland, emedan de skyddade böndernas 
frihet, som i det "eröfrade landet" hade kunnat gå under. Koskinen 
kunde alltså befara att den finska bondefriheten var hotad i det av 
Sverige kuvade landet. Birger ombesörjde även handeln för Finlands 
del, då han tillät tyska köpman slå sig sig ner också i Finland. Likaså 
grundade Birger staden Stockholm, som även för Finlands invånare 
blev en viktig handelsplats. Om Magnus Ladulås och tillkomsten av 
det världsliga frälset, nämner Koskinen att snart framträdde även i Fin
land frälsemän "ur folkens led", såsom namnen Kurki, Tavast, Inkonen, 
Rankonen, Kirves m.flr. skall visa. Det finländska frälset bestod alltså 
också av finnar. 

På 1270-talet hade karelarnas vänskap med Novgorod tydligen bör
jat upplösas, då ryssarna genomförde ett krigståg mot dem 1278. Detta 
kunde tyda på att den finska kyrkan nu också börjat utsträcka sin mis
sionsverksamhet till Karelen, varvid Novgorod såg sina ställningar 
hotade. Efter Thomas hade de svenska kungarna till biskopar i Finland 
utsett egna handgångna män, men 1276 inrättades ett "ordentligt" 
domkapitel, som skulle uträtta biskopsvalet. "Sålunda var vägen till 
biskopsstolen öppnad äfven för infödde män, och det är att lägga märke 
till, att redan år 1291 en finsk prest uppsteg till denna värdighet ur det 
besegrade folkets eget sköte". Det framgår flerstädes att Koskinen 
anser att det finska biskopsämbetet - landets mest centrala institution -
skulle besättas med finnar utsedda av finska kyrkan, och att svenskar 
på posten - läs utlänningar - var en kränkning av det finska folkets rätt. 
Med biskopsämbetets utveckling påbyggdes också domkyrkan i Åbo 
och snart var staden "Finlands viktigaste ort, det kristna Finlands huf-
vud- och moderstad". 

På denna måtta förhöll sig sakerna, då den slutliga avgörande kam
pen om Karelen mellan Sverige och Novgorod började. 1293 seglade 
marsken Torkel Knutsson till Karelen, där han vid Vuoksens mynning 
anlade fästningen Viborg. 1300 återkom han en andra gång med en 
"väldig flotta". Nu anlades fästningen Landskrona vid Ochta, ett biut-
flöde till Nevan. Ryssarna intog dock fästningen året därefter och jäm
nade den med marken. Koskinen kan inte i samband med dessa svensk-
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arnas handhavanden se något samband med ett utbredande av den 
kristna tron, utan det var frågan om rent och skärt militärt våld. 

Under tiden därefter rasade brödrastriden mellan Magnus Ladulås' 
söner, samtidigt som ett krig pågick såväl i Karelen som i Finland. 
Uppenbarligen gick ryssarna för hårt åt karelarna, då en stor del av 
dem gick över till svenskarnas sida i mitten av 1310-talet. 1323 slöts 
fred mellan Sverige och Novgorod med påföljande gränsdragning, som 
löpte från Systerbäck på karelska näset upp till Bottenviken. Med detta 
var västra Karelen fullständigt förenat med det - märk väl - "övriga 
Finland" och ställt under biskopen i Åbo. "Men det egentliga Karelska 
stamlandet, nämligen kusttrakten vid Ladoga, förblef i Ryssarnes våld 
och hade nu förlorat sin forna sjelfständighet". Ett halvtannat sekels 
strider hade således slutligen bringat alla finska stammar under den 
katolska kyrkan, men denna fördel hade stammarna fått betala "med 
förlusten af sin nationella sjelfständighet och nödgats gifva sig under 
främmande nationers öfvervälde". Denna omständighet skulle till en 
början inte varit så fördärvlig för dem om det inte var - märk väl - för 
att de blev uppdelade på tre olika håll, vilket försvårade deras "natio
nella utveckling och förkofvran". 

För Koskinen innebar korstågstiden alltså att de finska stammarna i 
vidare bemärkelse än bara egentliga finnar, tavaster och karelare, spjälk-
tes upp mellan tre olika främmande välden. Man kan också av sam
manhangen utläsa att den svenska befolkningen i landet är exkluderat 
ur begreppet "Finlands folk". Esterna och liverna hamnade under tyska 
riddare, medan bjarmerna och ingermanlänningar kom under Novgorod. 
De sistnämnda omvändes till den grekisk-ortodoxa tron och kom såle
des att te sig främmande inför sina "stamförvanter" som blev katoliker. 

Sedan följer åter en rad viktiga uttalanden: "Endast de till Finland 
inflyttade stammarne hade genom den svenska eröfvringen kommit i 
ett sådant läge, att det gaf löfte om en nationel utveckling. På detta 
område och från denna tid börjar i sjelfva verket Finska folkets (det 
sistnämnda i kursiv) historia; ty dessförinnan gafs det endast finska 
stammar". Det var egentligen området för Åbobiskopens ämbete, som 
avgjort Finlands utsräckning och gränser. På detta sätt kom även Åland 
(kursiverat) att räknas hit. Koskinen fortsätter: "Men i samma mon, 
som den verdsliga administrationen begynte uppkomma, fick denna 
begränsning äfven en politisk betydelse". Namnet Finland, som 
ursprungligen betecknade endast Egentliga Finland, utbredde sig nu 
småningom öfver hela omkretsen för biskopens och ståthållarens på 
Åbo slott embetsmyndighet". Likväl talade man ännu länge om Öster
land för biskopsdömet i världslig bemärkelse. 
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1306 indelades landet i tre län mellan de tre borgarna Tavastehus, 
Åbo och Viborg, men Åboståthållaren syntes ofta ha utövat en högsta 

styrelse. Troligen hade den svenska erövringen av landet till en början 
lett till viss förvirring, men därefter vidtogs åtgärder för lag och rätt. 
En finsk lagman omtalas 1324. "På detta sätt genomfördes i Finland 
det svenska rättsväsendet, deribland äfven den ur folket tagna Nämn
den. Såsom grund för lagskipningen torde man dels hafva följt den 
kanoniska (kyrkliga) lagen, dels billighet och gammal sed, ty på denna 
tid hade man ännu ej någon gemensam lag för Sverige". Likaså ordna
des skatterna till både kyrka och stat, men märk väl: "På Birger jarls tid 
hade svenska kronan först tillägnat sig de utskylder, som Finnarne dit-
tils betalat allenast åt biskopen och presterskapet; och för deras räkning 
förbehölls särskildt s.k. matskott". Sverige erhöll alltså skatterna av 
den finska kyrkan. Något senare infördes tionden, som utgick efter 
olika rätter. I samband med en senare gränsdragning i norr mellan 
biskoparna i Uppsala och Åbo hamnade - märk väl - vissa finska 
inbyggare "på svenska sidan om gränsen". "Men likväl var det finska 
området nu ansenligt utvidgadt och Bottniska vikens aflägsnaste fjär
dar begynte öppnas för handeln och dess stränder för kultur och ett ord
nat samhällsskick".114 

Sveriges betydelse för enandet av Finland reduceras alltså till noll. 
Det var den finska kyrkan som under korstågstidevarvet samlade de 
finska stammarna till den såväl nationella som politiska helheten Fin
land, vars historia därmed börjar. Sveriges roll i sammanhanget var 
enbart att stå som yttre garant för denna finska helhets fortsatta utveck
ling, en roll som därtill usurperats genom militär erövring och ett 
inräktande på ett harmoniskt finskt samhälle. 

Då verket sedan skrider framåt i tiden, är det främst hur de svenska 
kungarna hanterar detta ansvar som följs upp och för det mesta är 
omdömena föga fördelaktiga. Landet hade blivit illa behandlat och 
exploaterat, men detta hade inte förmått hindra utvecklingen av en 
finsk nationell medvetenhet och förkovran. 1808-1809 var Finland 
redan moget för det som komma skulle. Det hade dock inte tidigare 
saknats finska initiativ att ta tyglarna i egna händer. Klubbekriget på 
1590-talet och Anjalaförbundet på 1780-talet var medvetna försök att 
bryta ut Finland ur Sverige.115 

Således var grundstenen lagd för det finsknationalistiska historiepro-

114 Koskinen 1874, s. 26-53. Vad det var frågan om, framgår uttalat redan av styckets titel, 
"Den svenska eröfringens tidehvarf 1157-1323". 
115 Tommila 1989, s. 92-93. Johanna Lilja 1993, s. 533-534. Engman Max 1994a, s. 52-53. 
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grammet, som i många fall gör sig gällande än idag, om än inte fullt så 
uttalat. Internationellt sett var Koskinens verk enbart ett i raden, där 
historien ses ur "underdogens", den svagare nationens synvinkel.116 

Som sagt var Koskinens verk en brandfackla och blev genast hårt 
kritiserat av både finsk- och allra helst av svensksinnade liberaler. Lika 
väl som det rörde sig om historisk-vetenskaplig polemik, var det hela i 
allra hösta grad ett samtidspolitiskt spörsmål. Koskinen var inte blott 
historiker, utan också en politisk ledargestalt bland fennomanerna.117 

Som hans främste motståndare framträdde hans kusin och kollega 
vid universietet, litteraturprofessorn C.G. Estlander (1834-1910), som 
i gick ut i Helsingfors Dagblad och betecknade verket som en snillrik 
samtidsinfluerad politisk kampskrift, som gick ut på ett tarvligt försök 
att revidera hela Sveriges historia ur böndernas i ett av dess provinsers 
synfält. Tvärtom som liberal såg Estlander den springande punkten i 
den finländska historien vara strävandet efter medborgarfrihet och hyl
lade därigenom finländarnas lojalitet mot den svenska statsmakten 
genom tiderna. Sökandet efter en finsk nationalmedvetenhet före 1809 
var enligt Estlander rent nonsens och en bakåtprojektion av senare 
tiders påfund. Allt vetenskapligt värde bestred han dock inte, utan 
beundrade samtidigt Koskinens beläsenhet och källkännedom.118 

Med dessa Estlanders och Koskinens vitt aparta synsätt, där den 
förstnämnda hängav sig den rikssvenska statsidealiserande skolan och 
den senare Snellmans nationalitetscentrering, hade en varaktig upp-
själkning mellan fennomansk och svensksinnad-liberal historiesyn bör
jat ta form. 

Ett slags officiellt motdrag till den av Koskinen utstakade linjen kom 
i slutet av 1880-talet, då den svensktalande liberalen M.G. Schyberg-
son (1851-1925) utgav sin Finlands historia i två band.119 Den sam
tidspolitiska bagrunden framgår också av att medlen var donerade och 
forskaren handplockad av den svensksinnade liberale senatorn K.H.F. 
Furuhjelm. Schybergsons framställning, som utgår från en klar Stock-
holmscentrerad synvinkel och där Finland är en fullt jämställd och 
integrerad del av det svenska riket, är rena rama antitesen till Koski
nens verk. 

För Schybergson framstår det fornfinska samhället som föga högt 
utvecklat och däri "låg orsaken till den lätthet, hvarmed finnarna kufva-

116 Klinge 1983, s. 7-11, 15-16. Karvonen 1992, s. 532. Engman Max 1994a, s. 52-53. 
117 Liikanen 1995, passim. 
118 Estlander 1915, s. 29-51. 
Iiy Schybergson 1887-1889. 
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des, och till den undergifvenhet, hvarmed de underkastade sig det 
främmande väldet". Dock hade finnarna nått en högre bildningsgrad än 
folken i Asien, men jämfört med Västeuropa var de betydligt mindre 
långt hunna. I rak motsats till Koskinen visar Schybergson - förståeligt 
nog - ett större intresse för den svenska befolkningen i Finland. Man 
kan också lägga märke till att begrepp som "vårt land", "vårt folk" 
o.dyl. avser alla i Finland oavsett språk, men dessa begrepp ges heller 
direkt ingen djupare innebörd bortom det geografiska. 

Troligen fanns det svenskar i landet redan under hednatid, som likt 
"stamförvanterna i Sverige" drog ut på vikingatåg. Under korstågstiden 
anlände sannolikt mera svenskt folk västerifrån. Till skillnad från 
Koskinen finns en tendens att föra det svenska i Finland längre bakåt i 
tiden. Den ständigt återkommande betoningen på svensk stamförvant-
skap är också påfallande. 

Sverige enades under 800-talet av Uppsalakungarna, vilket dock inte 
rubbade den fria grund, som författningen vilade på. "Fortfarande var 
odalmannen herre i sitt hus och sin ätt, och fortfarande rådplägade de 
fria männen gemensamt vid häradsting och landsting, hvilka sistnämn
das ordförande benämndes lagman. Riket var ett förbund av landskap, 
hvilket leddes af en konung med ganska inskränkt myndighet. När 
sedermera det svenska väldet utsträcktes till Finland, blef den sålunda 
bibehållna folkfriheten och odalmannarätten af stor betydelse för vår 
utveckling. Svenskarna, sjelfva vana vid personlig frihet, voro icke 
böjda att förvandla de besegrade till trälar, utan läto dem orubbadt 
behålla frihet och eganderätt". Så står den "svenska samhällsord
ningen" i Finland än i denna dag som "en klippa". 

Schybergson tar också del i frågan om det ryska rikets grundläg
gande och fastslår i enlighet med den s.k. normannerteorin att detta var 
ett verk av svenskar, och kanske hade även svenskar från Finland varit 
med på ett hörn. 

1150 blev Erik Jedvardsson kung bland svearna och efter att Sverker 
blivit mördad c:a 1155 var Erik ensam kung. Han bestämde sig då för 
att dra till Finland och bringa landet under svenskt välde och förmå 
invånarna att anta kristendomen. Bakom beslutet torde ha legat en sann 
kristen nit. Troligen landsteg Erik i trakten av Åbo, där sannolikt ett 
mindre fäste uppfördes. Vad gäller Erikslegendens pålitlighet spårar 
man nya vindar hos Schybergson, då han kallar den "helgonsaga" och 
tvivlar på dess historiska detaljriktighet. Korståget framstår inte alls så 
blodigt som hos Koskinen. Den nya kristna församlingen i landet var i 
högsta grad beroende av stöd från Sverige, men där hade efter Erik en 
hård inre maktkamp utbrutit, varigenom svenskarna inget kunde uträtta 
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för Finlands del. Överlag rådde mycket svaga förbindelser mellan 
Sverige och Finland 1160-1248, då inga svenska uppgifter finns om 
mot Finland riktad verksamhet. 

De enda källor som finns att tillgå för denna tids Finland är ryska 
krönikenotiser och påvebrev och i dem står inte mycket att utläsa. De 
kristna i Finland var hela tiden ansatta av hedniska tavaster och kare-
lare. Det krigståg utfört av "svenskar", som den ryska krönikan omtalar 
1164, hade troligen utgått från Finland, av här bosatta svenskar. Påve
brevet Gravis admodum från 1171/72 betydde sannolikt att det halv-
kristna Satakunda och Tavastland stod mitt emellan två krafter. Tidvis 
hade man sökt hjälp från väster. Under 1180-90-talen blev tavasterna 
hårt ansatta av ryssarna och 1187 blev Sigtuna nedbränt av karelarna 
som stod lierade med ryssarna. Påvens brev 1209 till den danske ärke
biskopen om biskopstillsättning i Finland var inget märkvärdigt, utan 
tydde bara på de svårigheter som den finländska kyrkan led under. 
1216 fanns fortfarande ingen kyrklig ledare. 

Omkring 1220 träder Thomas till som biskop. De brev som påven 
ställer under 1220-1230-talen till Thomas tar Schyberson enbart som 
intäkter för att förhållandena i Finland var mycket svåra. I samman
hanget tar han också upp hypotesen om det finska kyrkliga furstendö-
met genom att resolut vända sig emot den. Det står ingenstans något 
om att förbindelsen med Sverige hade varit lossliten. 1237 hade troli
gen ryssarna börjat ansätta det svenska väldet och karelarna stod helt 
säkert på de ryska furstarnas sida och det västerifrån kommande krigs
tåg som omtalas 1240 var anstaltat av - märk väl - Finlands katolska 
befolkning som hämnd. Då detta emellertid slutade illa, började raden 
av Thomas' bakslag och till slut var hedningarnas raseri så stort att han 
såg sig tvungen att lämna sin post. 

I mitten av 1200-talet hade dock Sverige åter börjat stadga sig 
genom den kraftfulle Birger jarl, som ordnade rikets både inre och yttre 
angelägenheter, och därigenom beslöt han också att företa ett korståg 
österut för att stärka och återupprätta den länge försummade finländska 
kyrkan. Vad gäller Erikskrönikans ord "de satte det land med kristna 
män" vänder sig Schybergson mot tolkningarna att detta skulle avse att 
svenskbygderna nu fick sin början. Troligen rörde det sig enbart om 
utökning av dem. Huvudmålet och huvudresultatet av Birgers färd var 
Tavastland och fästningen Tavastehus, tavasternas kuvande och deras 
övergång till kristendomen. Således genomförde Birger det som Tho
mas inte mäktat. "Större delen af Finlands befolkning antog kristendo
men i romersk-katolsk form, och tillika vunno svensk odling, svensk 
lag och svensk samhällsförfattning ett så mäktigt rotfäste i vårt land, att 
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de sedermera utgjort väsentliga beståndsdelar i vår utveckling. Birger 
Jarls namn är derför med outplånliga drag skrifvet på ett af de främsta 
bladen af vår historia". Birger förses överlag med övermåttan höga 
vitsord. Hans lagstiftningsarbete m.m. är sanna tecken på en "ädel och 
upplyst" regent. Likaledes får hans son Magnus Ladulås ett gott 
omdöme, då han, som det traditionellt heter, satte "lås för bondens 
lada". 

Tiden efter Birgers tåg karaktäriseras i Finland av kyrkligt uppbygg
nadsarbete och tillsammans med statsmakten togs kampen mot kare-
larna och ryssarna upp på allvar tills Torkel Knutsson slutförde den 
genom att 1293 lägga under sig Karelen och uppföra fästningen 
Viborg. Schybergson berättar med stor entusiasm om de strider som 
sedan pågick fram till 1323, då slutligen fred nåddes. Den gräns som 
drogs upp, argumenterar han skall ha slutat i norr i Ishavet.120 

Fram till 1880-talet hade sålunda två divergerande historieuppfatt
ningar utkristalliserat sig, den finsknationalistiska som såg på Finlands 
historia ur Finlands och framförallt de finsktalandes synvinkel, samt 
den liberal-svenska, som också betonade särdragen i den finländska 
historien, men som inte försökte bryta ut Finland ur den svenska riks
kakan och som framförallt tog avstånd från de teleologiska synpunk
terna hos den förstnämnda. En väl talande skillnad låg allra helst i att 
den finska termen för tiden bortom 1809 var "Ruotsin vallan aikcf 
["Svenska väldets tid", eller egentligen direkt översatt "Sveriges väldes 
tid"] - den kolonialistiska associationen är klar - medan man på 
svenskt håll talade helt odramatiskt om "svenska tiden"Denna dis
tinktion kvarlever på sina håll än idag.122 

120 Schybergson 1887, s. 1-68. 
121 Tommila 1989, s. 93-94. Engman Max 1994a, s. 54. 
122 Så t.ex. Suvanto 1992. I månget fall kan man dock undra om inte termen mest hänger kvar 
mera reflexionslöst. 
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9. FINLANDSSVENSKAR - FINNAR -
FINLÄNDARE OCH ÅLÄNNINGAR 

Det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet var något av en historiens 
storhetstid i Finland. Arkiv- och museiväsendet kom på stadig fot. Det 
grundades olika historiska organ och 1890 tillkom den halvofficiella 
Historiallinen Yhdistys - Historiska föreningen, samtidigt som facks
tidskrifter, däribland Historiallinen Aikakausikirja [Historisk tidskrift] 
(1903-), började ges ut. Vid universitetet inleddes sakteligen också en 
seminarieverksamhet efter modeller främst från Tyskland, Frankrike 
och Sverige. Utanpå professurerna i allmän respektive finländsk histo
ria, till vilken också hörde skandinavisk och rysk historia, infördes ett 
större antal extraordinarie professurer, så att det totala antalet fram till 
1910-talet steg till hela sju (!). Denna siffra har man åter nått upp till 
först på 1970-talet, och då med ett studerandeantal c:a tio gånger 
större. Till en viss del hörde detta samman med den 1899 inledda för-
ryskningspolitiken och den därmed sammanhängande konstitutionella 
striden, vilket också framgår bl.a. av införandet av en särskild profes
sur i rysk historia och statsvetenskap å ena sidan, samt en docentur i 
svensk statsordning å den andra.123 

Utgivandet av källor, som inletts under mitten av 1800-talet, fortsatte 
i intensifierad takt och för medeltidskällornas vidkommande är statsar-
kivarien och medeltidsforskaren Reinhold Hausen (1850-1942, statsar-
kivarie 1883-1916), att betrakta som något av en monumentalfigur. 
1880-1917 utgav han serien Bidrag till Finlands historia I-V och 1890 
Åbo domkyrkas svartbok. Svartboken är den viktigaste enskilda kopie
boken med avskrifter av brev och handlingar berörande Åbo domkyr
kas egendom. 1910 inledde han utgivandet av Finlands medeltidsur
kunder (FMU), den serie som ligger till grund för den moderna medel
tidsforskningen i Finland och under de följande 15 åren kom ytterligare 
sju delar. Jämfört med FMU var äldre källutgåvor små och ofullstän
diga, och många saknade hänvisningar om handlingarnas ursprung. 
Hausen däremot anlade helt nya principer, då varje handling försågs 
med noggranna uppgifter om arkivtillhörighet samt om den blivit 
publicerad någon annanstans. 1935, då sista delen utkom, var således 
forskningsläget radikalt förändrat. Naturligtvis var Hausens gigantiska 

123 Tommila 1989, s. 97-104. 
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arbete inte helt felfritt och senare har hans arbete successivt komplette
rats och vissa av hans dateringar korrigerats.124 

Den finsknationalistiska rörelsen möttes av opposition från den 
svensktalande befolkningen, som fr.o.m. 1880-talet organiserat sig 
politiskt. Som motpol till fennomanin växte en svekomani fram, som 
såg svenskheten angripen, allt detta samtidigt som många av de 
ledande fennomanerna i själva verket var svensktalande. Före lantdags
reformen 1906, då enkammare och allmän rösträtt infördes, hade de 
svenskspråkiga dominerat två av de fyra stånden, men efter det första 
allmänna valet 1907 reducerades deras andel i representationen till 
deras faktiska numerära styrka, sedan 1906 grupperad kring Svenska 
folkpartiet, som än idag utgör den numera tämligen uttunnade svensk
språkiga befolkningens huvudsakliga politiska knutpunkt. 

