


Abstract 
 
Monuments are raised all over the world of several different reasons. A monument doesn’t 
only refer just to itself, it also tells something about the historical context they are risen into. 
The overall purpose of this study is to try to reveal how history is used through the process 
and rising of the monument “Vindarnas Boning” in Karlstad, Sweden 16/6, 1967. 
 
The historical narrative around this monument is about to show the importance of the 
esthetics, the main actor forces around the monument and last, how the monument legitimacy 
is maintained. Throughout those analytic tools, according to this study, I will try to examine 
possible other reasons behind this monument than the official one, who is to act as a 
remembrance of the Finnish immigrants who settled in the unpopulated deep forests of 
Sweden and enabled to maintain a minor community separated from other influences, during 
the 16th century and onward. 
 
The 1960´s is characterized by the large working movements between Sweden and Finland, 
also the Finnish authorities launches an economical campaign in Sweden to broaden their 
export possibilities. This campaign is about to show the new modern Finland, with increasing 
own independence from Soviet influences. 
 
Referred to this, the study shows how other groups in the society possibly uses history for 
their own purposes, the cultural ties between Sweden and Finland are strengthen through this 
monument, which gains advantages in other areas as well. Referred to the economics and the 
thoughts of a Nordic cooperation, which some elements wish to broaden. Through the 
historical narrative this study reveals actors who have strong ties to these goals. Because of 
this, there might be a reason to ask if the official remembrance is the only factor that is linked 
to this monument. 
 
This study connects the use of history through monuments with ideological reasons. This 
perhaps, can be a perspective to have in mind, when visiting the monument “Vindarnas 
Boning” next time, or other monuments as well. 
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1. Inledning 
1.1 En översikt av den finska utrikespolitiken 1917- 1967 

Finlands geografiska grannskap till Sovjetunionen har haft ett avgörande inflytande på 

Finlands utrikespolitiska historia. Från den finska självständigheten 1917 karaktäriserades de 

inledande decennierna av självständighet med en ömsesidig misstro och fiendskap mellan 

länderna. Detta ömtåliga förhållande har vid två tillfällen utmynnat i krigshandlingar, 1939- 

40 samt 1941- 44. Den slutliga freden 1947 resulterade i hårda villkor för Finlands del, som 

bland annat tvingades till territoriella förluster samt ett betydande krigsskadestånd.1  

 1948 skärptes spänningarna i Europa i och med den sovjetiska Berlinblockaden vilket 

också fick vittgående konsekvenser också i norden. Finland såg sig nödgat att ingå i den s.k. 

Vänskaps och biståndspakten, eller VSB fördraget med Sovjetunionen 1948, medan Sverige 

inledde förhandlingar med Norge och Danmark angående ett försvarsförbund. Norge och 

Danmark anslöt sig istället till NATO medan Sverige fortsättningsvis höll fast vid sin 

officiella neutralitet.2 VSB fördraget syftade huvudsakligen till att Finland skulle säkerställa 

att landet inte användes som språngbräda av NATO- länderna vid en väpnad konflikt, där det i 

första hand ålades Finland självt att försvara sina egna gränser.3

 I samband med Ungernrevolten 1956, skakades också Nord- Europa av oro och 

misstro.4 Tidigare hade diskussionen om Danmarks och Norges utträde ur NATO varit 

aktuell, för att i skuggan av Ungernrevolten senare tystna.5 Under de första efterkrigsåren 

hade man i Finland utformat riktlinjerna för den politik som sedermera blivit känd under 

beteckningen Paasikivi – Kekkonenlinjen6, vilken innebar att alla åtgärder som av 

Sovjetunionen kunde uppfattas som provokativa eller hotfulla måste i framtiden undvikas.7  

 I Finland önskade man på 1960- talet att en nordisk integration hade kunnat kompensera 

frukterna av den integration som pågick i Västeuropa (EEC) och som Finland av ovan nämnd 

anledning tvangs avstå från.8 Norden var dock sedan NATO: s tillkomst 1949 uppdelat i tre 

säkerhetspolitiska zoner. Finland befann sig vinklat österut i samband med VSB – fördraget, 

                                                 
1 Brodin, K., Finlands aktiva neutralitetspolitik, Utrikespolitiska institutet, Stockholm, 1975, s. 4 
2 Meinander, H., Finlands historia vol.4, Oy Nord Print Ab, Helsingfors, 1999, s. 319 
3 Brodin, K., Finlands aktiva neutralitetspolitik s. 5 ff. 
4 Puntila, L. A., Finlands politiska historia 1809- 1966, Centraltryckeriet, Helsingfors, 1972, s. 256 
5 Hakaleto, I., Finlands utrikespolitik 1809- 1966, Bokförlaget Prisma, Stockholm, 1968, s. 113 
6 Linjens namn syftar till de finska presidenterna Paasikivi (1946- 56) samt Kekkonen (1956- 1981), för vilkas 
utrikespolitik syftade mot ett gott förhållande till Sovjetunionen till grund för att möjliggöra annan utrikespolitik. 
7 Brodin, K., Finlands aktiva neutralitetspolitik s. 5 
8 Jussila, O. M.fl., Finlands politiska historia 1809- 1998, Schildts Förlag Ab Esbo, Helsingfors, 2000, s. 347 f. 
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Norge och Danmark som medlemmar i NATO och Sverige med sin formella neutralitet9, 

vilket försvårade möjligheterna till ett nordiskt samarbete.10Därefter ökade behovet ytterligare 

när de övriga sju länderna i Västeuropa år 1959 bildade frihandelsförbundet EFTA som 

motvikt till EEC. Bland de blivande EFTA medlemmarna fanns Finlands viktigaste 

handelspartner Storbritannien och den främste konkurrenten inom skogsindustrin, som för 

tiden var Sverige.11

 Den finske presidenten, Uhro Kekkonen, hade Kremls och Chrusjtjovs gillande och 

länderna hade mot slutet av 50- talet nått en mera vänskaplig ton.12 Kekkonen vågade nu 

försöka övertyga Sovjetunionen om att Finlands anknytning till EFTA kunde ske utan att 

landets utrikespolitiska distans till Västeuropa minskades. Sovjetunionen var dock 

misstänksamt mot EFTA eftersom flera av dess medlemmar ju tillhörde NATO, men 

godkände slutligen förfrågan under kompromiss där Finland beviljades vara associerad 

medlem av EFTA, samtidigt som Sovjetunionen i sin tur garanterade samma förmåner mot 

Finland som EFTA länderna gjorde. Samarbetsorganet FINEFTA undertecknades 1961 med 

övriga medlemsländer och gav Finland likvärdiga handelsmöjligheter som de redan befintliga 

medlemmarna.13Man hade nått en förhandlingslösning som tillgodosett Finlands vitala 

intressen samtidigt som förtroendet och samarbetet österut bevarades.14  

 Paasikivi – Kekkonenlinjen gav uppbyggandet av relationerna österut en alltmer 

dominerande ställning och president Paasikivi skyndade långsamt i sitt skapande av relationer 

till andra stater. Den traditionella vänskapen med de skandinaviska länderna, särskilt Sverige 

stod enligt hans mening i förgrunden. Då den inte stod i strid med hans sovjetpolitik, vårdade 

han med särskild omsorg denna vänskap.15 Redan efter första världskriget sökte man få bukt 

med sin sociala efterblivenhet mot Sverige16och 1935 deklarerade den finska riksdagen att 

man ämnade rikta sig mot en ”nordisk orientering” som i själva verket var ett täcknamn och 

åsyftade på en försvarsallians med Sverige. Denna aktion misslyckades då Sovjetunionen 

motsatte sig alla försök till ett närmande mellan Finland och Sverige. Svenskarna uppfattade 

hotbilden från Sovjet som alltför påtaglig varför missionen rann ut i sanden17 Den ”sociala 

                                                 
9 Meinander, H., Finlands historia vol.4, s. 319 
10 Hakaleto, I., Finlands utrikespolitik 1809- 1966, s. 120 
11 Meinander, H., Finlands historia vol.4, s. 364 f. 
12 Meinander, H., Finlands historia vol.4, s. 358 
13 Meinander, H., Finlands historia vol.4, s. 365 
14 Brodin, K., Finlands aktiva neutralitetspolitik s. 23 
15 Hakaleto, I., Finlands utrikespolitik 1809- 1966, s. 120 f. 
16 Puntila, L. A., Finlands politiska historia 1809- 1966, s. 268 
17 Tarkiainen, K., Finnarnas historia i Sverige vol. 2, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä, 1993, s. 358 ff. 
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efterblivenheten” verkade inte endast politiskt utan ävenså handelsmässigt mellan länderna. 

Sverige var under mellankrigstiden betydligt mer industrialiserat än Finland. Sverige 

exporterade maskiner, metaller och transportmedel etc. medan Finland i huvudsak 

exporterade livsmedel till Sverige som man gjort i hundratals år.18 Den protektionism som 

började göra sig gällande under mellankrigstiden drabbade även den finska exporten. För att 

söka uppväga denna utveckling sökte man genom särskilda utspel bredda exporten till 

Sverige, likt den ”Finlands vecka” som utspelade sig 17- 27 april 1936. Avsikten var här att 

marknadsföra det moderna Finlands ekonomiska liv istället för de bondeprodukter svenskarna 

sedan gammalt kände till. Under denna vecka kunde man därför begapa finländska 

köksspisar, husgeråd, pälsvaror, elektriska motorer och mycket annat i Ostermans 

marmorhallar. Kampanjen misslyckades på grund av att några tidigare handelskontakter inte 

förelåg samtidigt som världskriget bröt ut för snart för att kampanjen skulle kunna lyckas. 

Däremot som en följd av den finska handelsmanifestationen bildades en finsk – svensk 

handelskammare i Stockholm 1937.19

 Tankarna om nordiska samarbeten framfördes återigen av Kekkonen på 1960- talet då 

denne verkade för att Norden skulle förbli en kärnvapenfri zon, likt den Tito hade proklamerat 

på Balkan 1963. Initiativet kom visserligen ursprungligen från sovjetiskt håll, varför förslaget 

mottogs med viss kyla i de båda NATO- länderna Norge och Danmark samtidigt som Sverige 

heller inte visade någon större entusiasm.20 I motsats till idén om den kärnvapenfria zonen i 

norden fungerade Finlands associerade medlemskap i EFTA (FINEFTA) desto bättre, den 

ekonomiska tillväxten förblev hög genom hela sextiotalet.21Tankarna från 1930- talet 

angående en större export till Sverige hade dock inte skrinlagts. Under 1960- talet återkom på 

nytt en statsstyrd manifestation, som denna gång fungerade som en islossning för finsk export 

till Sverige. Kampanjen ”Finn Finland” kom att bredda exporten av kvalitativt högtstående 

finska industriprodukter, som traktorer, hissar, möbler och sommarhus.22 ”Finn Finland” 

kampanjen kom att synas på olika håll under olika sammanhang i landet, bland annat i 

Värmland 1967, i samband med invigningen av ”Vindarnas boning” i Teaterparken i Karlstad, 

                                                 
18 Tarkiainen, K., Finnarnas historia i Sverige vol. 2, s. 366 
19 Tarkiainen, K., Finnarnas historia i Sverige vol. 2, s. 367 
20 Jussila, O. M.fl., Finlands politiska historia 1809- 1998, s. 345 f. 
21 Meinander, H., Finlands historia vol.4, s. 382 
22 Tarkiainen, K., Finnarnas historia i Sverige vol. 2, s. 369 
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där president Uhro Kekkonen tillsammans med en betydande del av Finlands industriella och 

kulturella grädda representerade Finland.23

 

1.2 Översikt av finsk invandring i anknytning till monumentet 

 Den finska invandring som kan anknytas till monumentet ”Vindarnas boning” i Karlstad 

har sina rötter i Gustav Vasas bosättningspolitik, då denne uppmuntrade en sådan 

arbetskraftsinvandring för att säkerställa att nog arbetskraft fanns för en fungerande drift av 

jordbruket och gruvorna, i huvudsak runt Mälardalen.24 Kungen försökte på så sätt nyttja det 

arbetskraftsöverskott som fanns i Finland mot den brist på arbetskraft som fanns i Sverige.25

 Överlag sker en påfallande stor inflyttning från Finland till Sverige och under Gustav 

Vasas regeringsperiod inkommer tusentals finnar, särskilt på 1540 – 1550- talen.26 Gustav 

Vasas mångsidiga och nästan fanatiska intresse för rikets ekonomiska förkovran tog sig 

uttryck också i hans strävan att utvidga bygderna, då inte bara med intresse för den västra 

rikshalvan.27

 Den östfinska migrationen och kolonisationen av ödemarker i Sverige börjar vid den 

senare delen av 1500- talet och första hälften av 1600- talet, utgjordes av s.k. skogsfinnar från 

företrädelsevis Savolax.28 Dessa finnar, likt sina västfinska landsmän, strömmade in i via 

Stockholm men till skillnad från föregångarna också över Gävle och Norrtäljetrakten. 

Emellertid stannade dessa inte kvar i städerna eller näraliggande jordbruk. För denna östfinska 

migration var målet istället att nå den svenska ödemarken och de obebodda 

storskogarna,29som tillhörde kronan.30  

 Dessa skogsfinnar hade sedan tidig medeltid lärt sig svedjekonstens teknik som 

möjliggjorde bygdbrytande på tidigare obebodda storskogar. Den odlade bygden i det inre av 

Finland hade på kort tid betvingats och därefter befolkats till bristningsgränsen, varför många 

sökte ny obruten mark västerut.31De östfinska obygdskolonisatörernas framfart banade väg 

                                                 
23 Karlstad Stad/Monumentkommittén (fortsättningsvis förkortat till K. S/M.), Handlingar ang. festligheterna 16 
juni, 1967, F1: 1, Karlstad kommunala arkiv (fortsättningsvis förkortat till KA)  
24 Stenman, L., ”Migration och kolonisation” i M. Wedin (red.), Det skogsfinska kulturarvet, Motala Grafiska 
AB, Falun, 2001, s. 28 
25 Broberg, R., Finsk invandring till mellersta Sverige, Almqvist & Wiksell Tryckeri, Uppsala, 1998, s. 18 f. 
26 Broberg, R., Finska språket i Sverige- invandringen från Finland till mellersta Skandinavien före 1700, 
Jakobsbergs Tryckeri AB, Stockholm, 1980, s. 6 
27 Hornborg, E., Finlands historia, Centraltryckeriet, Helsingfors, 1964, s. 78 ff. 
28 Stenman, L., ”Migration och kolonisation” i M. Wedin (red.), Det skogsfinska kulturarvet, s. 31 
29 Broberg, R., Finska språket i Sverige- invandringen från Finland till mellersta Skandinavien före 1700, s. 14 
30 Bladh, G., ”Östfinlands historiska bakgrund” i M. Wedin (red.), Det skogsfinska kulturarvet, s. 24 
31 Broberg, R., Finsk invandring till mellersta Sverige, s. 21 f. 
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från Gästrikland via Dalarna, samt via Södermanland och Närke, mot hertig Karls 

furstendöme i under framförallt 1580- talet.32

 Under 1600- talet fullföljdes den finska bosättningen i ett jämt tempo från öster mot 

väster och norr ut i Värmland och omkring 1630 nåddes de trakter kring Lekvattnet, Östmark, 

Nyskoga samt Södra och Norra Finnskoga, som senare kom att bli en mera bestående 

finnbygd. Finnarnas nyodlargärning skapade nya skattehemman samtidigt som dessa utgjorde 

en tillgång till landets försvar mot den norska gränsen, vilka båda naturligtvis var en tillgång 

för den svenska kronan.33 Efter år 1640 ökade främst andelen finntorp genom utflyttningar 

från tidigare nybyggen, men nästan ingen inflyttning direkt från Finland förekom längre.34   

 Nästa migrationsepok återfinnes vid den stora ofreden i Finland 1714- 21, som med 

anledning av rysk ockupation medförde en flyktingvåg västerut i etapper.35 Man har beräknat 

att omkring en tiondel av den finska befolkningen flydde till Sverige, vilket motsvarar ett 

antal kring 30 000 personer. Hälften av den finska stadsbefolkningen beräknas ha flytt till 

Sverige, kvar blev de fattigaste och största delen av bondebefolkningen. 36  

 Från 1860 berörde invandringen från Finland till Sverige i huvudsak tre regioner; 

Stockholm, Västernorrland vid sågverkskusten och Tornedalen. 