Parallellt med naturvetenskapernas frammarsch pågick i Västeuropa 
en allmän förskjutning mot mera organiska samhällsuppfattningar, som 
inom historieskrivningen märks genom en övergång från individual-
till socialpsykologiska tolkningsmodeller, samtidigt som empirismen 
och positivismen gjorde framsteg på bekostnaden av äldre romantisk
idealistiska synsätt. I Finland framgår detta av att finska språkets 
stärkta ställning i förhållande till svenskan inte längre motiverades med 
hänvisningar till folksjälen eller motsvarande abstraktioner, utan 
genom ett mera konkret socialt rättvisetänkande. Vad i sin tur gäller 
förhållandena till Ryssland, som efter 1899 tog en ny vändning, försva
rades Finlands existensberättigande inte längre med juridisk-historiska 
argument, utan genom hänvisningar till olika biologiska/rasistiska 
nationalitetsuppfattningar. 

Det nya rastänkandet, framodlat främst i Tyskland, vann insteg tidi
gast hos de svenskspråkiga, för vilka framförallt lantdagsreformen 
hade inneburit en omfattande omvälvning. Även på finskt håll följde en 
våg av nationalism, som bl.a. 1906 tog sig konkret uttryck i att många 
förfinskade sina svenska efternamn. Emellertid ledde den samtidigt 
pågående politiska radikaliseringen och polariseringen mellan högern 
och vänstern, framförallt med storstrejken 1905, till att den finska 
befolkningen delades upp i två grupper, vilket här för en tid hindrade 
den organiska nationalismen. Den svenska befolkningen ställde sig 
däremot tämligen entydigt på den borgerliga sidan, vilket i sin tur 
banade väg för en stark svensk enhetstanke och svensknationalistisk 
radikalisering. Inom ramen för de antiryska raslärarorna och den väx
ande socialismen i Ryssland, försökte man på radikalt svenskt-borger-

124 Tommila 1989, s. 104-108. Törnblom 1993, s. 278-279. 
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ligt håll också jämställa finnarna med slaverna, emedan det kunde anses 
att socialismen enbart kunde bita sig fast i dylika genererade folk. 

I linje med detta växte på 1910-talet fram en ny svensknationalistisk 
studentgeneration, som påyrkade den svenska befolkningens german
ska karaktär och tog steget fullt ut att hävda att det i Finland finns två 
olika nationaliteter, vilket bl.a. tog handfast uttryck i lanseradet av ter
minologin "finlandssvensk", "finne", och "finländare". Framförallt de 
två sistnämnda orsakade stor förgrymmelse bland landets finsksprå
kiga, vilket än mer spädde på språkstriden. Det bör väl nämnas att fins
kan inte känner till distinktionen finne - finländare.125 

Dock stod fosterlandskärleken stark när det gällde kampen mot 
Ryssland, framförallt efter 1899, helt oavsett vilken sida man stod på i 
den inrikespolitiska striden, om det än uppstod en delning kring hur 
man skulle möta de ryska attackerna mot autonomin. På s.k. gammel-
finskt håll försökte man hålla svekomanerna på mattan genom undfal-
lenhetspolitik gentemot tsaren. Klart stod i vilket fall som helst att alla 
var med på att försvara landets lagar och nedärvda samhällsskick. 
Medan fennomanerna beklagade sig över det svenska oket, slog de 
samtidigt vakt om arvet från det som de betraktade som ett kolonial
tidevarv, dvs. den lutherska kyrkan, de svenska rättstraditionerna och 
utbildningsväsendet. Någon "finsk" samhällsordning att ställa upp mot 
de ryska kraven fanns inte. Som Lauri Karvonen lägger det, är nationa
lismen en mäktig politisk kraft, men som sådan har den inget program 
för konkret organisering av samhället.126 

Den nya svenska studentgenerationen gick också konsekvent in för 
en delning av de flesta historievetenskapliga institutioner. Sålunda 
erhöll Finland två historiska föreningar, liksom också två olika histo
riska facktidskrifter. 1916 inleddes utgivandet av den svenskspråkiga 
Historisk tidskrift för Finland (HTF). Samtidigt pågick vid universitet i 
Helsingfors en förfinskning, men efter en utdragen språkstrid fastställ
des att en av professurerna skulle bli svenskspråkig. På svenskt håll 
upplevdes tendensen vid Helsingfors universitet som otillfredsställande 
och hotande, varigenom man 1918 grundade ett uttryckligt finlands
svenskt universitet i Åbo, (det nuvarande) Åbo akademi. Vid samma 
tidpunkt grundades också ett finskt universitet i Åbo. Från första början 
hade båda professurer i historia, något som avspeglar ämnets betydelse 
i den unga republiken, men även på denna punkt framträdde en distink-

125 Klinge 1983, s. 183-219. Idem 1988, s. 220-234, 270-272, 281-284. Alapuro 1987, 
s. 463-465. Tommila 1989, s. 135-138. Engman Max 1989. Idem 1992a. 
126 Karvonen 1992, s. 533-534. 
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tion: medan det finska universitet, som skulle betona sin finskhet, fick 
en professur i finsk historia, fick det svenska, som i sin tur skulle 
betona sina nordiska kontakter, en i nordisk historia.127 

Isärgåendet mellan finskt och svenskt bromsades emellertid upp för 
en tid efter självständighetsförklaringen 1917. Inbördeskriget mellan 
de röda och vita våren 1918 visade att det fanns betydligt allvarligare 
spänningar i det finländska samhället än språkfrågan. Parallellt med 
detta hade svenskhetsivrandet, svenska språkets osäkra framtid i Fin
land, Woodrow Wilsons idéer om nationernas självbestämmande samt 
Finlands och framförallt Rysslands mycket labila tillstånd, lett till att 
en av landets svenska provinser, Åland, slog bakut och vände sig till 
Sverige med begäran om återanslutning. Den rikssvenska regeringen 
gav ålänningarna sitt stöd, medan däremot den finländska satte sig till 
kraftigt motvärn, vilket föranledde en tidvis rätt allvarlig polemik mel
lan de båda staterna. Redan tidigare hade man på finskt håll retat upp 
sig på rikssvenskarnas engagemang för sina "stamfränder östanhavs" i 
den finländska språkfrågan.128 

Ålänningarna lyckades dock inte i sin strävan, men erhöll däremot 
1921 en internationellt sanktionerad autonomi och garanti för sin 
svenskhet. Åland blev alltså självstyrt och grundlagsstadgat enspråkigt 
svenskt, något som den finska språkmajoriteten alltsedan dess inte haft 
en odelat positiv inställning till. Med den senaste självstyrelserevisio
nen, som trädde i kraft 1993, är Åland i praktiken - med undantag av 
utrikespolitiken - en egen stat. 

Striden om Ålands statstillhörighet 1917-21 utvecklade sig också till 
en aktiv kamp mellan rikssvenska och finländska historiker, i vilken 
bägge sidor tävlade om att framställa rättmätiga historiska argument 
för sitt lands sak. Tidvis antog debatten rent absurda former, framför
allt kring problemet hur "nollställa" historien.129 

På den rikssvenska sidan fanns klart en kluven inställning. Inom den 
nya weibullska historisk-kritiska skolan vägrade man gå med i striden. 
Lauritz Weibull dömde ut alla aspirationer på att utnyttja historien för 
samtidspolitiska intressen.120 Däremot inom den uppsaliensiska hjärne-

127 Engman Max 1991b. (Den engmanska uppsatsens titel, 'En törnestig. HTF:s första år', 
anspelar på tidskriftens grundare P.O. von Törne) Idem 1991c, passim. Det ursprungliga 1640 
grundade Åbo akademi förflyttades i slutet av 1820-talet till Helsingfors och är alltså iden

tiskt med det nuvarande Helsingfors universitet och inte att förväxla med det nuvarande Åbo 

akademi. 
128 Nordman D 1986, s. 139-142. Högman 1986, s. 117-138. Karvonen 1992, s. 534-535. 
I2y För hela denna historikerstrid, se närmare Nordman D 1986. 
130 Björk 1983, s. 18ff. 
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ska statsidealiserande skolan var man med på noterna och som dess 
främsta representanter i detta fall framstod Sven Tunberg och Erik 
Hamnström.131 Inom den hjärneska skolan såg man på den svenska his
torien efter Poltava som en enda sammanhängande utförsbacke, men 
med tillskottet Åland fanns nu en möjlighet att bryta denna trend. 
Självfallet fanns också en allmän svensknationalistisk sympati för det 
lilla landskapet.132 Hjärne själv tog märkligt nog i sak ställning för Fin
land, men samtidigt såg han den historiska problemställningen kring 
Åland som "ganska skef", ja, helt enkelt meningslös och sparade inte 
på kritiken mot bägge sidor.133 

På den finländska sidan var däremot fronten tämligen enig, helt oav
sett språk och historiesyn, även om finlandsvenskarna var de mest enga
gerade och här framträder främst namn som M.G. Schybergson, Carl 
von Bondsdorff, P.O von Törne och Bruno Lesch.134 Bland de finska 
märks i sin tur i första ledet sådana som medeltidshistorikern Väinö 
Voionmaa och den finsknationalistiske kalevalaforskaren Kaarle 
Krohn.135 

De rent historiska frågorna rörde främst Ålands administrativa ställ
ning i det gamla svenska riket, dess interna administration samt förhål
landena på Åland 1808-09. Inte helt oväntat kom respektive sida fram 
till helt motsatta resultat, trots att källmaterialet var det samma. Man 
dock inte säga att det förekom någon form av historieförfalskning, utan 
hellre att vinklingen var renodlat sådan att allt som kunde tala emot den 
egna synpunkten lämnades bort. Här, om någonsin, drevs tanken på 
"Finland" och "Sverige" som två skilda helheter långt i det förgångna 
till sin spets, även om helheten "Finland" kraftigt ifrågasattes av de 
rikssvenska historikerna och också erkändes av de finlandssvenska i 
enlighet med deras historiesyn. De sistnämnda blev därför tvungna att 
inleda ett särdeles avancerat jonglerande kring att Finland visserligen 
inte hade någon egen position i det svenska riket, men att området ändå 
genom geografiska omständigheter intog en särställning. För de finska 
historikerna var detta däremot inget problem, för i deras föreställnings
värld var Finland en egen enhet för sig sedan länge.136 

Historiskt källmaterial om Åland finns fr.o.m. 1300-talet, men själv-

131 Tunberg 1919. Hamnström 1919. 
132 Nordman D 1986, s. 156-157. 
133 Hjärne 1920. 
134 von Bondsdorff 1919. Schybergson 1919. von Törne 1921. 
135 Voionmaa 1918. Krohn 1919. 
136 Klinge 1980, s. 217ff. Idem 1982, s. 190ff. 
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fallet fanns ett Åland också före denna tid. Följaktligen drevs frågan 
tillbaka ända till huruvida de första mänskorna i sina urholkade stockar 
kommit till öarna från öster eller väster. Den svenske arkeologen T.J. 
Arne menade att Åland alltid varit svenskt,137 medan däremot Voion-
maa och Krohn ansåg att det fanns finska ortnamn på Åland och att 
Åland var de finska fornmyternas "Saari", "Holmen", där Ahti Saare-
lainen var kung.138 

Då striden tog en sådan utformning, blev läget samtidigt rätt prekärt 
för de finlandssvenska participanterna, för de kunde inte gärna gå med 
på att de första invånarna på Åland varit finnar och därtill kunde någon 
börja fråga var finlandssvenskarna själva befann sig under de urhol
kade stockarnas tidevarv. Ålandsfrågan ingick som en integrerad del i 
den finlandssvenska nationalitetsproblematiken, vilket bl.a. framgår av 
att den svenska bosättningens i Finland ålder debatterades flitigt just i 
dessa tider. Det kan milt sagt konstateras att utsagorna gick vitt isär 
med bud alltifrån stenåldern till tidig medeltid.139 

I detta sammanhang bör man nämna T.E. Karstens extrema teori om 
att finlandssvenskarna - och märk väl med dem ålänningarna - inte alls 
härstammade från Sverige, utan var av östgermansk stam, som redan 
under stenåldern invandrat östvägen till Finland och Åland.140 En dylik 
hårresande teori insåg man även på finländskt håll inte skulle hålla och 
den kritiserades skarpt som rent av skadlig för den finländska saken.141 

Striden blev i själva verket så hård, att i bägge länderna blev de som 
gav uttryck för en avvikande eller avvisande hållning snart sagt utpekade 
som konspiratörer och förrädare.142 Efter 1921 tonade dock striden fort 
ner och idag framstår det hela närmast som pinsamt för bägge sidor.143 

Enligt Max Engman var det samfällda finländska agerandet på 
många sett typiskt. De finlandssvenska historikernas starka identifika
tion med den finländska staten och Finlands självständighet gjorde att 
en finlandssvensk nationell uppfattning inte kunde gå alltför långt.144 

137 Arne 1918. 
138 Voionmaa 1918. Krohn 1919. 
139 För att nu ta några axplock: Hackman 1917. von Törne 1917. Pipping 1918. Idem 1919. Jfr 
Weibull C 1940, s. 3-9. 
140 Karsten 1920. 
141 Hultman 1920. Nordman C A 1920. Vad gäller Nordman, kan det anmärkas att han själv 
ansåg det klart att det åländska fornfyndsbeståndet pekade mot ålänningarnas västliga 
ursprung, men samtidigt tog han också helt avstånd från att använda det förflutna som slagträ 
i Ålandsfrågan. 
142 Finland: Castrén 1920. Sverige: Hedén 1921. 
143 Nordman D 1986, s. 157. 
144 Engman Max 1994a, s. 56. 
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Vid tiden för Ålandsfrågan var Finlands självständighet allt annat än 
säker, och Sveriges hållning uppfattades snarast som ett lömskt kniv
hugg i ryggen. Samtidigt hade en förlust av Åland varit en synnerligen 
svår stöt för det finsknationella historiska legitimerandet av det själv
ständiga Finland som en naturlig urgammal helhet. Det hade också 
inneburit en svår förlust för den svenska folkgruppen, som försökte 
hävda sin helhet och som svävade i högsta osäkerhet före regeringsfor
men 1919 med lika rätt för båda språken.145 Åland med sin autonomi 
och svenskhet har dock blivit något "eget" eller "ointegrerat" vid sidan 
om Finland med avsevärt livligare kulturella och personella förbindel
ser västerut (t.ex. radio, TV, tidningar, utbildning, utflyttning osv.), vil
ket även idag förefaller utgöra en nagel i ögat på finsknationalismen. 
Som någon påpekat i.tidningsdebatten, är ålänningarnas mentala hem
land Sverige. 

145 Klinge 1980, s. 2l7ff. Idem 1982, s. I90ff. 
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10. DEN STORA KAMPEN MELLAN 
ÖST OCH VÄST 

De vitas seger i inbördeskriget, Ålandsfrågans lösning och svenskans 
konstitutionellt garanterade ställning gjorde att 1910-talets svensk/bor
gerliga raslära om finnarna som jämställda med slaverna helt dog ut. 
Även senare under de bittra språkstriderna på 1930-talet blev det aldrig 
ens bland finlandssvenskar som förhöll sig positiva till nationalsocialis
men i Tyskland något tal om germanska eller ariska rasläror. På denna 
punkt höll det vita nyrunebergska Finland ihop. I detta Finland hade 
inte inbördeskriget alls varit något inbördeskrig, utan ett frihetskrig. De 
röda hade förletts av den ryska revolutionen och på den röda sidan hade 
också en rad ryssar kämpat. Således hade det rört sig om ett krig mot 
Ryssland, inte ett krig inom det finländska folket. Med detta var också 
fosterlandskärlek, antisocialism och rysshat olika sidor av en och samma 
sak. Trots att språkstriden verkade splittrande stod finlandssvenskarna 
ändå på samma fot med de finska agrarerna och borgarna kring Det vita 
Finland mot den gemensamma fienden Ryssland. Under 1920- och 
1930-talen utkom ett antal litterära verk på respektive språk, i vilka man 
inte sparar på invektiv och pejorativ riktade mot den östra grannen.146 

Så kan också mellankrigstidens starka rysshat ses som ett slags 
"beställningsjobb" och logisk följd av tidens allmänna rasläror och 
1917-1918 års händelser. Det var nu Ryssland blev Finlands överhisto
riska "arvfiende". Enligt Matti Klinge är det vanskligt att försöka hitta 
någon avoghet mot ryssarna och Ryssland före 1918, utan snarast var 
förhållandet det rakt motsatta med allmän spontan förnöjelse och loja
litet. Skiftet i statstillhörighet 1809 hade inte inneburit någon större 
ändring i vardagslivet, då såväl lagar, administration som språk bibe
hölls oförändrade. Under 1840-50-talen hade visserligen antiryska rös
ter höjts, men det var främst tsaren Nikolaj I:s reaktionära politik i all
mänhet man reagerade emot. Det fanns också en liten klick skandina-
vistiskt inspirerade ärkesvekomaner, som ställde sig starkt negativa till 
Ryssland och som i hemlighet ruvade på en återförening med Sverige, 
men dessa kan snarast betecknas som en droppe i havet och något bre
dare gehör vann de aldrig. 

146 Alapuro 1987, s. 465-470. Klinge 1988, s. 284-288. Tommila 1989, s. 177-178, 182-183. 
Engman Max 1994a, s. 50. 
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Med Nikolajs efterträdare Alexander II inleddes på 1850-talet en 
liberal reformpolitik och bl.a. sammankallades lantdagen åter 1863, 
något som igen kom att stärka monarkismen och lojalitetsbanden. Där
till erbjöd den ryska armén, administrationen, världsmetropolen 
St. Petersburg och den gigantiska handelsmarknaden allehanda möjlig
heter för finländarna. Under den konstitutionella konfliktperioden efter 
1899, kan man enligt Klinge heller inte spåra något hat eller bitterhet 
mot ryssarna som folk, utan ilskan var riktad mot systemet som sådant, 
och under det led även det ryska folket. 