 Mellankrigstiden utgjorde en förhållandevis liten invandring37, som åter tog fart i 

samband med 2: a världskriget i och med politiska flyktingar, 4,500 krigsinvalider38 och den 

stora gruppen ”krigsbarn” som uppgick till ca 63, 000.39 En annan omfattande invandring 

under samma period var de civila som evakuerades under det efterföljande kriget mot 

resterande tyska förband efter separatfreden 1944, detta antal uppgavs ha varit omkring 

55,000.40 Efter att Sverige avskaffat visumtvånget 1949 och fem år därefter deltagit i 

skapandet av en fri nordisk arbetsmarknad, ökade arbetskraftsinvandringen från Finland 

markant. Mellan åren 1945- 1990 registrerades över en halv miljon finska invandrare i 

Sverige, varav 243,000 stannade för gott. 1960- talet markerade den största invandringen med 

mellan 20,000- 40,000 finska invandrare per år. Utflyttningen tog sig så stora proportioner att 

                                                 
32 Broberg, R., Finska språket i Sverige- invandringen från Finland till mellersta Skandinavien före 1700, s. 17 
33 Von Schoultz, G., Värmländsk historia, Fälths Tryckeri AB, Värnamo, 1984, s. 55 
34 Stenman, L., ”Migration och kolonisation” i M. Wedin (red.), Det skogsfinska kulturarvet, s. 40 
35 Mickwitz, J., Paaskoski, J., På vakt i öster, Otavas Tryckeri Ab, Keuru, 2004, s. 61 f. 
36 Mickwitz, J., Paaskoski, J., På vakt i öster, s. 62 f. 
37 Jalamo, T., Rüster, R., Sverigefinnar för och nu, Trydells Tryckeri AB, Laholm, 1983, s. 60 
38 Jalamo, T., Rüster, R., Sverigefinnar för och nu, s. 67 
39 Meinander, H., Finlands historia vol.4, s. 199 
40 Jalamo, T., Rüster, R., Sverigefinnar för och nu, s. 67 
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Finlands befolkning sjönk tillfälligt.41 Finland och Sverige kom mer än någonsin tidigare 

sedan 1809 att under 1960- talet integreras både demografiskt och ekonomiskt, eftersom 

samtidigt handeln mellan de båda länderna expanderade kraftigt.42

 Spåren efter den finska invandringen genom tiderna kanske kan ses tydligast genom den 

sena assimileringen skogsfinnarna i Värmland representerade, som ägde rum först på 1900- 

talet.43 En av de sista skogsfinnarna som flytande talade det ursavolaxsiska språket ”de 

gamlas språk” eller Värmlandsfinska från 1600- talet var Niitttahon Jussi som gick bort så 

sent som 1965.44 Det är således mot denna bakgrund man bör ställa invigningen av 

monumentet ”Vindarnas boning” i Karlstad den 16 juni 1967. 

 

1.3 Kulturarv och monumentalististiskt historiebruk i modern tid 

Under 1800- talet stod nationella frihetskamper och nationella enhetsverk högt upp på de 

politiska dagordningarna.45 Ur 1800- talets andra hälft kan man se hur nya symboler blir 

viktiga beståndsdelar i tillblivelsen av nationella rörelser och stater ex. nationalsången, den 

nationella flaggan och olika personifikationer av nationer såsom: Marianne i Frankrike eller 

moder Svea.46 Före 1800 brukar man istället generellt lyfta fram religionen, kungen och 

kriget som nationellt sammanhängande faktorer till skillnad från tiden efter år 1800.47 Vid 

inträdet i det moderna demokratiska industrisamhället kom istället nationalismen att spela en 

viktig roll mot en integrativ ram och alla länder har kunnat uppvisa en betydande kulturell 

investering i nationella institutioner, symboler, läroplaner och manifestationer samt jubelfester 

av olika slag. I Sverige når detta förfarande sin höjdpunkt decennierna före första världskriget 

i samband med emigrationen, uppbrottet från svensk- norska unionen, parlamentarisering och 

demokratins genombrott.48 Många monumentinvigningar kom därför under 1800- talet och i 

början av 1900- talet att karaktäriseras av denna bakgrund, bland annat genom invigningen av 

Gustav II Adolf statyn i Göteborg 1854,49 Engelbrekt statyn i Örebro 186550 och invigningen 

av Kristina Gyllenstierna statyn i Stockholm 1912.51

                                                 
41 Meinander, H., Finlands historia vol.4, s. 388 
42 Meinander, H., Finlands historia vol.4, s. 389 
43 Tarkiainen, K., Finnarnas historia i Sverige vol. 2, s. 183, se även den finländska invandringens utbredning 
enl. bilaga 11. 
44 Tarkiainen, K., Finnarnas historia i Sverige vol. 2, s. 182 
45 Rodell, M., Att gjuta en nation, Natur och Kultur, Stockholm, 2001, s. 69 
46 Rodell, M., Att gjuta en nation, s. 42 
47 Rodell, M., Att gjuta en nation, s. 67 
48 Aronsson, P., ”Historiekultur i förändring” i Aronsson, P. (red.), Makten över minnet, Studentlitteratur, Lund, 
2000, s. 11 
49 Rodell, M., Att gjuta en nation, s. 57 
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 Under 1800- talet växer också tankarna fram att det inte bara borde vara fint folk som 

borde ha sin gärning ristad i sten, och en bit in på 1900- talet blir det av denna anledning 

svårare att resa monument över sig själv på samma sätt som man gjort tidigare. Till följd av 

detta växer den non- figurativa eller abstrakta konsten fram som bland annat syftar till att det 

nu är arbetet som hyllas, ett slags svar på modernisering och nationell centralisering. Denna 

föreställning medför dock inte att de tidigare anledningarna till monumentresande helt har 

fallit ifrån, snarare kunde man tala om en förskjutning i traditionen.52 På senare tid har också 

den nationella identitetens oproblematiska status blivit starkt ifrågasatt genom frågor som: 

Vilka är vi, vad utmärker vår gemenskap, hur vet man vad som är en del i den och vilken 

attityd och vilka handlingar förpliktigar den till? Framtidsbilderna är i det moderna samhället 

många och osäkra och de historiska berättelser som lanserats därmed mångfaldiga, det 

gemensamma kulturarvet är därmed svårare att nå,53 varför också monumenten blivit fler.54

 Gemensamt för monument kan med bakgrund av detta sägas, att drivkraften riktar sig 

mot att finnas till för evigt, att inte försvinna och vara en obetydlighet, som tycks styra en stor 

del av mänsklighetens längtan efter historia. Människors markering av sin historiska existens 

och försök att förlänga den genom olika former av fysiska manifestationer är utmärkande 

drag.55 Monumentens funktion kan också sägas fungera dels som påminnelser för vanligt folk 

om historiens hjältar, dels som ett synnerligt uttryck för existensen av en specifik kultur och 

identitet av betydelse.56 Bakom monumentens framhävande och uttryck ligger också en idé 

om det föredömliga monumenten representerar, inte bara som förlagt till tiden som flytt utan 

också mot en uppmaning inför framtiden.57

 Kulturarv kan alltså i hög grad förknippas med monumentresning. Kulturarvet kan ge 

historisk legitimitet åt regionala nyskapande traditioner.58 Genom insamlande av 

”folkminnen” och kunskap kan man närma sig ett gemensamt kollektivt minne i jakten på en 

                                                                                                                                                         
50 Rodell, M., Att gjuta en nation, s. 95 
51 Tornbjer, C., ”Kristina och kanonen” i Karlsson, K-G., Zander, U. (red.), Historien är nu, Studentlitteratur, 
Lund, 2004, s. 217 
52 Aronsson, P., Historiebruk, Studentlitteratur, Lund, 2004, s. 207 
53 Aronsson, P., ”Historiekultur i förändring” i Aronsson, P. (red.), Makten över minnet, s. 11 f. 
54 Aronsson, P., Historiebruk, s. 210 
55 Fur, G., ”Monument, minnen och maskerader- eller vem tillhör historien?” i Aronsson, P. (red.), Makten över 
minnet, s. 34 f. 
56 Fur, G., ”Monument, minnen och maskerader- eller vem tillhör historien?” i Aronsson, P. (red.), Makten över 
minnet, s. 38 
57 Aronsson, P., Historiebruk, s. 211 f. 
58 Möller, M., ”Den säregna självständigheten” i Eivergård, M. (red.), Kulturarv och historiebruk, Jamtli Förlag, 
Östersund, 2005, s. 105 
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gemensam historia och en gemensam kultur.59 Kulturarv och historia hade ofta i samband 

med monumentresning en viktig roll i 1900-talets nationella projekt. Studier av 

nationsformeringsprocesser har visat hur historiska berättelser bidrog till skapandet av en 

nationell identitet.60 Två huvuduppdrag kan knytas till kulturarv och kulturarvsförvaltning på 

regional och nationell nivå. Det ena är förekomsten av ett vetenskapligt uppdrag där 

tjänstemännen dokumenterat, bevarat, visat och definierat kulturarvet. Det andra uppdraget 

grundar sig i den sociala funktionen där kulturarvet förväntas förmedla symbol- och 

upplevelsevärden som t.ex. samhörighet och identitet.61 Man kan även skönja en gemensam 

historiekulturell nordisk aspekt i samband med den skandinavism som tog form mellan slutet 

av 1800- talet till början av 1900- talet, där historiska händelser likt Kalmarunionen 1398 

betonas.62 En sådan aspekt har dock visat sig vara problematisk då de nationella 

historiekulturerna skiljer sig åt och de nationella rörelserna och krigen spelat en betydande 

roll. De mest nationella historieskrivningarna kan därför hittas i de sent frigjorda och 

krigsdrabbade länderna Norge och Finland.63 I Finland kan man under början av 1900- talet 

finna en komplex uppdelning av det gemensamma arvet mellan de som slog vakt om sina 

svenska rötter samt de som söker ett mera autonomt finskt ursprung, vilken blev än mer 

komplex i samband med inbördeskriget i samband med frigörelsen från Ryssland.64 Olika 

länders erfarenheter medför sålunda att olika ”nationella guldåldrar” lyfts fram, vilka i fallet 

Finland tillsammans med de baltiska staterna uttrycks i att en stolthet fortlever över det 

folkligt hedniska i likhet med det finska Kalevala.65  

 Då man genom äreminnet över den finska invandringen och nyodlargärningen från 

1500- talet i samband med invigningen av ”Vindarnas boning” talar om ett för Värmland 

skogsfinskt kulturarv år 1967, skall man se detta i samband med en tid av modern 

historiekultur där större manöverutrymme utvecklas i relation med det förflutna, tillsammans 

med principen om att förnuftet ersätter tradition, med fokus på samhällsdynamik och en 

förment tidlös rationalitet.66 Detta kan ses tillsammans med ett ökat intresse för kulturarv i 

                                                 
59 Eivergård, M., ”Museet och minnet” i Eivergård, M. (red.), Kulturarv och historiebruk, s. 112 
60 Samuelsson, J., Kommunen gör historia, Elanders Gotab, Stockholm, 2005, s. 12 
61 Samuelsson, J., Kommunen gör historia, s. 15 
62 Aronsson, P., Historiebruk, s. 185 
63 Aronsson, P., ”Historiekultur i förändring” i Aronsson, P. (red.), Makten över minnet, s. 24 
64 Aronsson, P., Historiebruk, s. 191 f. 
65 Aronsson, P., Historiebruk, s. 224 
66 Aronsson, P., Historiebruk, s. 38 
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samband med sökandet efter identitet samt återfinna och förankra våra rötter, parallellt med 

1900- talets mera globaliserade värld.67  

 

1.4 Syfte och problemformulering 

Vid invigningen av Aimo Tukiainens konstverk ”Vindarnas boning” i Teaterparken i Karlstad 

den 16 juni 1967, manifesterades den svensk- finska samhörigheten genom konstverkets roll 

som äreminne över de många finnar som kom som nybyggare till Sverige från 1500- talet och 

framåt. Många av dessa finska nybyggare kom att bosätta sig i Värmland i samband med 

hertig Karl eller sedermera Karl IX:s löften om fri jord och skattefrihet, varför konstverket 

kunde motiveras att placeras i Karlstad.68  Syftet med denna undersökning är att ytterligare 

söka identifiera det monumentalistiska historiebruket som omger resningen av monumentet 

fram till år 1967.  

 Med anledning av ovanstående syfte ter sig följande frågor relevanta för analysen: 

  1. Vilka drivkrafter kan skönjas bakom monumentets uppförande? 

  2. Hur kan monumentets estetiska uttryck tolkas?  

  3. Hur legitimeras resningen av monumentet i det offentliga rummet? 

 Eftersom källmaterialets detaljrikedom i ifråganvarande monument visat sig omfattande 

samtidigt som någon grundligare undersökning inte står att finna till ”Vindarnas boning” 

finner jag i detta sammanhang undersökningen intressant och den tematiska avgränsningen 

relevant. Min förhoppning är att denna studie på något vis skall kunna bidraga till förståelsen 

kring uppkomsten av ”Vindarnas boning” och monumentalistiskt historiebruk.  

 
1.5 Avgränsningar 

Monumentalistiskt historiebruk är som vi tidigare sett ett omfattande problemområde. 

Monument har rests på oräkneliga håll i världen av lika många anledningar. Denna studie 

begränsar sig dock endast till att söka utröna hur det monumentalistiska historiebruket ter sig 

bakom uppkomsten av monumentet ”Vindarnas boning” t.o.m. dess invigning 16 juni 1967. 

Detta medför ytterligare begränsningar i materialet då jag valt att endast se till drivkrafter, 

estetiskt uttryck och legitimitet som analytiska redskap. Detta är en uppenbar brist då 

ytterligare en mängd faktorer spelar in i samband med monumentresningar och den 

                                                 
67 Franke, M., ”Driver kulturarvsbrukaren den lokala utvecklingen?” i Magnusson, L., Ejevärn, R. (red.), Att 
bruka och bevara vårt kulturarv, Gjutarbackens Tryckeri AB, Söderhamn, 2002, s. 14 
68 Svensson, A., Upptäck Karlstads skulpturer, City Tryck i Karlstad AB, Karlstad, 1999, s. 25 
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historiekulturella kontexten. Dock skulle ett utvidgat förfarande inte rymmas inom den 

tidsmässiga ram en C- uppsats medger. 

 Granskningen av historiebruk i anslutning till det ifråganvarande monumentet innebär 

automatiskt en tidsmässig avgränsning till att endast behandla minnesmonumentets uppkomst 

och resande mellan 1963- 1967. Studien avser till följd av detta, att inte jämföra ”Vindarnas 

Boning” med andra monument i ett globalt eller nationellt perspektiv. Detta är ävenså en brist 

då fler fallstudier under samma område medför ett träffsäkrare resultat kring monument och 

historiebruk under 1960- talet. Det skall dock påpekas att förekomsten av likvärdigt 

källmaterial i anslutning till andra monument i samma genre tycks figurera mera sparsamt. 