Därtill torde språkfrågan och framförallt den tilltagande radikaliser
ingen och polariseringen mellan vänstern och högern ha varit betydligt 
viktigare vardagsämnen än förhållandena till Ryssland. På högerhåll 
kunde man rent av se på det ryska systemet som en garant för den 
rådande samhällsordningen. Vid krigsutbrottet 1914 uppblommade på 
högerhåll en stark monarkism och ententesympati och många yngre 
män skrev in sig som frivilliga för rysk militärtjänstgöring. Kriget 
innebar också ett enormt uppsving för den finländska industrin, vilket 
likaledes bådade för en stark proryskhet inom näringslivet. Så var fallet 
ännu så sent som under marsrevolutionen 1917. För flertalet var tanken 
på självständighet i stort sett okänd, men med Rysslands kollaps i sam
band med oktoberrevolutionen och en tilltagande anarki skedde en 
snabb förändring på denna punkt. 

I det vita Finland vändes alltså rasläran entydigt mot Ryssland och 
denna lära måste också ges en historisk förankring. Ryssarna var av 
annan rasligt-etnisk art, skrämmande många till sitt antal och Ryssland 
har alltid hotat expandera över Finland. I den hätska antiryska propa
ganda, som främst utgick från den högerradikala och äktfinska student
organisationen Akademiska Karelen sällskapet (AKS), under tiden 
strax efter självständigheten, återkom ofta historiska hänvisningar till 
de otaliga krigen med den östra grannen sedan medeltiden, kulmine
rade i den s.k. Stora ofreden 1713-21, då den östra rikshalvan var hård
hänt ockuperad147. Fosterlandskärlek var det samma som rysshat och 
utan rysshat kunde inte Finland bestå. Så kunde "den onda drömmen" 
från inbördeskriget förträngas. I ett större perspektiv kunde detta också 
vävas in i en överhistorisk kamp mellan Öst och Väst och att Finlands 
roll i denna är att, som det alltid gjort, ursinnigt bekämpa Ryssland för 
sin egen och Västerlandets räkning. 

Inom AKS, och framförallt i en trängre krets inom denna rörelse, 

147 Märk väl att begrepp som "Stora ofreden" och "Lilla ofreden" (den ryska ockupationen 
1741 —43) är historiografiska 1900-talsskapelser. 
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som ingått ett hemligt brödraskap under namnet Hatets Bröder, froda

des också tankar om en historierevidering i enlighet med det program

matiska rysshatet. Dels som en följd av dessa kampanjer, men dels 

också av andra orsaker, skedde en viss officiell "avrussifiering" i Fin

land, i den meningen att bl.a. en rad ryska bilder, byster och andra 
monument avlägsnades, liksom att en rad ryskklingande ort- och gatu
namn ändrades. Likaså slopades professuren i rysk historia vid Hel

singfors universitet.148 

I Sverige hade däremot förhållandet till Ryssland under 1800-talet 

varit helt annat. Napoleonkrigen och förlusten av den östra rikshalvan 

hade under påverkan från Tyskland väckt nationalistiska tankegångar 
som också till en början fick revanchistiska förtecken. Kronprinsen 

Karl Johan riktade emellertid sitt intresse på Norge, vilket 1814 ledde 
till den svensk-norska unionen. Även om den officiella hållningen till 
Ryssland under Karl Johans tid var högst tillmötesgående, rådde icke 
desto mindre det latent ororande förhållandet att ryssarna stod så nära 
den kungliga huvudstaden som på Åland och vad garanterade att inte 
den ryska expansionen skulle fortsätta ytterligare västerut? 

Sveriges viktigaste diktare i början av 1800 var Växjöbiskopen 

Esaias Tegnér. 1811 utgav han sin diktsvit Svea, som var ett slags pro

gramförklaring för nationell identitet och självförståelse för ett stympat 

Sverige. Vid sidan om idén att vinna Finland åter inom Sveriges grän
ser, finns i diktsviten också en antirysk linje. I enlighet med detta 
påträffar man likaledes en antirysk tendens i den rikssvenska historie
skrivningen under 1800-talet. Tegnér var samtidigt skandinavist, så 
någon gammal danskfientlighet varken kunde eller önskade han under
blåsa. Traumat som förlusten av den östra riksdelen innebar, beredde 
således i Sverige väg för en groende ryssfientlighet, som vartefter, och 
allra helst efter det polska upproret mot den ryska makten i början av 
1830-talet, fick en god grogrund över hela Europa. 

148 Jussila 1986, s. 43-44. Alapuro 1987, s. 469-471. Klinge 1988, s. 235-254, 261-270, 
272-288. Tommila 1989, s. 178-179, 180. Engman Max 1994a, s. 50. Som Klinge drar upp 
var detta "rysshat" på sätt och vis tämligen odefinierat, dvs. exakt vad med "Ryssland" och 
"ryssar" man egentligen hatade och således rätt svårfångat i vetenskapliga termer. Dessa 
begrepp har också haft växlande innebörd. Förhållandet kompliceras ytterligare av att finskan 
har två ord för rysk, "ryssä" och "venäläinen". Det förstnämnda torde från början ha syftat på 
en person som bekände sig till den grekisk-ortodoxa kyrkan och kunde sålunda via en äldre 
religiös motsättning utvecklas vidare närmast till en svordom. Det senare kom däremot aldrig 
att användas i nedsättande syfte. Det kan även anmärkas att det klassiska ordstävet "en ryss är 
alltid en ryss fast han stekts i smör", knappast kan föras bortom 1900-talet och att det från 
början varit en högst allmän lustigfikation, soni först senare fått innebörden av ett kraftigt 
pejorativ. 
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Efter napoleonkrigen framstod Ryssland som aldrig så stort, mäktigt 
och hotfullt. Enligt Matti Klinge utgjorde den ryska skräcken ett av 
incitamenten till den politiska skandinavismen. I hela Västeuropa går 
som en röd tråd genom 1800-talet karaktäriserandet av Ryssland som 
ett östligt, barbariskt och jättelikt tyrannvälde, en motpol till det libe
rala Västeuropa. Den Heliga Alliansen med Ryssland i spetsen fram
stod som en garant för de konservativa och reaktionära regimernas 
bestånd, varigenom de liberala och demokratiska rörelserna såg Ryss
land som själva symbolen för det de kämpade emot. 

Inom 1840-talets rikssvenska studentvärld framgår en rad i Tegnérs 
anda vidare förda skandinavistiska yttringar om det ryska tyranniet och 
att Finland bör befrias från detta. På 1850-talet följde Krimkriget och 
Sverige var nära att dras in på Englands och Frankrikes sida mot Ryss
land. Sverige behöll dock sin neutralitet, men idén om möjligheten av 
krig mot Ryssland kom att spridas i vida kretsar. I denna miljö växte 
skarpskytterörelsen fram, vars ambition var att bilda en nationell frivil
ligkår och Garibaldis krigiska bedrifter 1860 utgjorde en stor inspira
tionskälla. I denna nationella upprustningens anda utvecklades också 
en ny syn på det egna landets förflutna, som bl.a. framställde krigar-
kungen Karl XII i en positiv dager. 1868 erhöll han en staty i Stock
holm och svärdet är, symboliskt nog, entydigt riktat mot öster. 

Med utgången av Krimkriget 1856 slog emellertid Ryssland in på en 
defensiv och liberal linje genom tsaren Alexander II, varigenom luften 
vartefter gick ur de antiryska stämningarna och istället började man 
inom den svenska försvarsdiskussionen uppfatta Preussen/Tyskland 
som det största hotet. Mot slutet av 1800-talet var relationerna mellan 
Ryssland och Sverige klart avspända och det förekom ett omfattande 
ekonomiskt utbyte, men 1899 inleddes förryskningspolitiken i Finland, 
vilket åter ledde till en våg av antiryska stämningar i Sverige som, trots 
vissa avspänningsförsök, varade fram till första världskriget. Framför
allt i Tyskland hade i seklets början raslärorna vuxit sig starka. Genom 
den fransk-ryska alliansen från 1890 stod det klart i Tyskland att Ryss
land var en fiende, vilket banade väg för utvecklandet av en doktrin 
enligt vilken ryssarna var en germanerna lägre stående ras som det 
gällde i allra högsta grad att se upp för. Det är alltså dessa tankegångar 
vi också finner i Finland. Samtidigt gjorde Tyskland allt för att få med 
Sverige i en aktiv allians mot Ryssland och i dessa strävanden förstod 
man att rida på dessa rasläror, vilka också hade en god grogrund i 
Sverige.149 

149 Klinge 1988, s. 254-260, 262, 280-281. 
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För att återvända till Finland, fick det teleologiska finsknationella 

historiekonceptet som framlagts av Koskinen ytterligare vind i seglen 

av självständighetsförklaringen och den vita segern i inbördeskriget. 

Som ledande namn på denna front framträder J.R. Danielson-Kalmari 
(1853-1933), tidigare professor i allmän historia och ledande finsksin-
nad historiker i den föregående konstitutionella konflikten med Ryss
land. Han formulerade doktrinen att självständigheten var det allting 
överskuggande mål Finlands historia hela tiden strävat mot och att his
torikernas roll var att utforska denna väg, ett organiskt synsätt som 
sedermera kommit inom finländsk historiografi att kallas "nyckel-/kik-
hålet av den 6:e december". Det bör då också nämnas att inom detta 

synsätt var "folket" finnarna och "självständighet" innebar inte blott 
statlig frigörelse, utan också att det finska folket erhöll den ledande 
ställning som ankom det i egenskap av majoritet. 

Danielson-Kalmari betonade dock också den svenska tidens bety
delse, men symptomatisk nog med tanke på det vita Finlands förhåll
ningssätt till den östra grannen, i innebörden att underkastelsen under 
det "västliga" Sverige hade alla gånger varit bättre än att hamna under 
det ryska barbarväldet. Här framträder också uttryckligen på ledande 
historikerhåll visionen om Finland som Västerlandets utpost och den 
korstågstida historien som en kamp mellan det civiliserade Väst och det 

halvasiatiska, rövaraktiga Ryssland. Dock stod finnarna enligt Daniel
son-Kalmari inte i någon tacksamhetsskuld till Sverige, emedan de 
fullgjort sina uppgifter i rikets försvar. Med detta gick den finsknatio
nella historiesynen mot ett slags evolutionism. Därtill fäste Danielson-
Kalmari - som inspirerats av tysken Karl Lamprechts (1858-1915) 
socialpsykologiska läror - också stor vikt vid sociala och ekonomiska 
faktorer och såg ekonomi och statistik som viktiga redskap för histori
kern.150 

Hans elever Gunnar Pelander, som förfinskade sitt namn till Suolahti 
(1876-1933), och den redan tidigare nämnde Väinö Voionmaa (1869— 
1947), som förresten också han förfinskat sitt namn från Wallin, gick 
längre åt detta håll och skapade den kollektivistiska s.k. "Kulturhisto

riska skolan". Om man med finsk kulturhistoria i vid bemärkelse för
stod landets inre förhållanden - i snävare bildning och lärdomshistoria 
- sökte man nu fånga olika tiders "anda" och allmänna tillstånd ["yle-
iskuva" betyder snarast "allmänbild"]. I bakgrunden ligger Snellmans 

150 Danielson-Kalmari 1919. Kalmari återkom ofta till temat i senare tal och skrifter. Jfr 
Anthoni 1933. Tommila 1989, s. 93, 141-149, 167-175, 177-179. Ahtiainen & Tervonen 
1985. Tervonen 1991. Engman Max 1987. Idem 1991a, s. 44. Idem 1992b. 
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tankar. Suolahti representerade en andra generation finsknationella his
toriker som aldrig ens ifrågasatte det nationella programmet, men 
inriktade sig på empirisk forskning i finsk socialhistoria och kunde på 
detta vis - i Danielson-Kalmaris anda - utgående från en heltäckande 
ambition påvisa existensen av en finsk kultur som skapats av ett kollek
tivt förflutet långt före 1809. 

Suolahtis stora insats ligger framförallt i utvecklandet av en genealo-
gisk forskningsmetod. Voionmaa i sin tur fjärmade sig något från Lamp-
recht om än långtifrån helt, samtidigt som han visade ett visst intresse 
för socialism och historiematerialism, ett för denna tid mycket ovanligt 
drag. Någon egentlig marxistisk klasskampsaspekt tog han dock aldrig 
upp och efter 1918 hade en dylik heller inte varit möjlig, varken för 
hans eller någon annans del. Under inbördeskriget hade han hållit sig 
utanför den röda resningen och trots sina vänstersympatier åtnjöt han 
stor respekt. Då Suolahti behandlade ståndssamhällets övre skikt, främst 
prästerskapet, tog Voionmaa upp de lägre skikten, arbetar- och lantbe
folkningen. Voionmaa berörde också framförallt det äldre finska sam
hället och i sitt sökande efter nya metoder och källor uppmärksammade 
han 1500-talets kamerala material, vilket han använde i retrospektivt 
syfte för att utreda äldre ekonomiska och demografiska förhållanden. 

Hans nationalistiska ådra i sammanhanget framgår av att han sam
tidigt också ville påvisa att det äldre finska samhället inte alls var så 
primitivt som vissa svenska historiker gjort gällande. Bl.a. såg han ett 
samband mellan ett äldre finskt stamsamhälles offerriter och ett senare 
stående skattesystem. Han menade också att finnarna skall ha haft en 
egen rättsuppfattning som stod i motsättning till svensk rätt. Vad gäller 
den uttryckliga frågan hur Finland kom under Sverige, tog han fasta på 
att landet så tidigt som 1362 erhöll rätt att delta i de svenska kungava
len, vilket föreföll rätt underligt om landet strax innan skulle ha "eröv
rats". Till detta kopplade han källornas förtegenhet om några egentliga 
fientligheter mellan finnar och svenskar. Inte kunde han heller i skatte
källorna finna några spår av otillbörlig exploatering. I Balticum, där en 
tyskdominerad storgodsadel drivit bönderna i livegenskap, var förhål
landena radikalt annorlunda. Så såg han det hela som en längre och 
mera komplicerad process. Han genomförde vidare omfattande forsk
ningar i äldre familje- och jordägoförhållanden, samtidigt som han var 
en pionjär inom ortnamnsforskningen. Flera av hans verk är klassiker 
och står sig i viss mån än idag.151 

151 Halila 1969. Tommila 1989, s. 149-164, 178, 180, 186. Ahtiainen 1991. Denna skolas 
främsta alster utgörs av Suomen kulttuurihistoria 1-4, Helsinki 1933-1936. 
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De finlandssvenska historikerna förblev däremot mycket kritiska till 

den teleologiska och språkbaserade finsknationalistiska historiefram

ställningen. 1933 formulerade P.O. von Törne (1882-1940), professor i 

nordisk historia vid Åbo akademi, ett slags finlandssvensk metodisk 

infallsvinkel och här finner man inget av Danielson-Kalmaris 6:e 
december-synsätt, utan den Sverige-anslutna historiesynen framträder 
rätt klart.152 A andra sidan kritiserade de finlandssvenska historikerna 
också sina rikssvenska yrkesbröder för att helt koncentrera sig på sin 
rikshalva och negligera Finland (något som nog är på sin plats än idag). 

De finlandssvenska historikerna kom således att framstå som ett slags 

tvåfrontskritiker. I Sverige bemöttes de med nedsättande tal om provin
sialism, medan de av finnarna utpekades som opatriotiska.153 

Den finlandssvenska studentgenerationen under 1910-talet hade 

konsekvent gått in för att skapa en distinkt finlandssvensk historiesyn 
kring den svenska befolkningen, men efter självständigheten började 
de framhäva den av Sverige ärvda svenska kulturen och samhällsord
ningen som en essentiell och integrerad del av Finlands historiska tra
dition. De populistiska elementen som härskade i den finsknationella 
uppfattningen togs bland finlandssvenskarna i huvudsak upp av disci
pliner som etnologi, folkloristik och språkvetenskap. De uppfattningar 
som dessa discipliner odlade fram, var historiska enbart i den 
meningen att deras företrädare såg den svenska allmogekulturen som 
en separat arkaisk kultur. Bortsett lokal- och institutionell historia och 
biografier, fanns det få finlandssvenska historiker som skrev om fin
landssvenskarna som grupp. Det har vid olika tillfällen allt sedan dess 
talats om att skriva en finlandssvenskarnas historia, men symptoma
tiskt nog har aldrig någon yrkeshistorker åtagit sig detta.154 

De finlandssvenska historikerna och framförallt generationen efter 
1910-talet, intresserade sig också för Lamprecht, men de skiljde sig 
metodiskt från de finska historikerna. De förstnämnda tenderade sträva 
mot individualism och positivism, medan de senare däremot mot kol-
lektivistiska och syntetiserande eller holistiska tolkningar.155 

1916 övertogs professuren i allmän historia i Helsingfors efter 
Danielson-Kalmari av Hjalmar Chrons, som i sitt installationstal 
uttryckligen behandlade frågor kring individual- och socialpsykologi-

152 von Törne 1933. Mot slutet kommer Törne också in på psykologisk analys. Engman Max 
199 le. 
153 Tommila, s. 85, 190-198. Engman Max 1994a, s. 56. 
154 Lönnqvist 1983. Engman Max 1992a, passim. 
1,5 Engman Max 1994a, s. 56. 
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ska tolkningsmodeller.156 På svenskspråkigt håll anammades dessa 
idéer främst av P.O. von Törne, som samma år utgav en undersökning 
om förläningsväsendets inverkan på jordbesittningsförhållandena före 
och efter reduktionen. Några år senare framlade han ett kultur-social
historiskt program, där han påtalade att också de finlandssvenska histo
rikerna borde visa ett intresse för den sociala utvecklingen och sam
hällsinstitutionernas framväxt och vidarebefodran.157 Som ett slags fin
landssvenska motsvarigheter till Suolahti framträdde Gabriel Nikander 
(1882-1959), professor i Nordisk kulturhistoria och etnologi vid Åbo 
akademi, samt genealogen Jully Ramsay (1865-1919).158 

Den nyvunna självständigheten och den starkt negativa synen på den 
östra grannen innebar också ett slags vetenskaplig isolationism. Vid 
sidan om kulturhistorien upplevde den politiska historien en renässans 
och överlag inleddes en överdriven koncentration på den egna histo
rien. För sin medverkan på den vita sidan i inbördeskriget hade fin

landssvenskarna erhållit en rad viktiga uppdrag inom stat och förvalt
ning, men snart gled en stor del av dessa tillbaka i finska händer, vari
genom språkstriden åter blossade upp. Genom dessa faktorer tätnade 
också den historiska debatten kring en rad nyckelfrågor i finländsk his
toria, däribland just korstågstiden.159 

Det är också i dessa tider den avgjort ahistoriska benämningen 
"Sverige-Finland" för det svenska riket bortom 1809 lanserades av de 
finska historikerna, en benämning som lever än idag, trots idog fin
landssvensk kritik, och som även förekommer i viss mån bland riks
svenska historiker.160 Mellankrigstiden innebar dock också positiva 
framsteg genom att kvinnorna bereddes i allt större grad plats vid uni

versiteten och 1927 erhöll Alma Söderhjelm (1870-1949) den nyinrät

tade professuren i allmän historia vid Åbo akademi. Därigenom var 
hon också överhuvudtaget landets första kvinnliga professor. Söder
hjelms egna stora passion var - tvärtemot den allmänna tendensen -
den franska revolutionen.161 

Den finsknationella synens tyngsta namn inom medeltidsforsk
ningen är utan tvekan Jalmari Jaakkola (1885-1964), som uttryckligen 