 Geografiskt begränsar sig denna analys till Värmland med tyngdpunkt på Karlstad och 

de kontakter som den svenska statydelegationen hade med sin finska motsvarighet i 

Helsingfors. Detta förhållande kan möjligen utgöra grunden för en skev analys då i högre grad 

det svenska förfarandet beskrivs mera ingående än det finska agerandet, som ju trots allt är 

initiativtagare. 

 Denna studie gör mot ovanstående bakgrund därmed inte anspråk på en helt entydig 

analys kring frågan hur historiebruket kring ”Vindarnas boning” sett ut. Analysen behandlar, 

som påpekats endast en mycket liten del av monumentens betydelse för nationer, regioner och 

lokala samhällen och kan på sin höjd endast verka som ett riktmärke inför monumentets 

historiebruk. 

 

1.6 Monumentforskningen 

Monumentvågen kring nationers enhetssträvande under senare hälften av 1800- talet 

karaktäriseras i hög grad av att monumentens generella syfte var pedagogiskt och förmedlade 

ett moraliskt och politiskt budskap till en bred allmänhet, vilket erfordrade en lättsmält 

symbolik på bekostnad av konstnärlig originalitet.69 Denna föreställning levde vidare in på 

1900- talet, något som tydligt kan illustreras via sambandet med de totalitära staternas 

uppkomst och monumentalistiska bruk.70 På detta förhållningssätt pekar Gunlög Fur i kapitlet 

”Monument, minnen och maskerader- eller vem tillhör historien”? ur antologin Makten över 

minnet (2000) där hon menar att monumenten i vissa sammanhang framstår som en 

”fattigmans bibel”, de obildades historiebok, vilka vars syften är att både väcka känslor och 

                                                 
69 Rodell, M., Att gjuta en nation, s. 18 f. 
70 För närmare läsning se Book, T., Symbolskriften i det politiska landskapet, Motala Grafiska AB, Motala, 2000, 
Kap. 11- 15 
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mana till samling under gemensamma värden.71 Vidare lyfter Fur också fram Martha 

Norkunas The Politics of Public Memory (1993), som poängterar att monumentets innehåll 

inte bara har betydelse, lika viktig är placeringen i det fysiska rummet.72 Samma resonemang 

återfinns hos Tommy Book i Symbolskiften i det politiska landskapet (2000), vilken också 

resonerar kring monument ur ett geografiskt perspektiv i förhållande till det urbana rummet.73 

Book ser monumenten och den arrangerade symbolytorna som den viktigaste komponenten 

för att överbringa ideologiska budskap, samt uppväcka personliga och kollektiva minnen.74

 Nationer som föremål för historieforskningen kan ses i Klas- Göran Karlssons Historia 

som vapen (1999), vilken i huvudsak behandlar historiebruket och Sovjetunionens upplösning 

1985- 1995. Karlsson skildrar till viss del därmed också monumentens betydelse i 

sammanhanget och ser många av de sovjetiska monumenten i hög grad som en rest av ett 

totalitärt historiebruk, vars uppgift tillskrivs ha varit att spela en viktig roll i offentliga 

ceremonier, som i sin tur mobiliserat stora människomassor.75 I sitt resonemang lyfter 

Karlsson fram vikten av minnesmärken inför uttryck kring politik, politisk förändring och ett 

nytt politiskt medvetande.76  

 Litteratur om forskning angående monument och minnesmärken tycks därmed också i 

hög grad utgöras ur en politisk- ideologisk aspekt, där forskning kring monumentalistiskt bruk 

som å ena sidan koncentrerats till före detta totalitära stater. Men har å andra sidan också 

knutits till nationers enhetssträvan och nationalism i allmänhet. Detta perspektiv är också 

tydligt i Magnus Rodells avhandling Att gjuta en nation (2002). Denna avhandling tar sitt 

avstamp främst kring statyinvigningar och nationsformering i Sverige under 1800- talets mitt. 

Genom jämförelser av tre fallstudier kring monument och invigningsceremonier i Sverige, når 

Rodell slutsatsen att statyinvigningar var högtidliga händelser som ledde till en omfattande 

meningsreproduktion och att historia producerades genom de sammanhang invigningarna 

genererade.77

 En mera allmän forskning kring monumentalistiskt historiebruk i samband med ett 

historiedidaktiskt resonemang, kan ses i Peter Aronssons Historiebruk (2004). Aronsson gör 

                                                 
71 Fur, G., ”Monument, minnen och maskerader- eller vem tillhör historien?” i Aronsson, P. (red.), Makten över 
minnet, s. 37 
72 Fur, G., ”Monument, minnen och maskerader- eller vem tillhör historien?” i Aronsson, P. (red.), Makten över 
minnet, s. 38 f. 
73 Book, T., Symbolskriften i det politiska landskapet, s. 104 
74 Book, T., Symbolskriften i det politiska landskapet, s. 171 
75 Karlsson, K-G., Historia som vapen, Bokförlaget Natur & Kultur, Stockholm, 1999, s. 79 
76 Karlsson, K-G., Historia som vapen, s. 161 f. 
77 Rodell, M., Att gjuta en nation, s. 218  
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gällande att monumenten har egenskap i att förbinda några av huvudelementen i 

minnesproduktionen: ting, händelser, platser och berättelser. Vidare trycker Aronsson på att 

monument inte kan finnas av sig själva utan utgör en konstruktion, som huvudsakligen 

refererar utanför sig själv.78 Sålunda är det alltid individer och intentioner bakom 

monumenten men dess budskap förstärks om det föreligger att de presenterar en kollektiv 

vilja.79 Aronsson ställer sig också frågan: vilka minnesmärken är det som inte finns? Då 

minnesmärken och monument genom ett så kallat gemensamt förflutet inkluderar respektive 

exkluderar olika grupper av människor.80  

 Ulf Zander visar i antologin Historien är nu (2004) att tvister kring monument och 

minnesmärken förekommit lika länge sedan den tid de uppförts.81 Men pekar samtidigt på att 

monument och statyer har under det senare århundradet ”demokratiserats” i och med att även 

den ”vanliga” människan avbildats. Detta har enligt Zander inte inneburit att den nära 

relationen mellan monument och symbolisk makt förändrats.82 Vidare är monumentens 

funktion enligt Zander, att fylla ett handfast och didaktiskt syfte som förebilder genom 

uttrycket ”läroböcker i sten”. Genom denna funktion fyller monument och minnesmärken 

målet som en föreställd gemenskap inom ett visst område.83

  

1.7 Historiekultur och historiebruk 

Peter Aronsson har i Historiebruk (2004) preciserat och diskuterat begreppet historiekultur, 

vilken han definierar enligt följande: ”Historiekultur är de källor, artefakter, ritualer, 

sedvänjor och påståenden med referenser till det förflutna som erbjuder påtagliga möjligheter 

att binda samman relationen mellan dåtid, nutid och framtid.”84 Denna definition 

överensstämmer med Jörn Rüsen som i Berättande och förnuft (2004) pekar på att i 

historiekulturen uttrycks och formas uppfattningar av historien, vilket bland annat sker i 

skrifter, jubileer och monument.85 Historiekultur kan alltså definieras som konkreta uttryck 

och manifestationer av det förflutna.86 Rüsen ser historiekulturbegreppet ur tre dimensioner, 

den estetiska, den kognitiva och den politiska dimensionen. Förenklat kan dessa sammanfattas 

                                                 
78 Aronsson, P., Historiebruk, s. 197 
79 Aronsson, P., Historiebruk, s. 199 
80 Aronsson, P., Historiebruk, s. 200 ff. 
81 Zander, U., ”Läroböcker i sten” i Karlsson, K-G., Zander, U. (red.), Historien är nu, s. 103 
82 Zander, U., ”Inledning” i Karlsson, K-G., Zander, U. (red.), Historien är nu, s. 15 
83 Zander, U., ”Inledning” i Karlsson, K-G., Zander, U. (red.), Historien är nu, s. 104 f. 
84 Aronsson, P., Historiebruk, s. 17 
85 Rüsen, J., Berättande och förnuft: Historieteoretiska texter, Daidalos AB, Göteborg, 2004, s. 149 ff. 
86 Samuelsson, J., Kommunen gör historia, s. 17 
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genom regleringen av vilken historia som lyfts fram, samt dess sanningshalt. Detta tydliggörs 

i urvalet av historia i skolor, museer etc. Den politiska dimensionen har vidare enligt Rüsen 

sin grund i att alla former av herravälde kräver ett samtycke från de berörda. Samtyckets 

nyckelord är i sin tur legimitet, genom historisk legimitet skapas i mångt och mycket 

förutsättningarna för maktutövningen.87  

 Av Rüsens resonemang antyds därmed att historien brukas av olika intressen. Bruk av 

historia eller historiebruk är ett begrepp som likaså har definierats av Aronsson som: ”de 

processer då delar av historiekulturen aktiveras för att forma bestämda meningsskapande och 

handlingsorienterade helheter”88. Kring diskussionen angående historiebruk och legitimitet 

lyfter Aronsson fram Friedrich Nietzsches tre varianter av historiebruk i Om historiens nytta 

och skada. En otidsenlig betraktelse (1998). Nietzsche poängterade att historia kan och bör 

brukas aktivistiskt som monumental förebild samt inom ett individuellt vårdande av det 

personligt betydelsefulla, detta kallade han ett antikvaristiskt förhållningssätt, att upprätta en 

personlig relation med det förflutna och därigenom se ett äkta ansvarstagande växa under 

omsorgsbaserat handlande. I detta kan man se tonen inom det antikvaristiska historiebruket. 

De andra historiebruken enligt Nietzsche, det monumentala och det kritiska sammanfattar 

Aronsson kring resonemanget att Nietzsche ser dessa bruk av historien som några av de få 

positiva sätten att uppmuntra till handling med hjälp av historia. Att presentera ett föredöme 

som manar till efterföljd, eller en kritik som kräver upprättelse eller förändring befordrar 

handling. Biverkningar kan dock framkallas i dessa båda historiebruk genom att historia 

fungerar legitimerande eftersom den givna historien som presenteras kan förefalla vara den 

enda tänkbara och nödvändiga, vartefter detta inskränker på möjligheterna olika tolkningar 

och olika uppfattningar om relevans.89 Johan Samuelsson ser i Kommunen gör historia (2005) 

Nietzsches monumentala historiebruk som ett forum där storslagna historiska händelser och 

personer lyfts fram som positiva föredömen vilket skapar falska och ibland farliga analogier, 

mot detta ställer Samuelsson istället Nietzsches kritiska historiebruk som en motkraft till detta 

förfarande. Genom det kritiska historiebruket ställs historien inför rätta om man försöker lyfta 

fram orättvisor i historien.90 I sammanhanget bör nämnas att Nietzsche senare också har 

                                                 
87 Rüsen, J., Berättande och förnuft: Historieteoretiska texter, s. 160 ff. 
88 Aronsson, P., Historiebruk, s. 17 
89 Aronsson, Historiebruk, s. 64 f. 
90 Samuelsson, J., Kommunen gör historia, s.17 f. 
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kritiserats för att ha haft ett alltför förbehållslöst förhållande egentemot det monumentala 

historiebruket.91

 Den svenska forskningen kring dessa begrepp står som vi sett under visst inflytande från 

Nietzsche men även i Sverige har framsteg gjorts. Genom Klas- Göran Karlssons Historia 

som vapen (1999) inleddes en omfattande forskningsperiod om historiens samhälleliga roll, 

också Karlsson har bidragit med en uppsättning kategorier för historiebruk. Karlssons 

typologi för historiebruk grundas på behovet av historia.92 Bakom denna typologi sätter 

Karlsson en samhällsutveckling enligt socio- ekonomiska samt politisk ideologiska termer.93

 Dessa kategorier av historiebruk har också använts av Ulf Zander i Svenska offentliga 

historiedebatter (2001).94 Zander och Karlsson har tillsammans redigerat antologin Historien 

är nu ( 2004) där man redogör för problematiken i och med att Karlssons kategorier i dennes 

typologi också kan överlappa varandra och därmed inte alltid entydigt kan fastställas att ett 

visst behov eller en specifik brukare faller inom endast ett sorts bruk av historia.95 

Historieförmedlingens komplexitet understryker även David Ludvigsson i The Historian- 

Filmmaker´s Dilemma (2003) där Ludvigsson konstaterar att historiebruket sällan sker i 

renodlad form.96

 Sammanfattningsvis kan man säga att forskningen har haft tydligt fokus på de mäktigas 

historiebruk och historiebrukets produktionssida, vilket kan ses som en variant på en 

traditionell form av politisk historia. Det finns därmed för närvarande få studier kring 

historiska folkmodeller och hur ”historiebrukskonsumtionen” har tett sig genom historien97 - 

ett område som denna uppsats i viss utsträckning har för avsikt att undersöka.  

 

1.8 Teoretisk utgångspunkt 

Denna uppsats har i likhet med Aronssons utgångspunkt kring historiekulturella epoker och 

gemensamma ceremonier och kulturarvsprocesser en narrationsteoretisk utgångspunkt, vilken 

influerats av bland annat Jörn Rüsen, Paul Ricoeur och Nietzsches teorier.98

                                                 
91 Karlsson, K-G., Historia som vapen, s. 30 
92 Schüllerqvist, B., Svensk historiedidaktisk forskning, Vetenskapsrådet, 2005, s. 66 f. 
93 Karlsson, K-G., Historia som vapen, s. 57 
94 Schüllerqvist, B., Svensk historiedidaktisk forskning, s. 67 
95 Karlsson, K-G., ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys” i Karlsson, K-G., Zander, U. (red.), Historien är 
nu, s. 55 
96 Schüllerqvist, B., Svensk historiedidaktisk forskning, s. 67 
97 Schüllerqvist, B., Svensk historiedidaktisk forskning, s. 67 
98 Jfr Aronsson, P., Historiebruk, s. 17 ff. Motsvarigheter till Aronssons terminologi angående det historiska 
tänkandets betydelse som kunskapsform och normgivare kan ses i: Karlsson, K-G., Historia som vapen, s. 55 
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 Historiekulturens former inom olika områden kan konstateras anta oräkneliga former. 

Den gemensamma nämnaren hos dessa kan sägas vara att de har något meningsfullt att berätta 

i både en synkron (samtida sammanhang) och en diakron (förändring över tid) dimension. Det 

kommunikativa värdet som begripliga händelser, symboler och föreställningar kan skapa, kan 

kopplas till den synkrona begreppsbestämningen. Hur dessa sedan inplaceras i narrativa 

strukturer, genrer, berättelser och historiekulturella sammanhang ex. som ”Vindarnas boning”, 

är vad som utgör den diakrona dimensionen.99  

 Den historiska berättelsen blir också ett viktigt uttryck i samband med skapandet av 

kollektiva och individuella identiteter.100 Kollektivet blir till i berättelsen, då den ger en 

beskrivning av vad t.ex. en nation, en stad, en klass eller ett folk är. Genom detta kan enskilda 

individer föreställa sig en del av en gemenskap som fanns där innan de föddes och kommer att 

fortsätta existera när de själva är döda.101 Historier är berättelser om mänskliga handlingars 

tidsförlopp, vilka framförs när subjekt vill orientera sig i tiden.102 Därmed utgör också 

aktörerna bakom dessa handlingar en av berättelsens centrala beståndsdelar. I berättelsen görs 

ett särskilt urval kring särskilda händelser, personer, institutioner och platser som 

representaterar kollektivet och driver handlingen framåt. Häruti ligger också möjligheten till 

en normerande inkludering och exkludering av vissa intressen. Vad som betonas och 

inkluderas i berättelsen avgör också dess karaktär.103 Olika berättelser betonar och lyfter alltså 

fram olika saker beroende på vem som framför den. 