156 Chrons 1916. 
157 von Törne 1916. Idem 1919. Förstnämnda undersökning ansluter sig till den då aktuella 
torparfrågan. 
15H Tommila 1989, s. 156-157. Nikula O 1991. 
1W Tommila 1989, s. 177-179, 180. Engman Max 1994a, s. 57. 
160 Carlsson 1986, s. 9. Huovinen 1986, s. 5. Törnblom 1993, s. 275-276. Villstrand 1993, 

s. 130. 
161 Engman Marja 1991. 
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gick in för en helt ny syn på medeltiden i form av stora, för att inte säga 
gigantiska synteser och på denna punkt var han något av en Koskinens 

och Danielson-Kalmaris förlovade guldgosse. Jaakkola vände sig 
också uttryckligen mot den svenska historiesynen. Denna hade utövat 
otillbördig påverkan på den finska historieskrivningen, som nu då Fin

land blivit självständigt borde ges en mera självständig framtoning. 
Således skapade han åt den unga staten en urgammal mäktig självstän
dighet som föregått den svenska tiden, vilket föranleder historiografen 
Päiviö Tommila att i Jaakkola se rent av ett slags sentida finsk Rud-
beckius.162 

Jaakkolas avhandling från 1921 kretsade kring Erikslegenden, vars 
innehåll han ifrågasatte och istället menade han att Eriks tåg snarast 
enbart var en av kyrkan initierad aktion. Därefter tog en snabb utgiv
ningstakt vid. 1923 utkom en diger undersökning av birkarlarna, i vil
ken Jaakkola konfronterade den rikssvenska forskningen som menade 
att dessa varit hälsingar. Istället fortsatte han på Porthans, Reins och 
Koskinens linje och hävdade att birkarlarna var erämarksfarare från 
Satakunda som redan tidigt utövade herravälde över lapparna. Samtidigt 
började Jaakkola också intressera sig för folkdiktningen som källa för 
forntidshistorien och med hjälp av ägolängder från 1500-talet över erä-
marksägorna framställde han 1925 att Satakunda stod för forndikternas 
Pohjola.163 

Symptomatiskt nog med tanke på tidens atmosfär, framgår hos Jaak
kola genomgående temat kampen mellan Öst och Väst och Finland som 
Västs utsatta utpost redan långt i det gångna. 1926 utgav han en under
sökning kring ämnet Finlands forntida statsgränser - han talar uttryckli
gen om Finlands forntida statsgränser - fram till 1323, i vilken han 
menade sig spåra en rad äldre territoriella gränsdragningar före den för
sta officiella freden mellan Sverige och Novgorod. För den inte fullt så 
finsknationalistiske läsaren förblir "Finland" i detta sammanhang en 
obegriplig gåta, då uppenbarligen områdena öster om dessa gränser, 
som dras kors och tvärs över det nuvarande Finland, inte hörde till "Fin
land". Som nordlig slutpunkt för Nöteborgsgränsen fastställde Jaakkola 
Pattijoki (vid Brahestad), en uppfattning som sedan för en längre tid 
stadgade sig.164 

Just detta med hur den gräns gick som drogs upp vid Nöteborgsfre-
den 1323, hör till en av de mest ältade frågorna inom finländsk medel-

162 Tommila 1989, s. 186. 
163 Tommila 1989, s. 186-187. 
164 Jaakkola 1926. 
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tidsforskning fram till denna dag. Originalhandlingarna har gått förlo
rade och problemet kan bara attackeras olika omvägar. Att denna 
gränsdragning tilldragit sig ett sådant närmast monstruöst intresse, 
avspeglar hur den setts som ett slags genesis på den kamp mellan Öst 
och Väst som går som en röd tråd genom Finlands hela historia.165 

För att återvända till Jaakkola, är han på samma storfinska Öst-Väst-
linjer 1928 i ett arbete kring Magnus Erikssons unionspolitik, i vilket 
han berör hela Östersjöregionen och ser redan 1300-talets Finland som 
en självständig politisk faktor.166 1932 blev han den förste innehavaren 
av den nyinrättade professuren i Finlands historia vid Helsingfors uni
versitet och med detta började hans tankar kring en stor nationell forn
tid nå en större bärkraft. Lagom till Kalevalas 100-årsjubileum 1935 
utvecklade han sina synsätt om landets äldsta historia och här sparas 
det knappast på visioner kring ett stort förflutet som länkas till republi
ken av 1917.167 

1938 kom en uppföljare kring den tidiga medeltiden, i vilken han i 
sin tur framlade en helt ny syn på korstågstiden. Erik den heliges kors
tåg tillskriver han helt och hållet kyrkan till godo, närmast som ett verk 
av den påvlige legaten Nikolaus av Albano, som besökte Sverige strax 
före tiden för korståget. Den svenska statsledningen hade inget eget 
intresse av en sådan härfärd och saknade möjligheter att varaktigt 
behärska Finland genom de ständigt pågående inbördestriderna. Den 
finska kyrkan som fått sin början med biskop Henrik var helt självstän
dig. 

Jaakkola utgick också från några senmedeltida uppgifter kring 
ledungstraditioner i några kustsocknar i Egentliga Finland och konstru
erade en hel finländsk ledung. Från 1171/72 finns påvebrevet Gravis 
admodum till Uppsalaärkebiskopen, där det berättas om att finnarna 
alltid då de hotades av sina fiender mottog militär hjälp och missionä

rer av svenskarna, men så fort hotet var borta föll de till avgudadyrkan 
och förföljde sina präster. Redan 1926 hade Arvi Korhonen framlagt 
tankar kring Eriks korståg och något olikt Jaakkola såg han inga som 
helst religiösa motiv bakom tåget, vars betydelse i vilket fall som helst 
tonas ned med hänvining till Sveriges ringa resurser. I Gravis admo
dum ansåg Korhonen sig kunna finna ett bevis på ett förbund mellan 
svenskarna och finnarna, ett ledungsförbund hade sålunda ingåtts 

1(b Gallén & Lind 1991. Här hittas också rikligt med hänvisningar till den tidigare debatten. Se 
även Taavitsainen 1994. Enginan Max 1994b. 
166 Jaakkola 1928. 
Ifi7 Jaakkola 1935. 
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genom Eriks tåg. Jaakkola var med på detta och menade att det svenska 
krigståg med 55 skepp som en rysk krönika omtalar under år 1164 
skulle ha varit för stort för att ha bestått enbart av svenska skepp, var
vid också finska fartyg måste ha varit med. Gravis admodum såg han 
som ett storslaget bevis på att Finland var en egen korstågsprovins, ett 
eget folk med egna fiender och dessa fiender var självfallet novgoro-
derna/ryssarna. 

Ur ett större perspektiv ingick brevet som ett led i den danske ärke
biskopen och påvlige legaten Eskils korstågspolitik som nu gick in för 
en ny front i nordöst, där Finlands stod på själva "eldlinjen" mellan Öst 
och Väst. Det var sedan länge känt att danska annaler under 1191 och 
1202 omtalar krigståg till ett "Finland", men dessa hade man menat 
måste avse Venden. Något före Jaakkola hade emellertid J.W. Ruuth 
undersökt dessa uppgifter närmare och menat att de verkligen måste 
avse Finland. På detta spann Jakkola vidare. 1209 skriver påven åter 
om ett Finland till Eskils efterträdare Anders Sunesson. Således skall 
det finska biskopsdömet för en tid ha stått i beröring med Lund. Ett 
påvebrev från 1216 till svenske kungen Erik Knutsson där påven ger 
Erik rätt till ett land som skall ha blivit ryckt ur hednahänder, innebar 
enbart ett slut på den lundensiska perioden. Något svenskt välde i Fin
land tydde brevet inte på, utan blott att svenske kungen hade att se till 
att en biskop kom på plats i Finland. Det är också intressant hur Jaak
kola minutiöst kopplar påvebreven gällande Finland direkt till den 
pågående kampen mellan kungarna Sverker Karlsson som stöddes av 
danskarna och Erik Knutsson. 

För tiden därefter utvecklade Jaakkola Reins och av Koskinen 
påbyggda gamla tes om biskop Thomas' kyrkofurstendöme till sin 
spets. Enligt Rein hade Thomas haft en viss svag anknytning till den 
svenska kungamakten, möjligen som dess länstagare, men i Jaakkolas 
vision var Thomas en helt av Sverige oberoende mäktig biskop och 
krigsherre. Det krigståg mot Nevan som de ryska källorna omtalar 
under år 1240, var uteslutande ett verk av honom. Snarast kan man 
säga att den stora kampen Öst-Väst hos Jaakkola personifieras i hans 
Thomasgestalt. Nederlaget vid Nevan var dock ett hårt bakslag för 
Thomas och 1245 tvingades han ta avsked. I sin avskedsansökan till 
påven säger sig Thomas ha förfalskat påvliga brev samt stympat en 
mänska som genom detta avlidit. Jaakkola fäste sig vid att just dessa 
två brott är i den kanoniska rätten stipulerade fall som krävde en 
biskops avgång, vilket verkade misstänkt. Således menade han att 
dessa Thomas motivationer enbart var svepskäl. 

Inte förrän 1249 kommer Sverige in genom Birger jarl och då enbart 
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i form av en undsättningsaktion till den finska kyrkan, därtill efter att 
ha blivit så ombedd av den katolska kyrkans överhuvud. I detta läge 
såg sig finnarna alltså föranledda att närmare börja samarbeta med 
Sverige och således ställdes den finska kyrkan under Uppsala. Med 
Birgers tåg började Sverige också överföra kristna svenska kolonister 
till Nyland och Österbotten för att stöda kyrkan. Här framträder tanken 
på den svenska befolkningen i Finland som ett plantat av den svenska 
statsmakten för att hålla landet i sitt grepp fullt uttalat. I slutet av 1200-
talet pågick omfattande strider i det inre av Finska viken, vilka kunde 
bibringas till ett slut 1323. 

Sverige erövrade således enligt Jaakkola aldrig Finland, utan snarast 
framstår Finland som en jämbördig unionspartner som man redan tidi
gare samarbetat med. Sveriges agerande innebar egentligen bara att 
den katolska kyrkan fick stadga i landet under påvarnas beskydd.168 

Under 1940- och 1950-talen utgav Jaakkola ytterligare tre band 
kring den senare medeltiden. Under tiden från Nöteborgsfreden 1323 
fram till Kalmarunionen 1397 växte Finland fram till positionen som 
en självförsörjande politisk och ekonomisk helhet, en tillväxt som 
nådde sin klimax under Erik av Pommern, då Jaakkola såg Finland 
som fjärde part i unionen. Under denna tid lades den grund, med vars 
hjälp Finland kunde klara sig genom unionsupplösningens strider.169 

Med det sista bandet 1959 hade Jaakkola skapat en närmare 3000 
sidor tjock syntes, som sträckte sig från äldsta forntid fram till Gustav 
Vasa. Jaakkola hade också en viss regionalpatriotisk ådra, vilket fram
går av att han så påtagligt betonar sitt hemlandskap Satakunda som 
Finlands centrum. De få källor som finns från den tidiga finländska 
medeltiden pressade Jaakkola till det yttersta. Han byggde hypoteser 
och teorier och byggde på dem åter nya hypoteser. Enligt Jakkola 
måste forskaren också kunna se bortom källan och inte fastna för dess 
bokstav. Forskaren måste leva sig in och se organiska helheter. Själv 
betecknade han sig som en visionär och i det mynt som präglades till 
äran av hans 75-årsdag ville han ha inskriptionen "Varhaishistorian 
näkija" [ungefär "Den tidiga historiens visionär"]. I detta "seende" låg 
samtidigt också Jaakkolas svaghet. Han kritiserades och kritiseras fort
farande för alltför fria tolkningar av källorna. 

Dock kan, som Päiviö Tommila lägger det, en modig intuition vara 
betydligt mera givande för forskningen än torr källkritik och framför
allt har Jaakkolas stora intresse för medeltiden smittat av sig. Senare 

l6x Jaakkola 1938. Korhonen 1926. 
Ifiy Jaakkola 1944. Idem 1950-1959. 
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forskare har kunnat i olika enskildheter ifrågasätta Jaakolas synpunk
ter, men enligt Tommila har Jaakkolas helhetssyn aldrig blivit allvarligt 
hotad. Det sistnämnda påståendet får då anses gälla för de finsknatio
nella. Jaakkolas arbetsprestation är hur som helst så mäktig att den 
kommer långt framåt i tiden att vara den mest omfattande framställ
ningen över Finlands medeltid. Då därtill Jaakkola i stort sett gått ige
nom allt skriftligt källmaterial som överhuvudtaget finns att tillgå, 
samtidigt som sannolikheten att några nya helt omkullkastande källor 
skulle hittas är mikroskopisk, måste varje ung finländsk medeltidsfors
kare förr eller senare återkomma till Jaakkola.170 

170 Tommila 1989, s. 186-188. 
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11. WEIBULL OM FINLAND OCH 
WEIBULLIANISMEN I FINLAND 

Nu får vi äntligen åter rikta blickarna mot Sverige. I februari 1940 höll 
Curt Weibull - portalfigur inom den nya historisk-kritiska skolan - ett 
föredrag med titeln "När och hur blev Finlands svenskt?" inför ett väst
svenskt språkvetar- och historikermöte. Föredragets ämne är så mer 
anmärkningsvärt, då weibullarna i övrigt var helt klart geografiskt sett 
inriktade mot dagens Sydsverige och Danmark. Det hör dock till saken 
att föredraget hölls nästan på dagen 132 år efter det att de ryska trup
perna bröt in i Finland och inledde det krig som slutade med att Sverige 
avträdde Finland, men allra helst gällde att Finlands öde just i januari
februari 1940 stod i vågskålen i brinnande krig mot en övermäktig 
Sovjetarmé. En kollaps vid fronten kunde ske när som helst. Samtids
bundenheten slår igenom högst dramatiskt: detta var ett slags "Finlands 
sak är vår" i medeltidshistorisk tappning.171 

Weibull tar upp den allmänna rikssvenska historiografin kring den 
tidiga medeltiden och betonar att i själva verket hör inlemmandet av 
Finland till ett av det svenska rikets största bedrifter någonsin och frå
gar sig hur detta förhållande så kunnat negligeras (sic!). I mera än ett 
halvt årtusende var Finland en svensk landsdel och lämnade som sådan 
sitt bidrag till uppbyggandet av svensk andlig och materiell kultur. 
Sedan är vi där: "Finland var Sveriges och Västerlandets utpost mot 
Östern. Kriget 1809 ryckte bort Finland med våld från Sverige, men 
svensk frihet, skyddad och bevarad i svensk lag och svensk samhälls
ordning, trotsade med framgång under mer än ett århundrade ryskt her
ravälde, ryskt förtryck och godtycke. Under ryskt välde har Runebergs 
Finland gjort sin största insats i svensk kultur. Svenskheten i Finland 
har hållit i sekler". Hur väl passar väl inte dessa patosfyllda ord till det 
i föregående stycke sagda och hur dåligt inte med de weibullska idea
len om objektivitet? 

På weibullskt vis utgör själva den behandlade sakfrågan en drill i 
källkritik, samtidigt som han uttryckligen vänder sig mot E.G. Geijers 
gamla kärnfulla tes om att "Finland erövrades genom trenne stora män 
svenska män, Erik den helige, Birger jarl och Torgils Knutsson". Wei
bull börjar ända från stenåldern med en överblick över den senaste 

171 Lindkvist 1992. Jfr Mead 1987, s. 334-335. 
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arkeologiska forskningen kring Finlands befolkande med respektive 

språkgrupp och konstaterar - med rätta - att frågorna haft en klar 

språkpolitisk färgning. 
Med hänvisning till helgonlegendens allmänt erkända karaktär avfär

das Erik den heliges tåg som betydelselöst, eller att det rent av aldrig 
ens ägt rum. Birger jarls tåg 1249 var enbart en expedition mot tavas-

terna i rikets utkant. 
Det som sker stort, sker i tysthet. Det var främst genom fredlig kolo

nisation som Finland anslöts till Sverige, ett verk som sedan bekräfta
des i freden 1323. Genom att den finländska lagsagan 1362 erhöll rätt 
att delta i de svenska kungavalen, var inlemningsprocessen slutförd.172 

Vi kan fortsättningsvis hålla blicken vänd mot Sverige, då Jaakkolas 
uppfattning om Thomas' kyrkofurstendöme erhöll hård kritik av speci
alisten på svensk utrikespolitik (sic!) W.M. Carlgren. Han påtalar bl.a. 
att Thomas enligt den finländska biskopskrönikan tidigare varit kanik i 
Uppsala. Inte kunde det heller tolkas som att något oberoende finskt 
kyrkligt furstendöme existerade blott för det att Thomas möjligen 
direkt vänt sig till påven. Därtill säger påvebrevet från 1237 till ärke
biskopen i Uppsala och hans suffraganer, i vilket svenskarna uppmanas 
till korståg mot tavasterna, att tavasterna hotade det svenska riket ("reg-
num Sueorum"). Med detta kan knappast ha avsetts det svenska fast
landet, utan hänvisningen måste tyda på något slags uppfattning om att 
sydvästra Finland hörde till det svenska riket.173 

Det kan väl tilläggas att lydbiskoparna inom området som idag är 
Sverige också kunde ha direktkorrespondens med påven, men inte har 
någon lanserat idéer om fristående suffraganbiskopsdömen för det, vil
ket väl får anses höra samman med en svensk enhetstanke. Hela det 
grundläggande tankemönstret baserar sig uttryckligen på en bakåtproji-
cering av de moderna staterna. Vid sidan om detta står vid en närmare 
eftertanke överhuvudtaget ett enskilt fristående biskopsdöme utan 
någon ärkebiskop i total konflikt med kyrkans grundläggande organisa
toriska principer. 

För att återvända till Finland, framträdde den finlandssvenske histo
rikern Jarl Gallén (1908-1990) på 1930-talet som ett slags motvikt till 
Jaakkolas syntetiserande storfinska medeltidsvisioner. Gallén sysslade 
hellre med mindre detaljundersökningar och framförallt gjorde han en 
sträng källkritik till något av sitt varumärke och här märks inflytandet 
från weibullarna. Hans första uppsats publicerades i HTF 1931 och 

172 Weibull C 1940. 
173 Carlgren 1950. 
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handlade om Åbo dominikankonvents äldsta historia. Galléns stora 
passion var den katolska kyrkan och framförallt tiggarordnarna i Nor
den. 1946 disputerade han på en avhandling om dominikanerna. Seder
mera övertog han den svenskspråkiga historieprofessuren i Helsing
fors. Hans sista arbete 1989 behandlade franciskanerkonventet på 
Kökar i den sydöståländska skärgården. Hans bortgång 1990 innebar 
ett stort avbräck för medeltidsforskningen i Finland, ty knappast har 
någon annan kunnat axla epitetet maestro som han. 

Gallén konverterade till katolicismen och ingick i dominikanernas 
lekmannaorden. Han intresserade sig inte enbart för medeltida kyrko
historia, utan försökte också vinna större insikt i den medeltida kyrkans 
organisation och fromhetsliv. Som konverterad katolik drog han sig 
inte heller för att kasta en skugga över den lutherska kyrkans syn på 
den medeltida katolska kyrkan. I en uppsats från 1938 ställde han rent 
av den provokativa frågan "Var den s.k. reformationen nödvändig?".174 

Vid sidan om den katolska kyrkan berörde Gallén också frågan om 
korstågen och det medeltida Sveriges östrelationer och här faller 
blicken på en ofta åberopad uppsats från 1946 kring Birger jarls kors
tåg till Tavastland. 

Till en början konstaterar Gallén att man i den senaste allmänna riks
svenska diskussionen kring medeltiden gjort en rad landvinningar till 
gagn både för rikssvensk och finländsk historia, samtidigt som han 
påpekar att Jaakkola i förhållande till den svenska forskningen valt en 
annan väg, då han "genom att insätta Finlands särskilda problem i ett 
allmänhistoriskt helt på mera spekulativ väg sökt åstadkomma en full
ständig omvärdering av vårt lands äldsta historia". 