 Rüsen ser fyra möjliga historiska berättelser i den traditionella narrationen, som 

fungerar som förklaring till givna förhållanden och som handlingsnorm t.ex. 

maktförhållanden, sammanhållning och stabilitet. Den exemplariska narrationen framställer 

gångna handelsförlopp på ett sådant sätt att det från dem går att härleda allmänna 

handlingsregler. Den kritiska narrationen ifrågasätter den rådande historien och åberopar 

istället avvikande historiska erfarenheter och kan sägas lägga fram ny kunskap om det 

förflutna. Den genetiska narrationen innebär att historien fortlöper i en framstegsprocess och 

rekonstruerar uppkomsten av dagens sociala system. Berättelsen beskriver den rådande 

utvecklingens förlopp och eventuella framtidsvision.104 Enligt Rüsen kan en och samma 

                                                 
99 Aronsson, P., Historiebruk, s. 18 
100 Rüsen, J., Berättande och förnuft: Historieteoretiska texter, s. 61 ff. 
101 Samuelsson, J., Kommunen gör historia, s. 20 f. 
102 Rüsen, J., Berättande och förnuft: Historieteoretiska texter, s. 61  
103 Samuelsson, J., Kommunen gör historia, s. 21 
104 Rüsen, J., Berättande och förnuft: Historieteoretiska texter, s. 62 ff. 
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berättelse falla under olika kategorier av historiska berättelser, varför narrationsformerna skall 

verka som riktmärken för analysen.105

 Att se sammanhangen och kopplingarna kring tidigare erfarenheter mellan dåtid, nutid 

och framtid, blir således den historiska narrationens övergripande funktion. Samtid och 

framtid blir begripliga om det handlande subjektet genom ovanstående kan orientera sig i tid 

och rum.106 Tiden och rummet utgör också tillsammans med den narrativa utgångspunkten i 

denna uppsats centrala delar för en möjlig analys i och med hänsyn till en historisk kontext 

kring ”Vindarnas boning”.  

 Nietzsche har inte bara influerat Jörn Rüsens resonemang kring historiekultur107, utan 

också som vi tidigare sett Klas- Göran Karlssons typologi av historiebruk.108 Om 

historiekulturen kring ”Vindarnas boning” i denna uppsats har för avsikt att åskådliggöras ur 

en narrativ kontext kommer härmed historiebruket bakom monumentet i densamma att 

behandlas från en hermeneutisk ansats av två skäl där det ena består i att källmaterialet 

medfört vissa svårigheter att avgränsa perspektivet inom kommunikationskedjan och därmed 

försvårar analysen av historiebruket bakom monumentet ur ett narrativt perspektiv. För att 

granska historiebruket kring monumentet avser jag därmed i denna uppsats använda Klas- 

Göran Karlssons typologi.109

 Karlsson grundar ifråganvarande typologi på vilka behov, bruk och funktioner av 

historia som dominerar hos vissa grupper i ett land under en viss period av tid. Detta är ett 

resultat av både samhällets struktur och utveckling och kan beskrivas i socio- ekonomiska, 

politisk- ideologiska termer, samt i grad av institutionalisering och samhällets modernisering 

tillsammans med den historiskt framväxta kulturtraditionen. Sammanfattningsvis kan 

typologin ses mot bakgrund av hur produkten historia uppstår som ett resultat av olika typer 

av tankeoperationer.110 Enligt Karlsson har det emellertid visat sig svårt att entydigt 

utkristallisera ett historiebruk utifrån denna typologi då denne redogör för problematiken i och 

med att kategorierna i Karlssons typologi också kan överlappa varandra och därmed inte alltid 

entydigt kan fastställas att ett visst behov eller en specifik brukare faller inom endast ett sorts 

bruk av historia.111

                                                 
105 Rüsen, J., Berättande och förnuft: Historieteoretiska texter, s. 64 f. 
106 Rüsen, J., Berättande och förnuft: Historieteoretiska texter, s. 61 ff. 
107 Nordgren, K., Vems är historien?, Print & Media, Umeå Universitet, Umeå, 2006, s. 42 
108 Se 1.7. Tidigare forskning, samt tabell 1. Historiebruk, s. 16 
109 Se tabell 1. 
110 Karlsson, K-G., Historia som vapen, s. 57 
111 Karlsson, K-G., ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys” i Karlsson, K-G., Zander, U. (red.), Historien är 
nu, s. 55 
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 Trots att det visat sig svårt att entydigt tillämpa Karlssons typologi ur endast ett 

perspektiv av historiebruk, kommer jag ändå att försöka använda denna under min 

undersökning. Genom detta inser även jag att jag med största sannolikhet inte kommer att 

lyckas identifiera ett enhetligt historiebruk i anknytning till monumentet. Min förhoppning är 

dock att kunna urskilja eventuella tendenser i denna fråga. 
 

Tabell 1. Historiebruk 

 

Behov  Bruk  Brukare  Funktion 
 
Upptäcka  Vetenskapligt  Historiker  Verifiering/ 
Rekonstruera      Falsifiering 

Tolkning 
 

Minnas  Existentiellt  Alla  Förankring 
      Orientering 
 
Återupptäcka  Moraliskt  Breda befolknings Restaurering 
    grupper   Rehabilitering 
 
Uppfinna  Ideologiskt  Intellektuella  Rationalisering 
Konstruera    och politiska  Legitimering 
    elitgrupper 
 
Glömma  Icke- bruk  Intellektuella  Legitimering 
    Och politiska  Rationalisering 
    elitgrupper 
 
 
Anm: I denna studie avser inte Karlssons icke- bruk av historia behandlas då ” Vindarnas boning” istället utgör 
en åminnelse över ett historiskt skede. 
 
Källa: Klas –Göran Karlsson, Historia som vapen, s. 57 
 
1.9 Metod och källmaterialets karaktär 

Den övervägande majoriteten av det använda materialet under kapitel 2 har sin utgångspunkt 

från tre volymer ur Karlstad Stad/monumentkommittén 1963- 67, hämtade ur Karlstads 

kommunala arkiv (A1: 1, F1: 1 samt F1: 2). Undantaget utgörs av ett fåtal uppgifter hämtade 

ur Malte Eurenius personarkiv (B III: 7) som i sin tur återfinnes hos Värmlandsarkiv. 

Den narrationsteoretiska utgångspunkten är övervägande hämtad ur P. Aronssons 

Historiebruk, tryckt 2004 och J. Rüsens Berättande och förnuft: Historieteoretiska texter, 

tryckt 2004. Kompletterande förklaringar i denna utgångspunkt har hämtats ur J. Samuelssons 

Kommunen gör historia, tryckt 2005. Den hermeneutiska kategoriseringsmodellen för 

historiebruk har hämtats ur K-G. Karlssons Historia som vapen, tryckt 1999. Arkivstudier har 

annars dominerat arbetsprocessen. 
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 Karlstad Stad/monumentkommitténs handlingar angående monumentprojektets process 

1963- 67 har varit omfattande och i hög grad detaljerade i de tre volymer som stått att finna. 

Källmaterialet utgör de möten eller sammanträden som ägt rum hos den svenska 

statydelegationens arbetsutskott och drätselkammaren i Karlstad, vilka vittnar om de åtgärder 

som tagits för monumentets främjande. Det är en brist i undersökningen då källmaterialet till 

denna studie endast har införskaffats på svensk sida, trots att man i Finland tagit initiativet till 

”Vindarnas boning”. Dessbättre uppväger den omfattande korrespondensen mellan olika 

aktörer i Sverige och Finland samt kopior från protokollsbilagorna av finska 

statydelegationens sammanträden denna brist något, då dessa också står att finna under 

nämnda volymer. Detta medför att man i vissa fall kan granska aktörer bakom monumentet på 

individnivå samtidigt som man får viss inblick i den finska statydelegationens förehavanden. 

Dessvärre har vissa dokument endast återfunnits på finska, vilket medfört ett bortfall av det 

analysredskap källmaterialet utgjort. 