Sedan går Gallén över till själva huvudfrågan, dateringen och sam
manhangen kring Birgers tåg till Tavastland, dittills enhälligt fixerat till 
1249. Erikskrönikan är dock opålitlig i många hänseenden och därvidlag 
utgör den inre kronologin inget undantag. 1248 och 1249 hade Birger 
handhavanden med norske kungen och 1250 satt han fast hemma i 
kungaval, samtidigt som han också var engagerad i striderna med folk
ungarna. Således kan han inte ha varit på korståg till Finland 1249, utan 
man måste gå ett decennium bakåt i tiden, till påvebrevet 1237, som upp
manar svenskarna till heligt krig mot tavasterna. Till detta kopplade Gal
lén ännu de ryska uppgifterna om ett svenskt anfall mot Nevan 1240. 
Birger jarl genomförde alltså sitt krigståg i slutet av 1230-talet och det är 
han som är den svenske furste de ryska källorna omtalar. Erikskrönikans 
skildring hör till detta samma krigståg. Som Gallén mycket riktigt kon-

174 Engman Max 1990a. 
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staterar, med uppenbar udd mot Jaakkola, förtar detta mycket av biskop 

Thomas' hjältegloria.175 

1968 presenterade Gallén också en helt ny syn på gränsdragningen 
mellan Sverige och Novgorod 1323. Han tog då bl.a. fasta på de olika 
slutmål de bevarade traktatkopiorna nämner och framlade tillsammans 
med en rad andra motsägelsefulla iakttagelser tanken att gränsen hade 
ett tudelat förlopp. En gräns, som gällde för ryssarna, löpte ut i Botten
viken och en annan, som gällde för svenskarna, löpte upp till norra 
Ishavet. Området som blev emellan utgjorde intressesfär för båda par
ter.176 Sedermera har dessa tankegångar vidarebefodrats av den i Fin
land verksamme danske historikern John Lind.177 Redan tidigare 
nämndes något om det våldsamma intresse denna gränsdragning dragit 

till sig. 
En annan finlandssvensk direktopponent till Jaakkola var Eric Ant-

honi (1893-1978), professor i nordisk historia vid Åbo akademi.178 

1955 publicerade han en grundläggande uppsats om korstågstidens 
innebörd. Precis som med Gallén, slås man av den radikalt annorlunda 
synen på samhörigheten med Sverige samt den totala avsaknaden av 
något slags finsk enhetstanke jämfört med Jaakkola. 

Redan fr.o.m. mitten av 1000-talet kan kristendom spåras arkeolo
giskt i Finland och denna måste utan tvekan ha ett samband med 
Sverige. Från 1000-talet finns också svenska runstenar som nämner 
Finland, vilket tyder på vissa kontakter. Förmodligen nådde kristendo
men tidigast handelsplatserna. Först kom handelsmannen, sedan mis
sionären och till slut korsfararen. Anthoni drar också fram den s.k. Flo-
renslistan, en förteckning över nordiska stift från början av 1100-talet, 
där Finland skall räknas som tillhörigt den svenska kyrkans område.179 

Dock får man enligt Anthoni inte fästa alltför stort vikt vid detta, utan 
här erhålles bara en antydan om ett visst kristet inslag. En reell seger 
för kristendomen kunde inte vinnas utan yttre ingripande och möjligen 
är det detta Erik den heliges tåg markerat begynnelsen på. Vad gäller 
Eriks tåg vänder sig Anthoni dels mot dem som helt förnekat tågets 
historicitet och dels mot Jaakkolas tolkning att färden varit ensidigt 
kyrkligt betingad. På förstnämnda punkt har Anthoni inte någon hän
visning, men jag förmodar att det främst är Curt Weibull som får sig en 

175 Gallén 1946. 
176 Gallén 1968. 
177 Gallén & Lind 1991. Se även Taavitsainen 1994. 
178 NikulaJ 1991. 
179 Anm: Listan talar om ett "Findia" och det är inte fullt säkert att detta verkligen är (Egent
liga) Finland. Av sammanhangen kunde även Finnveden komma ifråga. 
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känga. Framförallt med tanke på de lokala traditionerna måste legen
den ha en viss sanningshalt. Ett varaktigare svenskt välde har tagit 
form med detta. Anthoni vill heller förvisso inte förneka betydelsen av 
Nikolaus av Albano's besök, men om nykomlingar, såsom främst nov-
goroderna, hotade hade svenskarna haft skäl att stärka sin ställning i 
österled. Till detta hade Sverige inte heller saknat medel. På denna 
punkt hade Jaakkola svårligen underskattat Sveriges militära resurser 
liksom han i motsvarande grad överskattat Egentliga Finlands. 

Anthoni var också med på noterna vad gäller en finsk ledung, men 
genom noggranna uträkningar menade han att denna måste ha varit 
obetydlig jämfört med den svenska, som enligt lägsta uppskattning 
skulle ha uppgått till 200 skepp. Den övermäktiga svenska ledungsflot
tans uppdykande vid den finska kusten måste ha varit ett fruktansvärt 
hot i händelse av förvecklingar. Fastän ledung utgick enbart under 
sommarmånaderna, hade det inte varit svårt att få till stånd mindre 
borgbesättningar. Eriks tåg hade kanske inte någon varaktigare bety
delse. Företaget, som utspelade sig 1157 eller 1158, kan p.g.a. Eriks 
snara död 1159 eller 1160 och de påföljande tronstriderna ha förblivit 
ouppdaterat. Dock fanns då redan stadigt kristna områden från vilka 
biskop Henrik hade kunnat missionera. Därefter frågar sig Anthoni hur 
detta kan passas ihop med Gravis admodum brevet 1171/72? Följande 
svar hade Jaakkola och hans skola aldrig kunnat ge. Enligt Anthoni 
behöver brevet nämligen inte gälla alla finnar, utan det kan syfta på 
hedniska områden längre söderut. Det är dock inte känt om brevet fått 
någon följd. Det förefölle dock enligt Anthoni egendomligt om inte 
den mäktige Knut Eriksson under sin långvariga regering tryggat kris
tendomens och svenskarnas välde i det tätt intill hans rike belägna Fin
land. Gravis admodum tyder på att hjälpen fanns nära - antingen på 
Åland eller rentav i egenskap av svenskar i Finland. 

Stick i stäv med Jaakkola, fastslår Anthoni att "För övrigt saknas 
inte fakta, som visa att den svenska statsmakten utsträckts till Finland 
under 1100-talet". Under kampen mellan Knut Erikssons efterträdare 
Sverker Karlsson och Knuts son Erik Knutsson tog påven parti för den 
landsfördrivne Sverker, som följdes i landsflykt av ärkebiskopen Vale-
rius. Det är nu Sverkers frände, den danske ärkebiskopen Anders 
Sunesson, söker dispens för att insätta en oaäkta man till biskop i Fin
land, vilket han får tillåtelse till i påvebrevet från 1209. Men ett omslag 
följer i kurians hållning, sedan Erik Knutsson besegrat Sverker, trätt i 
äktenskapsförbindelse med det danska kungahuset och Valerius åter
vänt till Sverige och hyllat Erik. 1216 tog påven Erik under sitt 
beskydd och gav Erik rätt till det land hans föregångare ryckt ur hed-
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ningars händer. Därtill fick Erik tillsätta en eller två biskopar som 

lydde under Uppsala. Det omtalade landet kan inte vara något annat än 

Finland. Enligt Anthoni var det tydligt att Finland nu definitivt anslöts 
till Uppsala och att Erik härskat över delar av det land vars besittning 
påven bekräftade åt honom. Detta var en påvlig sanktion av den kyrk
liga organiseringen av Finland enligt svenska önskningar, vilken dittills 

bestridits från danskt håll. 
Den finländska biskop som nämns 1221 har varit Uppsalabiskopen 

lydbiskop. Kritiken är direkt addresserad till Jaakkola, samtidigt som 
vi inget finner hos Anthoni om något mera danskt inflytande i Finland. 
Olika omständigheter visar alltså att delar av Finland i början av 1200-
talet hörde till det svenska riket. Därtill menar Anthoni att ett antal 
fasta platser måste ha varit i svenska händer och pekar på olika äldre 
mindre fästningar som bär på svenska namn trots att de befinner sig i 
helt finska bygder. Av dessa vore Lundo (strax utanför Åbo) åtmins
tone från senare 1100-talet. Man har också på stället funnit svenska 
mynt från samma tid, vilket vore ett indicium för att borgen hört till 
Sveaväldet. Enligt Anthoni står allt detta i strid med uppfattningen att 
det finska stiftet under biskop Thomas skulle ha varit ett av Sverige i 
stort sett oberoende andligt område. 

Som sagt går uppfattningen ytterst tillbaka till Gabriel Rein och via 
Koskinen byggde Jaakkola ut den ytterligare. Då Rein på sin tid såsom 
den förste i Finland studerade de ryska krönikorna påträffade han upp
giften om härtåget till Nevan 1240 samtidigt som det inte nämns i 
svenska källor, varigenom han slöt sig till att tåget inte igångsatts av 
den svenska regeringen, utan att det hade närmast utgått från Finland, 
vars biskop skulle ha varit den egentlige initiativtagaren. 

Här knyter Anthoni dels till Carlgren samtidigt som han spär på med 
egen kritik. De svenska källornas uppgifter om färder i österled är helt 
tillfälliga. De svenska tågen 1142 och 1164 liksom Birger Brosas tåg 
till Estland 1196 är heller inte nämnda i några svenska källor. Inte före
faller Rein och Jaakkola heller ha besvärats av att de ryska krönikorna 
som deltagare i tåget mot Nevan 1240 främst nämner "svenskarna, 
deras furste och biskopar". Den svenska fursten har trollats bort, 
svenskarnas biskopar blivit Thomas, som blivit härfärdens ledare. Rein 
betraktade Thomas som svensk biskop, medan han hos Jaakkola fram
står som helt oberoende. 

Som Carlgren konstaterade, skall Thomas tidigare ha varit kanik i 
Uppsala. Den framställning från den finländske biskopen, som denne 
får svar på 1221, har därtill till kurian framställts av en svensk prelat. 
Och som sagt: om Thomas före senare delen av 1220-talet, då ofred 
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rådde i Sverige, möjligen direkt vände sig till påvestolen, så innebär 
detta inte att ett oberoende finskt biskopsdöme existerat. Därtill visar 
för övrigt också påvebrevet från 1237 klart att det svenska väldet 
sträckte sig till Finland. Brevet, som refererar till en hänvändelse från 
dess adressater, den svenske ärkebiskopen och hans lydbiskopar, näm
ner också att tavasterna en gång med mycket möda av "Er och Era före
trädare" vunnits för kristendom, men att de nu avfallit från tron, något 
som ytterligare rimmar ytterst illa med tanken på det fria finska 
biskopsdömet. 

Så hänvisar Anthoni till Jarl Gallén. Brevet hade kommit till Sverige 
i början av 1238. Då var det för sent att få till stånd ett korståg, emedan 
ledungskallelse måste ges redan vid kyndelsmässan, dvs. månadsskif
tet januari-februari. Våren 1239 drog Birger jarl iväg på krigståg till 
Tavastland. Erikskrönikans 1249 är fel. 1249 var Birger förhindrad att 
företa någon större härfärd i österled och så var situationen också strax 
före och efter 1249. Däremot i slutet av 1230-talet gynnade hans ställ
ning som kung Erik den läspe och haltes svåger ett sådant krigsföretag. 
Mot denna Galléns tolkning har anförts att Birger 1238 inte ännu varit 
jarl, men så påstår inte heller krönikan. 

Därefter följer Anthoni krönikans berättelse ett stycke och stannar på 
stället "jag tror att ryssarnas konung har mist det", vilket han menar 
måste avspegla en verklighet som inte enbart hänför sig till krönikans 
tillblivelsesituation på 1320-talet, utan går tillbaka till 1239. Efter att 
ha nått Tavastland, drog Birger mot Nevan. Det bör vara han som är 
den svenske furste som omtalas 1240 vid Nevan. Förutom svear, näm
ner de ryska källorna att också norrmän, egentliga finnar, och tavaster 
stridit på den västliga sidan. Att tavaster konstigt nog omtalas här, 
kunde förklaras med att det funnits ett svenskvänligt parti bland detta 
folk. Nevatåget misslyckades dock, vilket i sin tur förklarar varför inte 
svenska källor har något att berätta om denna del av färden. Därtill 
torde de ryska källorna överdriva segerns betydelse. Det var enbart en 
avvärjningsseger som inte kunde skaka det svenska väldet i Tavastland. 

Efter ett par decennier fortsatte den svenska expansionen österut och 
1292 eller 1293 seglade Torkel Knutsson till Karelen och uppförde 
Viborg. Därefter utkämpades hårda duster tills freden i Nöteborg utsta
kade gränsen mellan Sverige och Novgorod, mellan grekisk och 
romersk tro. 

Så sammanfattar Anthoni sin kritik med att inom äldre forskning hade 
korstågen uppfattats som statliga företag, vilka samtidigt avsåg kristen
domens och det svenska väldets utbredning, men noterar så att under 
detta sekel har andra åsikter framlagts. Å den ena sidan har man hävdat 
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att några religiösa motiv inte påverkat svenskarnas deltagande i första 

korståget mot Finland (Arvi Korhonen 1926), å den andra har tåget 

betraktats som uteslutande ett verk av den katolska kyrkans (Jaakkola 

1921, 1938). Enligt Anthoni är båda uppfattningarna oriktiga. Kyrkan 
behövde det världsliga svärdet för sin läras utbredning. Den världsliga 
fursten åter önskade de andligas bistånd för besittningstagandet av hed
niskt land. Men furstarna ställde inte sin härsmakt till förfogande utan 
hopp om att komma i besittning av det betvingade hedniska landet. Det 
världsliga svärdets samverkan med det andliga kan konstateras vid alla 

svenska korståg. 
Så frågar sig Anthoni då vilken andel det egna landets invånare hade 

i kristendomens seger? I Egentliga Finland fanns kristendom redan 
före det första korståget. Anthoni drar också en parallell till Baltikum, 
där en hård feodalisering under en främmande isolerad adel tog form. 
Så var fallet inte alls i Finland. På denna front var korstågen ledda av 
det svenska rikets främsta styresmän, kungar eller andra i hans närmsta 
krets. Prästerskapet i Finland var högst brokigt och togs i tjänst helt 
oaktat - märk ordanvändningen - nationalitet. De högsta världsliga 
styresmännen var vanligen från Sverige, dit de räknade med att åter
vända, varigenom de inte hade några behov att samla gods i Finland. 
Olikt Baltikum fanns inget större behov av en krigarklass. 

Därtill gjorde förhållandet att det fanns en svensk bondebefolkning 
att existerande sociala olikheter aldrig identifierades med nationella. 
Då de svenska vapnen talat klart kunde så kyrkan börja inplantera nya 
moraliska och andliga värden, att sprida hyfsning och sed och att 
främja den högre kultur som kyrkan stod för. Med tiden kunde också 
den finska befolkningen själv ta större del i detta arbete. Det världsliga 
svärdet fick sedan värna om rättsväsendet. Svensk rätt anammades 
bland allmogen och här hade troligen den svenska allmogen visat före
döme. Därtill hade också finnar funnit sin väg upp i frälset. Det fanns 
ingen sådan skillnad mellan svenskar och finnar som mellan tyskar och 
balter i Balticum. Benämningen finne kom att bli en allmän beteckning 
för beboare i Finland oavsett språk. "Så betydde korstågstidens händel
ser å ena sidan, att kristendomen och västerländskt betraktelsesätt 
befästes i landet, å andra sidan att de besegrades efterkommande till
försäkrades likaberättigande i det nordiska rättssamhällets skydd".180 

Anthonis stora vurm var det medeltida finländska frälset och här kan 
man säga att han skapade en finlandssvensk syntes. En central fråge
ställning i detta hänseende var huruvida det inom det medeltida frälset 

1X0 Anthoni 1955. 
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kunde spåras en kontinuitet till ett förkristet finskt hövdingaskikt och 
inom ramen för detta återkom han till korstågstiden. I stort sett fram
förde han samma åsikter som ovan, men däremot vad gäller det fin
ländska frälsets ursprung kom han fram till att frågan inte kunde ges 
något entydigt svar.181 

1X1 Anthoni 1970b. 
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12. SVENSKT FÖRTRYCK 

För att se på den allmänna historiska arenan, rörde mellankrigstidens 
stora debatter Klubbekriget på 1590-talet och Anjalamännen på 1780-
talet som vände sig till den ryska tsarinnan. Enligt den finsknationella 
synen, företrädd främst av Danielson-Kalmari och A.R. Cederberg 
(1885-1948), var Anjalamännen en finländsk patriotisk, även finsk 
språkpatriotisk, rörelse med politisk självständighet som mål.182 Från 
finlandssvenskt håll, med främst M.G. Schybergson, Eirik Hornborg, 
P.O. von Törne och allra helst Bruno Lesch (1888-1945) i spetsen, 
hävdade man däremot att någon sådan rörelse aldrig existerat. Det 
rörde sig enbart om en sammansvärjning bland missnöjda officerare 
och adelsmän som från början varit svenska patrioter, men som hade 
vänt sig till Ryssland som en protest mot Gustav III, framförallt efter 
dennes beslut 1788 att inleda krig utan ständernas medgivande. Enligt 
Lesch var de största bristerna i den finsknationella argumentationen 
dels att anpassa källurvalet till ett förutbestämt resultat och dels att 
applicera postrevolutionära, demokratiska och språknationalistiska 
uppfattningar om en nation på en tid då dylika inte existerade.183 

Debatten kring Klubbekriget varade in på 1950-talet. Detta krig har 
alltid haft en framträdande roll inom den finska historieskrivningen, 
emedan det är den enda större rena "finska" händelsen i det svenska 
rikets historia, i vilken därtill bönderna, det viktigaste ståndet i den 
finsknationella uppfattningen, hade spelat en central roll. Den traditio
nella finsknationalistiska tolkningen, som skapades av Koskinen, gick 
ut på att de finska bönderna gjorde uppror mot en främmande överhet 
och att konfikten sålunda varit såväl social som nationell.184 Denna 
tolkning gavs ett annorlunda innehåll av Pentti Renvall, som hävdade 
att det i själva verket var den finska adeln - han delade adeln i Finland 
i finnar, halvfinnar och utlänningar - som förstod att hävda Finlands 
verkliga intresse, ett starkt försvar mot Ryssland. Detta hade enbart 
kunnat uppnås genom att upprätthålla alliansen med Polen och förbli 

182 Danielson-Kalmari 1925. Cederberg 1930. Idem 1931. Idem 1932. Erlin 1995, s. 39—48. 
183 Hornborg 1931, s. 311, 313-314, 326-333, 494-498. Idem 1935, s. 98-99. von Törne 
1935. Idem 1936. Lesch 1933. Idem 1934. Idem 1935. Idem 1937. Idem 1941. Blomstedt 

1965. Tommila 1989, s. 192-193. Engman Max 1990b, s. 52-53. Erlin 1995, s. 31-35, 45, 

49-55. 
184 Koskinen 1874, s. 169-189. 
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lojala mot kung Sigismund. Då bönderna följde hertig Karl och revol
terade, underminerades dessa strävanden, vilket bidrog till att upplösa 
den polska alliansen och frånta Sigismund hans krona. I detta Renvalls 
synsätt avspeglas inbördeskriget och försvarsfrågan under mellankrigs-
0 185 aren. 

De finska historikerna talade med förkärlek om "svenskt förtryck" 
och gjorde stor sak av det finska språkets ställning och Sveriges för
sumliga hållning gentemot försvaret av Finland. Den finlandssvenske 
historikern Eirik Hornborg betecknade det hela som perverterad 
masochism och frågade sig hur man kunde frossa i meningslösa speku
lationer kring träldom och förnedring och inte erkänna faktum att fin

narna var ett av de få folk i hela Europa som aldrig förlorade sin per
sonliga frihet.186 Senare har också bl.a. dansken John Lind ställt sig 
ungefär samma frågor.187 

När den svenska Historiska föreningen i Helsingfors föreslog firan
det av Gustav Adolfs minne 1932, utlöste detta en hård debatt kring 

centrala frågeställningar i Finlands historia. Det finska historiska för
eningen vägrade fullkomligt att gå med på ett monument över en 
"främmande härskare" och beslöt att istället verka för ett monument 
över de s.k. "hakkapeliterna", de finska soldaterna i 30-åriga kriget. 
Slutresultatet blev två konkurrerande huvudfestligheter 6.11 i Helsing
fors, en för kungen och en annan för de finska soldaterna. Kulten kring 
den finske soldaten och betoningen på militära frågor var på många sätt 
ett helt nytt grepp. Tidigare hade den finsknationella synen på stor
maktstiden varit mycket negativ. Finland hade plågats av fruktansvärda 
skatter och omfattande utskrivningar av soldater till fullkomligt 
meningslösa svenska krig på kontinenten, samtidigt som försvaret 
hemmavid mot Ryssland försummades allvarligt. Flertalet av de finska 
historikerna hade hyst aktning för Gustav II Adolf och 1932 deltog en 
rad äldre finska historiker i bägge festligheterna. Samtidigt instämde de 
1 de yngre finska historikernas hyllning till de hjältemodiga finska sol
daterna "som gjort Finland känt över hela Europa" under 30-åriga kri
get.188 

Då Finland blivit självständigt innebar det också uppbyggandet av en 
egen krigsmakt och utrikespolitik och då man såg sig som en Väster-

185 Tommila 1989, s. 178, 182-186, 193. Klinge 1989, s. 553. Engman Max 1990b, s. 53-55. 
Idem 1994a, s. 57-58. 
186 Hornborg 1935, s. 81. Jfr Tommila 1989, s. 192-193. 
187 Lind 1989, s. 84-85. 
188 Engman Max 1990c. 
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landets utpost mot det östliga ryska barbariet, födde detta likaledes ett 
intresse för finsk militär historia. Man betonade såväl Kalavalaheroer-

nas krigiskhet som finnarnas bidrag till skapandet av den svenska 
stormakten och kunde härigenom finna stolta finska militäranor.189 Här 
kunde slutligen även kort nämnas de slitningar som uppstod mellan 
Sverige och Finland å ena sidan samt mellan finnar och finlands
svenskar å den andra i samband med kolonin Nya Sveriges 300-årsju-
bileum 1938.190 

1X9 Wilson 1976, s. 85-116. Tommila 1989, s. 182-186. 
190 Engman Max 1991d. 
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13. DEN LILLA AUTONOMA NATIONEN -
HISTORIEN UR NAVELPERSPEKTIVET 

1921 erhöll det lilla ölandskapet Åland sin autonomi, som det skulle 
finna sig till rätta med och försvara. Detta krävde givetvis också en 
patriotisk-historisk legitimering. På denna punkt lever mycket kvar av 
argumenteringen i Ålandsfrågan 1917-21, om än i ny skepnad.191 När 
den stora svenska rikskakan föll sönder, kom Åland liksom att bli smu
lan "mitt emellan". 

Sedan 1950 har landskapsantikvarien Matts Dreijer (1901 -) formule
rat en tämligen egen och vartefter alltmer radikal åländsk historietolk
ning, framförallt för den äldre tidens vidkommande.192 Detta är his-
toriografiskt sett ett ytterst markant fenomen, ty här rör det sig om en 
utrerad form av historisk landskapschauvinism, d.ä. då historien sna
rast helt underordnas det samtidspolitiska behovet att betona det regio
nala, vilket helt slår ut källkritiken samt förmågan till diskurs med det 
övriga forskarsamfundet och leder till ett omfattande förnekande av 
vedertagna fakta samt rena grova manipulationer med källmaterialet.193 

I det regionala sammanhanget manifesterar detta sig också framförallt i 
s.k. biblisk arkeologi, d.ä. då historiska orter och händelser på annat 
håll förflyttas till det egna landskapet och att den historiska geografin 
härigenom förvanskas till snart sagt oigenkännlighet.194 Historiefram
ställningen blir genomgående fiktiv och antar helt absurda former i 
såväl detaljer som helheter utan någon rimlig källmässig anknytning 
överhuvudtaget. 

För Dreijer har det vikingatida Åland varit ett eget kungarike och 

centrum för den bremensiska missionen i norra Östersjörummet, 
senare ett "suveränt" jarlavälde och rent av egen kyrkoprovins (dylika 
består vanligen av ärkebiskop och lydbiskopar) samt det danska väldets 
nordöstliga utpost i Östersjön för erövrandet och kristnandet av Fin
land och Estland. Då Dreijer bl.a. gjort den danske kungen Sven 
Estridssons far Ulf jarl till åländsk jarl, innebär det att den tidigmedel
tida danska kungaätten härstammade från Åland. Kristnandet av Fin-

iyl Vi II strand 1983, s. 205-206. Idem 1984, s. 330-339. 
iy2 Ringbom 1986, s. 11-14. 
iy3 Villstrand 1984, s. 335-337. Ringbom 1986, passim. Jfr vidare Törnblom 1993, s. 277. 
194 Jfr Hyenstrand 1989, s. 15. 
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land tillskrivs helt och hållet Danmark genom en helt säregen historisk 
rekonstruktion av idel danska korståg under 1100- och 1200-talen i 

norra Östersjörummet. De åländska kyrkorna och andra byggnadsläm

ningar framställs som övermåttan pompösa och förses med särdeles 
tidiga dateringar. Bl.a. utpekas den åländska fästningen Kastelholm 
som en dansk korsfararborg från 1170-talet (uppemot 200 år bakåt i 
tiden jämfört med all annan forskning). Alla svenska handhavanden i 
österled före Birger jarls tid förnekas, trots uppenbara skriftliga vitt
nesbörd. Inte förrän efter det danska Östersjöväldets fall under kung 
Valdemar Sejr på 1220-talet har Sverige kommit in på Åland och i Fin
land genom Birger jarl. Vad gäller den svenska medeltiden, bestrids 
åter Ålands tillhörighet till den finländska lagsagan, trots uppenbara 
skriftliga vittnesbörd. Åland skall nämligen ha utgjort en egen lagsaga, 
även med egen nedtecknad landskapslag (finns ingenstans omtalad). 
Betecknande är också att alla eventuella finska inslag bestrids katego
riskt. 

Det biblisk-arkeologiska greppet framgår inte allra minst av den för
bluffande stora mängd äldre namn Åland sägs förekomma under allt 
eftersom det passar: Rimberts och Adam av Bremens Birka, Adams 
baltiska havets öar, Jellingestenens Nuruiak, de hamburgska påvebre
vens Island, Idrisis Amaruynas, Saxo Grammaticus' Olandia, Florens-
listans Guarandia, det Wilhelm av Sabinska legatbrevets Gulandia, 
Bartholomeus Anglicus' Galacia, Snorre Sturlassons Sjaland samt 
Kalevaladiktningens Saari, och Koivisto. Det historiskt belagda nam
net Åland dyker sedan upp först på 1300-talet. Den dreijerska tolk
ningen får också konsekvenser för den kringliggande ortografin: bl.a. 
skall Gotland förr hetat Färöarna och Finland Grönland. Grönland i 
Atlanten skall ha börjat befolkas först på 1400-talet o.dyl.195 

Med tiden har Dreijer fått en trogen vapendragare i skolinspektören 
Erik Bertell, som främst intresserat sig för de åländska medeltida skat-
temässiga och judiciella systemen, vilka han på liknande grunder för
sökt sätta in i dessa visioner och härigenom också ge socio-ekonomisk 
gestalt åt en forntida åländsk stat.196 

Att ett landskap med så makalöst fantastisk historia senare också 
måste bli självstyrt, framstår som självklart. Det hör delvis till saken att 
1948 hade den finske numismatikern och arkeologen Helmer Salmo 

195 Dessa synsätt finns sammanförda i Dreijer 1979/1983. Man kan lägga märke till seriens 
titel "Det åländska folkets historia" - det finns en nationell ambition. Det åländska folket har 
också med några veckors mellanrum i åtskilliga årtionden kunnat ta del av Dreijers idévärld 
genom i stort sett identiska artiklar i en av lokaltidningarna. 
196 Bertell 1983. Idem 1993. 
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framlagt en teori om att Åland i slutet av järnåldern blivit avfolkat fram 
in på 1100-talet. Det hedniska gravskicket på Åland förefaller avta 
redan kring år 1000, vilket ter sig osannolikt tidigt, samtidigt som inga 
mynt hittats i åländsk jord från 1000-talet. Det finns inga runstenar på 
Åland. Man har också pekat på förhållandet att Åland sedermera på 
1300-talet tillräknas Åbostiftet och den österländska lagsagan samt 

lyder under Åbo slott, vilket allt vid en första anblick framstår som rätt 
paradoxalt med tanke på arkeologins vittnesbörd om landskapets i stort 
sett uteslutande västliga orientering mot slutet av järnåldern. Seder
mera har teorin byggts på av den rikssvenske ortnamnsforskaren Lars 
Hellberg, enligt vilken de åländska ortnamnen är mycket unga, sam
tidigt som det också skulle gå att finna finska inslag bland dem.197 

Så kan då Dreijers visioner delvis ses som ett slags desperata reak
tioner på detta. Avfolkningsteorin lanserades 1948. I slutet av 1940-
talet gick den åländska självstyrelsen mot en genomgripande revision 
som stod klar 1951. Det är knappast någon slump att Dreijer 1950 
plötsligt hittar Birka på Åland osv. Avfolkningsteorin upplevdes som 
ett slag i ansiktet på den av Åland hävdade svenskheten med urminnes 

anor. Alltså är vi åter där med bosättningsproblematiken. Dreijer har 
också en tydlig antirikssvensk tendens: han ifrågasätter och nedvärde
rar jämt den rikssvenska forskningen. Detta och den separatistiska 
ådran torde också framgå av den överdrivna betoningen på Danmark, 
alltså en tredje makt i förhållande till "Sverige" och "Finland". Över
huvudtaget görs processen kort med dem vars forskningsresultat inte 
stämmer överens med hans egna. 

Till en början ledde Dreijers övermåttan fantasifulla historietolk
ning, som han själv betraktar som obestridligt bevisad, tillsammans 
med hans oförmåga att föra diskurs och ta emot kritik till att han lös-
kopplades från det övriga forskarsamfundet i egenskap av narr och att 
den äldre åländska historien blev ett kontroversiellt ämne som just 
ingen ville befatta sig med. I den mån ämnet alls berörts, har man mer 
eller mindre helt lämnat bort honom ur sammanhangen.198 I den 
åländska lokalpressen är äldre åländsk historia i praktiken omöjlig att 
diskutera utan att det urartar sig till osakligheter. Avfolkningsteorin har 
dock på senare tid fått mothugg från helt annat håll, dels i form av kul-

iy7 Salmo 1948. Hellberg 1987. Orrman 1990a, s, 212. Törnblom 1993, s. 305-307. 
I9S Ringbom 1986, s. 11-14. I den mån Dreijer berörts direkt, har kritiken mer eller mindre 
varit förödande. För att nu ta några distinkta axplock: Suvanto 1980. Gallén 1982a. Idem 
1982b. Villstrand 1984, s. 335-337. Hafström 1984. Orrman 1990a, s. 219. Ringbom 1991, 
s. 52-57. Törnblom 1993, s. 306-307. Sjöstrand 1993, passim. Idem 1995. Effekten har dock 
varit ringa. 
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turgeografiska studier,199 dels också genom, om än så länge prelimi
nära, studier och naturvetenskapliga dateringar av kyrkorna. På sist

nämnda punkt har en rasande strid utbrutit mellan två kyrkoforskare 
och det förefaller uppenbart att trätan inte blott bottnar i ren vetenskap, 
utan att man kan spåra regionalpolitiska motsättningar och härmed 
sammanhängande efterdyningar av det kontroversiella dreijerska 
arvet.200 För min egen del ställer jag mig tveksam till avfolkningsteo
rin, utan tror att förhållandena hellre låter sig förklaras mot de all
männa linjerna i den svenska statsbildningsprocessen i dess helhet.201 

199 Roeck Hansen 1991. 
200 Ringbom 1994. Hiekkanen 1994. Idem 1995. 
201 Sjöstrand 1994, passim. 
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14. TIDEN EFTER ANDRA VÄRLDSKRIGET 
- HISTORIEREVISIONISM 

Andra världskrigets utgång bådade åter någonting nytt inom den fin
ländska forskningen, om än inte direkt. Fram till 1950-60-talen rådde 
ett slags defensivt status quo. Språkkonflikten blev mestadels inaktuell, 
men de ur denna utsprungna historiesynerna kvarstod dock. De nya 
relationerna till Sovjetunionen, med vilket rysshatet fick monteras ned, 
åtminstone officiellt, och den under mellankrigstiden hårt ansatta kom
munismens renässans efter 1944 tvingade emellertid den nya framväx
ande generationen historiker att på nytt ta itu med den ryska tiden 
1809-1917, liksom med de röda. Under 1950-60-talet satte en nyda
nande revisionism igång på dessa punkter. På sätt och vis hade landet 
1918 hamnat in på ett stickspår, men återvände nu igen till sitt normala 
skandinaviska spår. 1960-talet innebar också en snabb industrialise
ring, urbanisering och höjning av den materiella standarden. Studenter
nas antal vid de även till själva antalet utökade universiteten mång
dubblades.202 

I den konstitutionella kampen mot slutet av den autonoma tiden 
framstår tsaren inte längre som en lagbrytare påverkad av illasinnade 
panslavistiska rådgivare. Alexander I kunde inte ha stått som garant för 
någon finländsk konstitution, emedan ett sådant juridiskt tänkande inte 
existerade i det dåtida Ryssland. Den finländska konstitutionen var 
någonting som skapats under en längre tid genom politiska åtgärder 
som möjliggjordes av autonomin och kampen mot slutet av den auto
noma tiden var sålunda en motsättning mellan två olika samhällssy
ner.203 

Anmärkningsvärt nog, framlades endast ett fåtal marxistiska tolk
ningar av de röda eller finländsk historia i allmänhet. Arbetarrörelsen 
hyste före 1918 inom sina led ett flertal briljanta intellektuella, men 
efter inbördeskriget förlorade marxismen all hemortsrätt i Finland. 
Däremot producerade en rad röda intellektuella i exil i det ryska Sov
jetkarelen ett flertal marxistiska tolkningar av finländsk historia, men 
dessa fick knappt någon spridning alls i Finland. Många av dessa exil
finländare blev sedermera på 1930-talet utrensade av Stalin, ironiskt 

202 Alapuro 1987, s. 472-478. Karvonen 1992, s. 537. Engman Max 1994a, s. 50, 59. 
2(13 Tommila 1984. Jussila 1987a. Iclem 1987b. 
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nog anklagade för finländsk nationalism. Under 1960—70-talet drog en 

stark vänstervåg fram bland studenterna, men detta ledde heller inte till 

några arbeten av större vikt. Överlag kan inte historiematerialismen 
sägas ha vunnit något starkare fotfäste i Finland.204 

Som sagt har efterkrigstiden inneburit en påtaglig betoning på tiden 
efter 1809 och framförallt en avdiabolisering av den östra grannen, var

vid tiden bortom 1809 något fallit något ur blickfånget, men även här 
har det gjorts en del. Numera ses t.ex. inte längre Klubbekriget på 
1590-talet som ett försök att bryta ut Finland ur Sverige, utan som en 

förhållandevis sen parallell till Dacke-upproret som riktade sig mot den 
alltmer centraliserade statsmaktens och den nya adelns förenade 
kraft.205 

På något vis får det betraktas som ironiskt att också frågan om Fin
land var offer för ekonomisk utsugning utretts seriöst, med beaktande 
av såväl handels- och industripolitiken, militärbördan samt skatterna 
och deras användning. Slutsatsen har varit att "under 1600- och 1700-
talen, då förhållandena tämligen noggrant belyses av källmaterialet, 
kan någon genomtänkt politik som skulle ha gynnat det det egentliga 
Sverige på Finlands bekostnad inte konstateras".206 

Det främsta namnet vad gäller "Finland" och "Sverige" före 1809 är 
dock tvivelsutan Matti Klinge, som jag på ett flertal punkter refererat 
till. För den tidiga medeltidens vidkommande bör hans i många hänse
enden banbrytande verk Östersjövälden nämnas. Utgående från en rad 
iakttagelsemoment inom historia, lärdoms- och konsthistoria, geografi 
och folkloristik skisseras här för vikinga- och den äldre medeltidens 
vidkommande upp tvenne sjövälden, ett "svenskt" som från Mälarda
len sträckte sig till norra Sydvästfinland och ett "finskt" som längs Öst
ersjöns östra sida nådde upp till södra Sydvästfinland.207 Det finska 
sjöväldet är dock empiriskt ytterst svårfångat och snarast talar såväl 
arkeologi som språkvetenskap emot det. I viss mån innehåller Klinges 
resonemang också förbryllande inkonsekvenser, framförallt då han dis
kuterar tilltänkta skatteförhållanden längs östra Östersjökusten.208 

Begreppet "sjövälde" framstår i sig också kanske något vagt, men vad 

gäller själva det område som idag är Sydvästfinland drar Klinge fram 
en rad bestickande skillnader mellan den norra och södra delen. Ver-

204 Engman Max 1994a, s. 61-62. 
205 Ylikangas 1977. Idem 1987, s. 397-398. Idem 1993, s. 39-43. 
206 Jutikkala 1986. 
207 Klinge 1985. 
208 Jfr Orrman 1985. 
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kets stora förtjänst - och som jag förmodar grundläggande funktion -
ligger i att öppna helt nya synsätt och allra helst är det att förstås som 
ett led i Klinges ständigt återkommande ifrågasättande av det finska 
nationalstatsparadigmet. 

Ser man på de senaste allmänverken kring korstågstiden från 1980— 
90-talen, kan man konstatera att de gamla etniska konfigurationerna 
sitter kvar, om än något nedbantade. Den finska storsatsningen Suomen 
historia från mitten av 1980-talet rör sig i sin medeltidsdel ännu i viss 
mån kvar i Jaakkolas idévärld.209 Detta står i klar kontrast till dess fin
landssvenska motsvarighet Finlands historia från början av 1990-talet, 
som redan i inledningen vänder sig bl.a. mot användandet av begreppet 
"Sverige-Finland" och betonar att Finlands medeltidshistoria är och 
förblir svensk lokalhistoria.210 

Sett ur en vetenskapsteoretisk synvinkel står dessa verk egentligen 
direkt inte för något nytt, utan de kunde, om man bortser från arkeolo
gins snabba frammarsch under efterkrigstiden, lika gärna ha skrivits 
för säg 30-40 år sedan. Huvudvikten ligger fortfarande i ett traditio
nellt politiskt evenemangsperspektiv, även om tolkningslinjerna är 
något olika.211 

I detta avspeglas också att medeltidsintresset under efterkrigstiden 
varit i dalande och att forskningsläget vartefter tenderat att stagnera. 
Det är ett mera allmänt nordiskt grunddrag att den källfattiga medelti
den hamnade på efterkälken under 1950-60-talen, då olika typer av 
kvantifierbara sociologiskt och ekonomiskt inriktade forskningsområ
den upplevde en storhetstid genom datorernas inträde i forskningen.212 

På 1990-talet synes det hela dock ha kommit igång igen med nya 
krafter, vilket framförallt markeras av HTF:s digra medeltidsnummer 
3/1994. Utvecklingstendensen är tämligen tydlig: tvärvetenskaplighet 
och ett omfattande utnyttjande av sofistikerade naturvetenskapliga 
dateringsmetoder. De nya rönen står kulturgeografin, konsthistorien 
och arkeologin för, samtidigt som de alltmer belyser hur ofullständig 
den bild är som träder fram i det skriftliga materialet. Inom den rena 
historieforskningen kan man tala om framsteg i ett hänseende, baksteg 
i ett annat. Då påvebrev, helgonlegender och krönikeberättelser gran
skas alltmer kritiskt mot sin samtida kontext, förtas deras värde som 

209 Suvanto 1985. Man kan lägga märke till den tematiska uppläggningen av hela serien i 
begrepp som "nationen sover", "nationen vaknar" osv. Så ändå fanns det på sätt och vis en 
nation, men den låg och sov. 
210 Törnblom 1993. 
211 Jfr Lindkvist 1993. 
212 Åmark 1981. 
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källor för begivenhetshistorien. Ett nytt fält kunde däremot ligga i det 
processuella i form av teoribaserade studier av skattesystem, mått och 

viktenheter o.dyl. med en bred tvärvetenskaplig förankring. 

Sammantaget har de tre senaste årtiondena inneburit en nedmonte-
ring av den finsknationella historiesynen bland yrkeshistorikerna. 
Framförallt har nyare tolkningar också börjat betona yttre faktorer. 
Nationen ses inte längre som ett urgammalt organiskt kontinuum, utan 
studierna har hellre inriktat sig på hur en nation skapas. Måhända kan 
detta formuleras så att med det växande tidsperspektivet har nationen 
vunnit och fått en "riktig" historia, varvid man inte längre behöver 
"skarva till" bakåt i tiden? Idag framträder Finland, åtminstone enligt 
Max Engman, närmast som ett slags idyll där alla, såväl finlands
svenskar, vänster som rysk minoritet har en given plats. Engman finner 
det värt att påpeka, att revisionismen i stort sett enbart utspelat sig 
inom det akademiska forskarsamfundet. I olika allmänverk och bland 
vanligt folk lever mången traditionell nationell uppfattning kvar. 
Didaktiskt är detta framgångskoncept med ett Finland som reser sig ur 
västligt och östligt förtryck till frihet lyckat. Hur mycket fackhistori
kerna än skriver böcker, kommer förmodligen de populära uppfattning
arna - som samtidigt också är nationella, basen i den dualistiska 
nationsidén, mycket långsamt, eller kanske rent av aldrig att föränd-

213 ras. 
Den finsknationella ådran finns dock onekligen kvar också bland 

vissa yrkeshistoriker, men mera sublimt. Låt mej ta ett litet illustre
rande exempel. I en undersökning av ölets äldre historia i Finland -
infallsvinkeln är klart kulturhistorisk - tas också upp de medeltida gär
desskatterna i Finland, vilka forskaren anser falla tillbaka på äldre hed
niska ölofferriter och -gästabud. Det rör sig alltså om ett äldre befäs
tande av sociala horisontella relationer, vilket sedermera blivit skevt 
och övergått i ett vertikalt utomekonomiskt utbyte av ekonomiska pre
stationer mot offentliga handhavanden, eller med andra ord, ett skatte
system. Den administrativa organisationen beskrivs och hur ett områ
des hövitsman red runt med sitt följe och upptog gästning. Direkt följer 
då frågan vilka dessa "oinbjudet kringridande" gästabudsgäster var, 
och som svar ges inte utan viss udd ett i skattekällorna återkommande 
begrepp, "ruokaruotsi", dvs. "matsvensk". Någon problematisering av 
begreppets innebörd företas inte. Enligt forskaren har de horisontella 
gästabudsbanden vertikaliserats i kyrkans regi, och - märk väl - kyrkan 
betraktas i sammanhanget som "inhemsk". Inte förrän senare har - den 

213 Engman Max 1994a, s. 62-63. 
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som man väl kan utläsa ur sammanhangen -"utländska" kronans repre
sentanter tagit över denna gästabudsupptagning av kyrkan.214 

214 Masonen 1991, s. 43-44. 
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15. DEN SAKNADE ÖSTRA RIKSHALVAN 

Ser man på frågan om "Finlands" införlivande med "Sverige" i de 
senaste rikssvenska handböckerna, kan man - vid sidan om den ytterst 
flyktiga behandlingen av Finland överlag - notera att mycket av 
Weibulls tankegånger från 1940 blivit rådande. Jerker Rosén tar upp 
ärendet, remarkabelt nog i flera hänseenden, under rubriken utrikespo
litik. Under 1100-talet har svensk mission börjat söka sig österut. 
Erikslegenden bedöms som högst opålitlig, men Gravis admodum bre
vet ger i vilket fall som helst vid handen att det förekom svensk mis
sion i österled. I mitten av 1950-talet upptäcktes också ett påvebrev 

från 1193 som omtalar att kung Knut Eriksson år efter år bekrigat hed
ningar, vilket tyder på att missionen fortgått hela perioden, även om 
några direkta detaljer inte låter sig skönjas. I början av 1200-talet fanns 
en finsk biskopsstol som lydde under Uppsala och det kristna Finland 
har då betraktats som svenskt territorium, ett förhållande som föregåtts 
av en kamp med Danmark som försökt dra in Finland i sin intressesfär. 

Under 1220-talet framträder en eskalerande konkurrens på missions
marknaden mellan svenskar, tyskar och danskar. Med Birger jarls tåg i 
mitten av 1200-talet och Torkel Knutsson tåg i det senare av samma 
sekel kan man klart spåra en uttalad strävan att behärska Nevamyn-
ningen, men inbördesstriderna i början av 1300-talet gjorde att kraften 
gick ur östexpansionen och 1323 fixerades gränsen mellan de ryska 
och svenska makterna, en gräns som var omstridd hela medeltiden ige
nom. 

Rosén understryker dock att Finlands införlivande med Sverige inte 
blott var en missions- och erövringsprocess, utan också, likt den tyska 
"Dräng nach Osten", en kolonisationsprocess, som gav upphovet till 
den finlandssvenska befolkningen. Den finlandssvenska ortnamns
strukturen ger vid handen att den svenska befolkningens rötter går till
baka till den tidiga medeltiden, vilket tydde på att kolonisationen gick 
hand i hand med mission och krigföring. Dock vidhåller han att ort
namnens åldersbestämningar inte är helt säkra, varvid en bakre gräns 
för den "svenska infiltrationen" inte kan dras.215 

I Thomas Lindkvists och Kurt Ågrens medeltidshandbok går i stort 
sett samma uppgifter igen. Till en början konstateras att Finlands inför-

215 Rosén & Carlsson 1978 [1962], s. 164-165. 
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livande med Sverige är höljt i dunkel. I början av 1200-talet betrakta
des i varje fall det kristna Finland som en del av Sverige och ett finskt 
stift lydde likaledes under ärkebiskopen i Uppsala. Om detta stift 

omfattade mera än den smala remsa kustland där enligt senare uppgif

ter svenska talades är ovisst. Det hade varit naturligt om en del nyröd-

jare från - ja - "det egentliga Sverige" via Åland och skärgården hittat 
sin väg till det finska fastlandet. "Kolonisation och inte krigisk eröv
ring är det troliga ursprunget till Finlands förening med Sverige". Det 
försiggick dock också militär aktivitet i det "östra intresseområdet". 
Både Birger jarl och Torkel Knutsson ledde krigståg österut, den förre 
mot Finlands inre, den senare mot Nevan och båda anlade fästningar, 
vilket tyder på territoriella ambitioner. Som en etapp i de "östliga kon
takterna" kan Nöteborgsfreden 1323 med Novgorod betraktas, genom 
vilket en gräns lades "som gav Sverige större landområden i Finland än 
den svenska kolonisationen motiverade".216 Sistnämnda mening är rätt 

förbryllande, då den närmast associerar till en idé om en svensk natio

nalstat. Som nämndes i början har dock Thomas Lindkvist i mångt och 

mycket nyanserat sina uppfattningar senare. 
Ännu så sent som 1986 knyter Sten Carlsson rätt påtagligt an till den 

geijerska traditionen kring tre stora män. I en kortare betraktelse över 
det svenska riket, som skall ha börjat spira i Svealand för att under 
vikingatiden även knyta till sig Götalanden, fastlår han att Finlands 
införlivande, som försiggick samtidigt med att andra perifera riksdelar 
knöts till riket, skedde i etapper. Schematiskt "kan denna utveckling 
knytas till tre härskare, Erik den helige - vars roll är dunkel - Brirger 
Jarl och Torgils Knutsson". Vid freden 1323 stod dock stora delar av 
östra och norra Finland (sic!) utanför det svenska riket. Inte förrän i 
freden i Teusina 1595 fastställdes riksgränsen att löpa upp till Norra 

ishavet.217 

I Birgit och Peter Sawyers medeltidshandbok är behandlingen av 
"Finlands" tidiga medeltid så summarisk att det egentligen inte går att 
säga något alls om den, förutom att svenska kolonister knappast kom 
till Finland redan på 1000-talet och att Birger troligen inte företog sin 
färd till Tavastland 1249, om det nu var det som var det centrala. 
Däremot tilldelas Jarl Galléns och John Linds teorier om Nöteborgs-
gränsens tudelade dragning ett förhållandevis stort utrymme.218 

Jörgen Weibull i sin tur tillägnar den östra rikshalvan inte mer än en 

21ft Lindkvist & Ågren 1985, s. 107-108. 
217 Carlsson 1986, s. 16. 
21s Sawyer B & P 1993, s. 67-68. 
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mening: under Torkel Knutssons ledning erövrades stora delar av Fin
land, varvid en gräns etablerades mot Ryssland och staden Viborg 

grundades.219 

Under det senare 1980-talet och 1990-talet har mycken nydanande 
forskning kring den svenska statsmaktens framväxt lagts fram. Den 
teoretiska underbyggnaden är numera helt annorlunda. Här kan nämnas 
Carl Görans Andraes betraktelser över mynträkning och spannmålsmått, 
Peter Sawyers omfattande inventering av det äldremedeltida källmate
rialet berörande den svenska kungamaktens utveckling, samt Åke 
Hyenstrands diskussion kring olika äldre former av herravälde och 
Thomas Lindkvists idérika och starkt teoribaserade reflexioner kring 
olika tillägnelseformer.220 De kan dock alla sägas ha en sak gemensamt 
med Geijer: även om det centrala inte längre är tidpunkten för när sve
arna erövrade götarna eller tvärtom, är det bland dessa folk frågorna 
koncentreras: områdena öster om Ålands hav och Bottenviken är inte 
av något intresse. Om dessa områdens mynträkningar, spannmålsmått, 
skattesystem osv. också hade tagits med, hade dessa skrifter fått en helt 
annan innebörd. Förhoppningsvis har denna uppsats väckt några tankar 
på dessa punkter. 

219 Weibull J 1993, s. 21-22. Anm: Det var väl knappast staden, utan fästningen Viborg som 

grundades under marskens tåg 1293. 
220 Andrae 1985. Hyenstrand 1989. Lindkvist 1990. SawyerP 1991. 
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16. SAMMANFATTNING 

Historien utgör ett viktigt medel att skapa kollektiva medvetandefor
mer, ty uppfattningen om ett gemensamt förflutet utgör en essentiell 
ingrediens i mänskornas identifikation med större abstrakta enheter, 
såsom nationen. På lika vis formas individens identitet av hans eller 
hennes erfarenheter och minne. Nationerna är dock inget som funnits 
sedan urminnes tider, utan något som formats under de två senaste 
seklen genom ekonomiska, politiska och sociala integrationsprocesser 
och som vartefter kommit att ges ett subjektivt kulturellt innehåll. 

När undersåtarna skulle omstöpas till medborgare i homogena natio
ner, gick historieämnet i första ledet och det framstår som högst logiskt 
att de enheter som skulle göras till nationer söktes och hittades så långt 
bakåt i tiden som möjligt. I detta hänseende har för nordiskt vidkom
mande riksbildningsskedet under vikingatiden och den äldre medelti
den kommit att utgöra en viktig tidsperiod, ty de med det har enligt 
detta synsätt nationerna svetsats samman. 

Finland som stat eller nationell enhet är inte äldre än 1809 och är en 
följd av snabba svängningar i stormaktspolitiken under napoleonkri-
gen. Den statsmässiga utvecklingen före det har varit integrerad del av 
Sveriges och följaktligen har den s.k. korstågstiden, då "Finland" knöts 
till Sverige, kommit att utgöra en nyckelfas. 

Vid en studie av 1700-talshistorikern Porthan, finner man - naturligt 
nog - inte direkt någon tanke på några distinkta "Finland" och 
"Sverige". Följaktligen kunde överhuvudtaget inte den ena enheten ha 
erövrat den andra, då inga sådana enheter fanns. Men så var Porthan 
heller ingen nationalhistoriker. Att finnarna knöts till det svenska riket 
såg han utgående från sitt upplysningstida tänkesätt som något positivt. 
Det svenska riket stod för honom för civilisation och mänskliga fram
steg. Det politiska skeendet var för honom av underordnad betydelse. 
Flan studerade en civilisationsprocess. 

Ur 1808-1809 års händelser sprang två stater fram. Under 1800-talet 
och övergången till en ny typ av nationellt medborgarsamhälle, kom 
frågorna i helt ny belysning. En klar skillnad mellan Sverige och Fin
land etablerades också i historisk mening, korstågstidens innebörd 
politiserades och blev till en fråga hur dessa två enheter någonsin kan 
ha kommit att höra samman. Dock har problemet egentligen bara varit 
aktuellt i Finland, där det blivit en av de stora nationella "ödesfrå-

103 



gorna". Sverige kunde hävda en kontinuitet till den gamla staten, vilket 

innebar att Finland var en för evigt förlorad riksdel som det inte egent

ligen funnits några skäl eller behov att fundera så mycket över. Histo
rien "krymptes" till 1809 års stat. E.G. Geijer gav ett enkelt och kärn
fullt svar: Finland erövrades genom tre stora svenska män: Erik den 
helige, Birger jarl och Torkel Knutsson. Här framträder några grund
läggande tankestrukturer. Man implicerar två enheter och att den ena 
kuvar den andra, varigenom de i källorna omtalade krigstågen och det 
politiska skeendet blivit det viktiga i sammanhanget. 

Det har fullt och fast gått att skriva svensk historia utan Finland, men 
det motsatta har tett sig vanskligt. På ett eller annat sätt har de finländ
ska historikerna blivit tvungna att ta ställning till det faktum att Finland 
hörde till svenska riket. Den finländska historiografin i frågan har i för
sta hand avspeglat den inrikespolitiska striden mellan landets två 
språkgrupper, hur det finska strävat efter att negera det svenska och se 
en egen finsk enhet i det svenska riket, medan det finlandssvenska i 
lika mån strävat efter att förstå sina rötter i väster och se Finland som 
en integrerad del av det svenska riket. Redan Gabriel Rein i det unga 
autonoma storfurstendömet började söka efter ett finskt statsembryo 
och han fann det i den äldsta finländska kyrkan med biskop Thomas. 
Idén om ett finskt andligt furstendöme vidareutvecklades i mitten av 
seklet av fennomanen Yrjö Koskinen och drevs till sin spets i den unga 
republiken på 1900-talet av Jalmari Jaakkola. 

Språkstriden utbröt i Finland på allvar efter 1800-talets mitt, då en 
aggressiv fennomani tagit form, vilket på den historiska fronten fram
förallt manifesterade sig i Yrjö Koskinens banbrytande, uttalat finskna
tionella, historietolkning med en klar udd riktad mot det svenska och 
en mycket mörk syn på den svenska tiden. I hans framställning är det 
den finska kyrkan som samlar de finska stammarna till den nationella 
enheten Finland. Det framgår väl att den svenska befolkningen fram
står som främlingar i sammanhanget. Genom en kris inom den finländ
ska kyrkan på 1240-talet, har Sverige med vapenmakt kommit in i Fin
land och antagit rollen som yttre garant för den finska nationella enhe
ten Finlands fortsatta utveckling, en roll som Sverige skötte föga väl 
och 1809 var Finland moget för att ta tyglarna i egna händer. Det hade 
dock redan innan förekommt finska försök, såsom främst Klubbekriget 
på 1590-talet och Anjalaupproret på 1780-talet, att vältra av sig det 
svenska oket. 

Detta teleologiska och organiska sätt att tolka historien vidareut
vecklades under den unga republiken till en doktrin av J.R. Danielsson-
Kalmari, ett synsätt som kommit att kallas kik-/nyckelhålet av den 
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6:december. Under självständighetens unga dagar renodlade Jalmari 
Jaakkola synsättet för korstågstidens vidkommande. Finland kom med 
etablerandet av en kyrka att utgöra en enhet som än samarbetade med 
Sverige och än med Danmark, för att slutligen i mitten av 1200-talet gå 
i union med Sverige. Fortsättningsvis utgjorde Finland dock en egen 
politisk och ekonomisk enhet. 

Det är inte svårt att se att de finska historikerna och framförallt 
Jaakkola prutade på källkritken och gärna "undgick" att lägga märke 
till ett och annat "svenskt" i källorna, även på de mest centrala punkter, 
såsom bl.a. att biskop Thomas tidigare varit kanik i Uppsala eller att de 
ryska källorna som ledare för krigståget mot Nevan 1240 främst om
talar svenskarna, deras furste och biskopar. 

De finlandssvenska historikerna i sin tur har fått agera motvikt och 
kritiker. M.G. Schybergssons Finlands historia från slutet av 1880-talet 
kan ses som ett direkt motdrag till Koskinens verk och en första formu
lering av en liberal-svensksinnad historiesyn, där samhörigheten mel
lan Finland och Sverige går som röd tråd. Med korstågen bringades 
kristendom, västerländsk civilisation och en god svensk samhällsord
ning i landet. 

En strängt källkritisk linje anammades framförallt av de senare fin
landssvenska historikerna Jarl Gallén och Eric Anthoni och här märks 
inflytandet från weibullarna i Sverige. Påtagligt är hur det grandiosa fin
ska lyser med sin frånvaro på denna front. I den finlandssvenska kriti
ken mot de finsksinnade historikerna förekom överlag ofta punkterna en 
bristande källkritik och allra helst ett subjektivt källurval anpassat till 
förutbestämda resultat. Under efterkrigstiden har språkstriden förlorat 
sin aktualitet, vilket utgör ett incitament till att det finsknationella para-
digmet varit på tillbakagång, men kan knappast sägas ha somnat in helt. 

Nyttan med en undersökning som denna ligger, som jag ser det, i att 
kunna se de grundläggande problemställningarna som delar av en 
större kontext genom historiens miljö- och samtidsbundhet. Härigenom 
erhåller man en grund att pröva och ifrågasätta bevekelsegrunderna för 
olika synsätt och forskningstraditioner. 

Man har t.ex. för svenskt vidkommande brukat tala om "riks
enande". Jag vill mena att ett dylikt begrepp är teleologiskt och förank
rat i en nationell idésfär, ty det implicerar att det funnits en given över-
historisk enhet som enats till ett rike. Således har mycket riktigt detta 
begrepp enbart tillämpats på det område som idag utgör Sverige, Fin
land har aldrig vävts in det svenska "riksenandet". Finland har varit 
något externt, varigenom de "urikespolitiska" attributen korståg och 
erövring fått stå för förklaringarna. 
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Kan man då emellertid säga att t.ex. Birger jarl på krigståg i österled 
representerade ett "Sverige"? Förvisso hade han sin bas inom det som 
idag utgör Sverige, men vid samma tid bekrigade han de uppländska 
stormännen, vilket åter har ansetts höra till något slags "inrikespoli
tisk" sfär. A andra sidan har den västliga kontrahenten vid Nevan 1240 
bestått av såväl svenskar, norrmän, finnar som tavaster. Förbryllande, 
inte sant, men det som gör det förbryllande är just det att det strider 
mot det nationalstatliga paradigmet. 

På sätt och vis skulle jag vilja förespråka en tillbakagång till Porthan 
i den meningen, att det nationella paradigmet borde helt åsidosättas, 
subjekten eller objekten "Finland" och "Sverige" borde lämnas därhän 
inte bara som irrelevanta utan rent vilseledande. De ger associationer 
som bjuder till att s.a.s. läsa historien baklänges. Rent konkret borde 
man överhuvudtaget inte använda dessa begrepp i en löpande fram
ställning om denna tid. 

Det är egentligen först inom det allra senaste decenniets forskning 
man börjat problematisera det medeltida statsbegreppet och där är man 
helt på rätt väg. Det centrala är då överhuvdtaget inte längre enskilda 
händelser såsom krigståg, utan en bred social, kulturell och ekonomisk 
omvandlingsprocess från en typ av samhälle till ett annat och insikten 
att det "svenska" riket är ett resultat av en dylik process, som utspelat 
sig olika i olika regioner och som vidare är knuten till den europeiska 
utvecklingen i allmänhet. Detta rike, liksom vilket annat rike, har inte 
på förhand varit bestämt att omfatta någon given yta. Det gäller att helt 
negera moderna statsgränser och hålla sinnet öppet för att den tidiga 
medeltidens ekonomiska och politiska konstellationer kan i rumslig 
mening ha haft tillsynes förunderliga former som korsar allt vad 
moderna statskartor ger vid handen. Om man t.ex. inser det faktum att 
tidens kommunikationer i huvudsak utspelade sig på vattnen är mycket 
vunnet. Dessa dimensioner tas så väl fram av Matti Klinge i hans verk 
Östersjövälden. Det ironiska i sammanhanget är att den möderne histo
rikerns uppgift blir att riva sönder vad hans nationelle föregångare 
byggt upp. 
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SUMMARY 

How was Finland won for Sweden. 
A history for nationalstates 
This essay is mainly concerned with national conceptions of history in 
Sweden and Finland, or rather some distortions caused by them. As I 
am studying the early medieval emergence of Scandinavian states, and 
in a narrower sense the integration of the territories that now constitute 
Finland into the state of Sweden, my work has in some ways been hin
dered by these distortions. 

In 1809, as a result of swift changes in great-power politics during 
the Napoleonic wars, the old Swedish realm broke into two halves, out 
of which the modern nation states Sweden and Finland have emerged. 
The main assumption is that today's Finland and Sweden as separate 
and distinct national entities in a postrevolutionary sense are not older 
than 1809. The reasons for the breakup were exclusively external. If 
the old realm had lived on, which is not at all impossible, one can only 
speculate on the national conceptions of the citizens of this Sweden 
today, but they certainly would have been quite different. 

The history of the old realm cannot properly be concieved as that of 
two separate halves, "Finland" and "Sweden". The old realm was born 
on and bound together by its waterways. It consisted of a central area 
which covered Götaland, Svealand and the southwesternmost parts of 
"Finland". This area was the most densely populated, and Swedish was 
the dominant language, also used by the authorities. The main castles, 
towns, central administration, trade, industry, and agriculture were 
concentrated here. In its center rose the royal capital of Stockholm. 
This central area was surrounded by a periphery that was sparsely pop
ulated, isolated and backward. Forestry and ashburning were the main 
sources of income. The eastern and northern periphery was mostly 
inhabited by Finnish-speaking people. Seen in this way, the Swedes of 
southwestern "Finland" are a natural extension of Svealand, just as as 
the Finns of Värmland and Norrland are a natural extension of Tavas-
tia, Savonia and Carelia. 

History is probably the most important way of gaining collective 
self-awareness, such as a national one. A large social unit is kept 
together by a common memory of a common past, which gives guid-
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ance to how the identity of the group has been preserved under chang-

ing conditions. Thus history and nation-building are closely related to 

each other. It is quite self-evident that history is something that has to 
be produced and that this work is always more or less subjective and 
bound to its own time. Taken one step further, this means also that sep-
arate national ways and conflicting opinions of social order result in 
separate and competing interpretations of history. Accordingly, the his
tory of the old Swedish realm has generally been interpreted differently 
in Sweden and Finland, and, in the latter case, in internally conflicting 
ways. 

The main historical topic that has been examined is how and when 
the territories that now make up Finland once became a part of the the 
"Swedish" realm. This leads us back to the 12th, 13th, and 14th centu-
ries. The source material for this time is depressingly thin and hetero-
geneous. Ever since the 15th century, historians have focused on three 
separate Swedish crusades directed towards Finland. Thus this age in 
Finnish historiography has been named the Crusading Age. In Thomas 
Lindkvist's research, and my own, these crusades have hardly had any-
thing to do with the actual problem. The Swedish state, like any other 
medieval state, was certainly more a result of complex social, political, 
economic and cultural processes on a large European scale than of sin-
gle events. Accordingly, one must try to completely empty one's mind 
of modern national conceptions, and take a broad view of the making 
of the Swedish state. 

The medieval and 16th-century historians interpreted the crusades in 
Christian terms. The important thing was not how Finland came under 
Swedish rule, but how Christianity was introduced among the Finns. In 
the 17th century, when Sweden was a great power, the realm was given 
a long and glorious history, in which the crusades were seen merely as 
episodes that connected together the separate parts of the realm 
together. 

18th century Enlightment, in Finnish historiography first and fore-
most represented by Henrik Gabriel Porthan (1738-1804), brought a 
new way of conceiving history as a process of civilization. Christiani-
zation and Swedification meant someting positive to Porthan. As he 
lived before 1809, he had no concept of a separate "Finland". He was a 
loyal Swedish subject, and he took special interest in the eastern parts 
of the kingdom. In both his and other contemporaries' writings, one 
can find evidence that the denotation of the terms "Sweden" and "Fin
land" were quite different from those of a låter age, and hardly meant 
anything for the interpretation of history. 
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The history of the state of Finland begins in 1809, when the Russians 
had conquered the eastern parts of the Swedish kingdom, and the 
autonomous Russian grand duchy of Finland was set up. This, how-
ever, brought about hardly any internal changes for the inhabitants of 
the new grandduchy. Ethnic conditions, laws and social institutions 
prevailed. The socially and culturally dominant language was still 

Swedish. However, the Swedes of Finland, from having been part of a 
great Swedish majority in the old Swedish realm, were now only some 
15% of the total population of the grand duchy. 

During the 19th century many intellectuals started to take interest in 
the Finnish culture. This led soon to the emergence of a Finnish nation-
alistic programme, which main goal was to make Finnish, rather than 
Swedish, the languge of culture and administration, and thus also to 
mobilize large support to meet the Russian pressure. The result was an 
ethnic polarization and politicized psychological warfare between the 
Finns and the Swedes, which was also manifested in conflicting inter
pretations of history. 

In the turmoil of the Russian revolution Finland became an in-
dependent republic in 1917. This development has quite naturally 
raised precarious problems for historians ever since the early 19th cen
tury. How were the grand duchy of 1809 and the republic of 1917 to be 
related to earlier times? What was the position of the "Finlanders" in 
the old Swedish realm? 

According to Lauri Karvonen the problems connected with the dis-
tortion of the history of the old Swedish realm should not be primarily 
seen as a reflection of two states. The Finlanders' way of looking at 
their history before 1809 has hardly had anything to do with the actual 
and contemporary relations between Finland and Sweden. The main 
reason for the emergence of a Finnish nationalistic historiography with 
an openly articulated dislike of Sweden and Swedish culture has mir-
rored the internal struggle between the Finnish- and Swedish-speaking 
populations of Finland. The perspective on the times before 1809 has 
also been affected by the actual relations to Russia/the Soviet Union. 

The Swedish national experience has been quite different. In the 
remaining Sweden the loss of more than one third of the kingdom's ter-
ritory was a heavy blow for the national prestige. In order to prevent a 
national trauma this loss was explained as something natural that was 
bound to happen and that resulted instead in a strong and united, cul
turally homogeneous nation. As several scholars have pointed out, 
Sweden has experienced a remarkably unproblematic national develop
ment. First and foremost, this half was of course the bearer of the glori-
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ous historical tradition of the old realm. There have been no language 

struggles, no participation in external war since the early 19th century, 
and no civil wars. Social problems have been solved quite peacefully. 
Thus the Swedish nation has become so self-evident for the Swedes 
that they have hardly ever asked what it means. 19th- and 20th-century 
Swedish history is compared to many other countries', especially Fin
land^, quite undramatic. Taken one step further, this is at least one of 
the reasons for the relatively weak populär interest in history among 
modern Swedes, and also with why Swedish historiography has gone 
into academic isolation and sophisticated theoretical wrestling. 

These circumstances are also reflected in the Swedish historiogra
phy^ attitudes towards Finland. In the very influential magnum opus 
The History of the Swedish People from the 1830's, by the poet and his-
torian Erik Gustav Geijer (1783-1847), it is quite obvious how the 
eastern half of the old realm has been washed away, and the configura-
tion of the Swedish state of 1809 projected back to ancient times. The 
usage of "Finland" and "Sweden" as opposites with their contempo-
rary implications has also become the rule. For Geijer there was an 
ancient kingdom of Sweden wich coincided with the Sweden of 1809. 
In the mid 1150's King Erik the Holy decided to turn against Finland, a 
Finland that coincided with the grand duchy of 1809. This "conquest" 
was completed by two other crusades by the "great Swedish men", 
Birger Magnusson in the 1240's and Torkel Knutsson in the 1290's. 
The "conquered" parts in the east, however, remained something else 
in both nature and spirit, and accordingly were bound to be lost, which 
happened in 1809. 

Swedish historiography has worked in much the same way ever 
since. Expressions like "Sweden proper" (as opposites to "the prov-
inces overseas") were invented in the 19th century, and they are still in 
broad use. There was a "Sweden proper", which coincides with the 

Sweden of 1809, in the old realm of Sweden. The other parts of the 
realm were just some sort of a shell of a very different nature, whose 
destiny was to sooner or låter fall away. Even in recent writings on 
Swedish history, it is not hard to find that the eastern part of the old 
realm is treated very briefly, and just in this teleological sense, if it is 
not left out totally. It was just something else, and is hardly interesting 
at all. It is even possible f.ex. to find the topic how "Finland" became a 
part of "Sweden" under the headline "Foreign politics". 

In the Finlandic writings of the early 19th century, the idea of an 
"own" country is very weak. In the 1830's and 1840's Hegelianism 
grew strong in Finland. In 1843 the young historian Zacharias Topelius 
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(1818-98) asked the central question "Does Finland have a history?". 
As a Hegelian, he saw the state as the main feature of history and 

answered no. Because Finland had not been a state, the Finns had no 
history before 1809. 

The main name in forming a Finnish national ideology is J.V. Snell-
man (1806-81). He applied the Hegelian thought to the nation instead. 
Snellman also defined the Finnish nation as a negation of the Swedish. 
Finnish historiography has been influenced by this in several ways. 
First and foremost, there has been an ethnic division: Finns write about 
Finns and Swedes about Swedes. There has also been a marked general 
concentration on domestic cultural history. The latter has also been 
triggered by the fact that Finland has no state history of its own, and 
that the source material concerning the central administration is kept i 
Stockholm. Furthermore, Snellman's thoughts meant that one could 
search for a distinct Finnish nation before 1809. As one might expect, 
this nation was also found, through the study of cultural history. 

When the search for the Finnish Volksgeist started, one could hardly 
look for it in the southwestern parts of the country. They were too civi-
lized, west-oriented, too "Swedish". The search went far out in the 
uncivilized northeastern periphery, even among Finnish peoples far 
outside the grandduchy. This made sense for the time being, but this 
has låter on also given the neighbouring countries a false stereotypical 
cultural picture of Finland as the land of nothing-saying, Sauna-bath-
ing, Koskenkorva-drinking and knife-throwing half-wilds. 

But if there certainly had been a nation, there must certainly also 
have been at least something of a Finnish state. According to the radi-
cal Finnish nationalistic historical program launched by Yrjö Koskinen 
in the 1860's, Finland had a history of its own that stretched far back in 
time. The crusading period was now interpreted as a time when an 
independent Finnish church made up an embryonic Finnish state. In 
the mid-13th century, this church ran into acute problems and Sweden 
managed to conquer Finland, a conquest that was sealed in 1323 by the 
peace treaty of Nöteborg between Novgorod and Sweden. The rights of 
taxation and jurisdiction were handed over to the Swedish kings by the 
Finnish church. Swedes, i.e. foreigners, as bishops of Finland, how-
ever, were a violation of the rights of the Finns. The "börder between 
Finland and Sweden" in the north was made up by the borders of the 
bishoprics of Åbo and Uppsala. Through the whole Swedish period, or 
as Koskinen now called it, "the Age of Sweden's dominion", Finland 
was exploited and abused by Sweden. This had however not hindered 
the emergence of a Finnish national consciousness. The War of Clubs, 
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a peasant upheaval in the 1590's, and the Anjala league, a mutiny 
among officers and aristocrats in the eastern half of the realm against 

king Gustavus III in the 1780's, were interpreted in patriotic and 
nationalistic terms as conscious attempts to break Finland out of the 
Swedish realm. By 1809 the Finns were fully prepared to take over the 

rule of their country. 
The aggressive new Finnish political nationalism gained broad popu

lär sympathy during the latter part of the century, and it provoked a 
reaction among the Swedish-speaking population. This gave way to a 
corresponding Swedish political nationalism, which is also mirrored in 
historiography. In a history of Finland from the late 1880's by the 
Swedish-speaking liberal M.G. Schybergsson (1851-1925), the way of 
looking at the history of Finland is quite the opposite of that of Koski-
nen. The hailing of Swedish culture and statescraft is obvious and Fin
land is treated as a fully integrated part of the Swedish realm. There 
had never been a free early-medival Finnish church. The ecclestical 
organisation in Finland had from the beginning been connected to the 
Swedish church and the archbishopric of Uppsala, created in 1164. The 
integration of Finland into the Swedish realm was made by good and 
wise Swedish churchmen and statesmen. Thus the socio-cultural leg-
acy of the, as Schybergson so undramatically called it, "Swedish age" 
lived on in Finland, as steady as a rock. 

The program of Koskinens was låter, in the early days of the repub-
lic, elaborated by J.R. Danielson-Kalmari (1853-1933), who formu-
lated the doctrine that the independence of Finland was the supreme 
goal of the whole of Finnish history, and that the task of the historians 
was to trace this route. 

At the same time, mainly through the influence of Germanism, 
nationalism was in many parts of Europé given a racial implication. 
There were, however, in Finland tensions stronger than the question of 
language. Political radicalization and polarization between the left and 
the right (or, as they were låter called, Reds and Whites) took form in 
the early 20th century. The Finns were for some time divided by this 
class struggle, but the Swedes joined the white side almost unani-
mously, which led to a strong Swedish nationalism with racial implica-
tions. The most radical Swedes saw themselves as Germanic and 
depicted the Finns as a degenerate people, which could attach itself to 
ideas of socialism and thus could be compared with the Slavs. One 
practical implication of this was that the Swedes meant that there are 
two nationalities in Finland, and introduced the distinctions finlands
svenskar (Finland-Swedes) and finnar (Finns = the Finnish-speaking 
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population), and finländare (Finlanders) for the whole population of 
the country.221 

The situation was seriously complicated by the time Finland gained 
independence. Russia was in chaos. Soon after the declaration of inde-
pendence, civil war broke out between the Reds and the Whites. The 
westernmost and heavily Swedish-influenced island province of Åland 
turned its back on Finland and made overtures to Sweden for a reunion. 
The Ålanders did not succeed in this, but in 1921 instead gained an 
internationally sanctioned unilingually Swedish autonomy under Fin
land. The question of Åland 1917-21 became a serious matter between 
Finland and Sweden, in which also historians from both countries were 
engaged in order to provide historical legitimacy for the claims of their 
respective countries. The Finland-Swedes now had common interests 
with their Finnish fellows. The debate was absurd, and now, if ever, the 
idea of "Finland" and "Sweden" as separate entities far back in time 

was driven to the extreme. 
Låter on this "little autonomous nation" of Åland has needed an his

torical legitimacy of its own, which is reflected in the childlike fanta-
sies of Matts Dreijer (1901—), the national historian of Åland. His 
Åland of the Viking age has been the kingdom of Birka and center of 
German mission in the Baltic, låter a "sovereign" earldom, even an 
archbishopric and the base for Danish hegemony in the northern Baltic. 
Not until the mid-13th century had Sweden entered the islands. Åland 
was nevertheless still a jurisdictional province with a written law-code 
of their own. Dreijer has also managed to find Åland under at least a 
dozen names in older sources. This should be seen in the light of the 

fact that serious discussions of Åland have concerned whether or not 
the islands were deserted in the approximate period 1000-1150. 

The Whites' victory in the civil war, the solution of the question of 
Åland in favour of Finland, and the constitution of 1919 with equal 
rights for both languages, settled the language-struggle for a while. 
The aggressive Swedish race-nationalism went completely out of date. 
Finland between the first and second World wars, is characterized by a 
strong hatred of Russia. According to Matti Klinge this was an acute 
psychological result of the civil war. The war was a nightmare, and was 
explained as having been a war against socialism. As many Russians 
had taken part on the Red side, it was no civil war, but a war against 

221 This ethnic distinction is unknown for most non-Scandinavians, and can sometimes cause 
niisunderstandings. Sonie Swedish-speaking people in Finland rnight strongly reject being 
called Finns. 
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Russia. Thus Russia now became FinlancTs arch-enemy, against which 

Finland had fought, as the furthest outpost of the West ever since time 

began. Klinge has argued that one can hardly find any hatred against 

the Russians before 1918. 

Accordingly, one can find a strong anti-Russian tendency in the mid-
war historiography, and the crusading period in Finland is depicted as a 
great struggle between East and West. Danielson-Kalmari, the man 
behind the national historical doctrine, at the same time stressed the 
meaning of the Swedish period. A symptom of the times, this pre
sented the idea that it was far better to come under Swedish rule than 
under the barbaric Russians. Finland, however, owed nothing to Swe-
den, because Finland had fulfilled its obligations towards the realm. It 
was also in these days that the anachronistic term "Sweden-Finland" 
was invented by the Finnish historians. 

During the 1920's, the struggle of language broke out again, which 
also launched heavy debates among historians. The main topics were 
the Crusades, the War of Clubs, and the Anjala league. In the spirit of 
Koskinen, the Finns stressed a nationalistic interpretation of these 
events, while the Swedes disputed this point of wiew. The Finnish his
torians spöke gladly of Swedish oppression of both Finland and the 
Finnish culture. The Finland-Swedish historian Eirik Hornborg called 
this perverted masochism. Why could not the Finns admit that the 
Finns were one of the few peoples in the whole of Europé that never 
lost their personal freedom? 

On the medieval front Danielson-Kalmari's ideas were put into prac-
tice by Jalmari Jaakkola (1885-1964), who elaborated Koskinen's the-
ories of to an extreme. Jaakkola gave Finland a mighty and glorious 
prehistory. Medieval Finland was hardly conquered by Sweden. Rather 
Finland had worked in companionship with Sweden. The free Finnish 
church had then run into serious problems in the 1240's, and had to to 
turn to Sweden for help. According to Jaakkola this had happened 
through papal sanction. Jaakkola depicts a very weak Sweden in the 
12th and 13th centuries and even gives credits to the Danes for the 
Christianization of Finland. 

Jaakkola was heavily criticized by the Finland-Swedish historians 
Jarl Gallén (1908-1990) and Eric Anthoni (1893-1978). Gallén pro-
posed a completely new interpretation of Birger Magnusson's crusade. 
Earlier this had been fixed in 1249. Gallén, however, argued that this 
cannot fit with what other sources have to say about Birger. The cru
sade had been launched in the late 1230's. Birger must have been the 
Swedish prince that Russian sources mention as the leader of a western 
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army that attacked the Neva in 1240. This meant at the same time that 
Jaakkola's heroic picture of the free Finnish church fell apart. Anthoni 
could not find any traces of a free Finnish church at all. It had since its 
earliest days been a part of the archbishopric of Uppsala.222 It is obvi-
ous that Gallén and Anthoni have a view of Finland's and Sweden's 
close relationship very different from Jaakkola's. 

The outcome of World War II, forced Finland to establish friendly 
relations to Russia, which meant that the hatred against the Russians 
hade to be dismantled, at least officially. On the other hand, this war 
has in many ways united the Finlanders in a way never seen before. 
The question of language became obsolete, although the different ways 
of looking at the Swedish age remained. The 1950's and 1960's meant 
however that the center of gravity in historical studies was moved to 
the time after 1809. The Russian period 1809-1917 had to be re-evalu-
ated, and the Reds could no longer be kept out of history. Today, the 
historiographical börder between the Finns and Finland-Swedes is van-
ishing. The Finnish nationalistic vein in Finnish historiography is fad-
ing away, although it still can be found here and there in a more sub
lime sense. 

222 It may be pointed out, that totally independent bishoprics without any connection to any 
archbishopric would have been impossible. 
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Efter 1809 förpassades den östra riksdelen ut ur det 

svenska historiska medvetandet. Historien anpassades till 

att gälla det "egentliga" eller "riktiga" Sverige, mellan 

Ystad och Treriksröset. Det nya Sverige blev liktydigt med 

det forna Sverige i motsats till mera ovidkommande riks

delar på andra sidan Bottenviken och Ålands hav. En his

torisk kontinnuitet hade återskapats. I den gamla östra 

halvan, eller dagens Finland, har förhållandena däremot 

varit mera komplicerade. Hur skulle storfurstendömet av 

1809 och republiken av 1917 relateras till det som varit 

innan? Hur tedde sig "finländarnas" roll i det gamla 

svenska riket? Till detta kommer ytterligare en inrikes

politisk strid mellan landets båda språkgrupper. Debatten 

kring dessa frågor har förts i Finland ända sedan det tidiga 

1800-talet. 

Varje nationell enhet är behäftad med olika myter. Det 

finns ett behov att inför en rikssvensk läsekrets väcka 

tankar om synen på tiden bortom 1809 och att ge en viss 

insikt i hur tiden gestaltat sig inom finländsk historiografi. 

Utgångspunkten för detta arbete är synen på hur "Finland" 

blev en del av "Sverige" och hur denna syn färgats av 

samtidspolitiska förhållanden. 
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