 Materialet har vidare betraktats som ytterst behjälpligt då ett flertal invigningstal i 

anslutning till arrangemanget bevarats, vilka är av central vikt för förståelsen av denna studie.  

 Källmaterialet är också kryddat med fotografier och samlade tidningsutklipp, vilka dels 

har inneburit en insikt i hur monumentet mottagits i offentligheten och dels inneburit ett 

komplement till undersökningen genom fördelaktigare tidsperspektiv. När det gäller 

källmaterialet bör det poängteras att dess tillförlitlighet kan ifrågasättas, särskilt i fråga om 

korrespondensen, då dessa brev är formella och i ytterst få fall tydliggörs skribentens egna 

intentioner kring sammanhanget. Också protokoll från sammanträden kan misstänkas utesluta 

vissa resonemang, då dessa är tillgängliga för flera berörda parter. 

 Sammantaget har källmaterialet enligt ovan utgjort grunden för den historiska 

berättelsen, därifrån undersökningens analytiska redskap i estetiskt uttryck, legitimitet och 

drivkrafter bakom monumentet hämtats. Dessa redskap har tillsammans med den historiska 

berättelsen tolkats in i det typologiska sammanhanget kring historiebruk som presenterats av 

Karlsson.112 Genom detta förfarande detta har jag sökt bidraga till förståelsen om 

monumentets bakgrund, samt ge en möjlig analys av det monumentalistiska historiebruket 

bakom ”Vindarnas boning”  

 
 
 

                                                 
112 Se tabell 1. Historiebruk 
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2. Vindarnas Boning 1963- 67 

2.1 1963 Upptakten till ett äreminne 

En i Finland sedan någon tid diskuterad plan att i Sverige resa ett monument över de finska 

invandrarna och ödemarksbyggarna i Sverige fick mot slutet av 1962 fastare konturer, då man 

i Finland mött ett positivt gensvar angående ifråganvarande projekt.113 Redan den 19 januari 

1963 inkom till både ordföranden för Fadderortsrörelsen i Värmland, Greve Claes Horn af 

Åminne samt den finske konsuln i Karlstad, Sten Marcusson- Ståhl, ett brev från 

Centralförbundet för Fadderortsverksamheten Finland- Sverige som sonderade terrängen 

huruvida Karlstad stad var villigt att emottaga en donation i form av en staty som 

vänskapsbetygelse från Finland. Generalsekreterare för Fadderortsförbundet, Lauri Merivirta 

påtalade vidare i detta brev att man ämnat få republikens president som beskyddare för en 

riksomfattande insamling och att ett flertal ”ledande” personer skulle få säte i den 

statydelegation som skulle handha ärendet. Från finskt håll skulle man enligt Merivirta ”inte 

spara på krutet.”114 Efter två visiter av generalsekreterare Merivirta i Karlstad samma år kom 

denne att slutligen bekräfta erbjudandet då denne tyckt sig möta en positiv anda egentemot 

mottagandet, uppsättandet och vårdandet av ett sådant minnesmärke i Karlstad.115  

 Vid Merivirtas andra besök i Karlstad den 3 september 1963 meddelades 

sammansättningen av den finska statydelegationen,116 Den 12 november offentliggjordes 

densamma samt förkunnade att president Uhro Kekkonen i enlighet med planen verkligen 

ställt sig som projektets beskyddare,117via en promemoria som i Finland konstruerats 

angående projektets bakgrund och syfte. Promemorian skickades ut till berörda personer vilka 

var involverade i frågan samt i offentliga sammanhang där projektet presenterades.118 

Promemorian skulle vidare fungera som gemensam referensram angående bakgrunden till 

minnesmärket, och de historiska händelser som föregått den finska invandringen och dess 

nybyggare.119 I densamma beskrevs också motiven till varför ett äreminne över denna fråga 

borde resas, bland annat som jämförelse mot det nationella monument som rests i Delaware 

1938 angående svenska kolonisatörers banbrytande insatser i Amerika. Till åminnelse över de 

finska invandrare som under årens lopp som under otroligt svåra förhållanden hade verkat i 

                                                 
113 K. S/M., Kommitté samt AU protokoll 1963-67, 20/12 1963, § 2, A1: 1, KA 
114 K. S/M., Korrespondens i monumentfrågan 1963- 67, 19/1 1963, F1: 1, KA 
115 K. S/M., Kommitté samt AU protokoll 1963-67, 20/12 1963, § 2 A1: 1, KA 
116 Se bilaga 1, Delegation och kommittéförteckningar. 
117 K. S/M., Kommitté samt AU protokoll 1963-67, 20/12 1963, § 2, A1:1, KA 
118 K. S/M., Korrespondens i monumentfrågan 1963- 67, 12/9 1963, F1: 1, KA 
119 Se bilaga 2, Promemoria 
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Sverige hade ännu inte rests något minnesmärke. I promemorian påpekades också att 

statydelegationen i monumentfrågan kommer att verka som en egen juridisk person, i enlighet 

med föreningslagens stadganden.120

 Sedan man trott sig funnit tillräcklig genklang för idén till projektet i Finland behövde 

man också ekonomiska medel för dess utförande, nämligen 150 000 Mk. Tanken var att en 

riksomfattande insamlingsaktion skulle äga rum i Finland för att nå det angivna beloppet. Det 

stod dock redan 1963 klart att en finsk skulptör skulle utföra minnesmärket då det rörde sig 

om en finsk nationalgåva.121 Viss draghjälp hade redan säkerställts då Finlands ledande 

högertidning Uusi Suomi, ställt sig gillande till projektet samt dess eventuella placering och 

lovat att engagera sig för detta ändamål tillsammans med det ovan nämnda 

Fadderortsförbundet. Insamlingen rörde kostnaderna för själva statyns vidkommande medan 

Sverige, eller i egentlig mening Karlstad åtog sig att bekosta statyns sockel samt områdets 

utsmyckning.122Därmed beslöts också på svenskt håll genom finskt önskemål uppsättandet av 

en svensk statydelegation motsvarande den finska under hösten 1963,123som skulle sörja för 

mottagandet av den finska gåvan, samt finna ut en lämplig plats för dess placering och 

utformningen av denna tillsammans med ett särskilt arbetsutskott i frågan.124 Till motsvarande 

kontaktman likt Lauri Merivirta på den svenska sidan utsågs i Karlstad den finske konsuln 

Sten Marcusson- Ståhl.125

 I anslutning till den nationella insamlingens ändamål enligt ovan, hade man i Finland 

genom den finska statydelegationen mot slutet av året 1963 grundat en särskild PR- kommitté, 

som verkade för insamlingens fortlöpande.126 Härigenom anmodades också 

delegationsmedlemmarna i Finland vidare kontakta en samling stora och medelstora företag 

för att dessa därigenom eventuellt skulle kunna frammana den uppskattade summan av 150 

000 Mk till projektets genomförande. Till detta moment hörde också ett cirkulärbrev som var 

avsett att skickas till ytterligare bolag och banker i samma syfte.127   

                                                 
120 Se bilaga 2, Promemoria  
121 K. S/M., Kommitté samt AU protokoll 1963-67, 20/12 1963, A1: 1, KA 
122 K. S/M., Korrespondens i monumentfrågan 1963- 67, 19/1 1963, F1: 1, KA 
123 Se bilaga 1, Delegation och kommittéförteckningar. 
124 K. S/M., Kommitté samt AU protokoll 1963-67, 20/12 1963, A1: 1, KA, se också medlemmar i det svenska 
arbetsutskottet enligt bilaga 1. 
125 K. S/M., Kommitté samt AU protokoll 1963-67, 20/12 1963, A1:1, KA 
126 Se bilaga 1, Delegation och kommittéförteckningar. 
127 K. S/M., Protokollskopior från finska statydelegationen 1963-, 31/1 1964, A1: 1, KA 
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 Annan marknadsförning kom också att ske, via Sveriges radios finskspråkiga 

program.128I och med då den finska statydelegationen via en press, radio och TV- sänd 

konferens på allvar klev ut i det offentliga rummet under en mottagning given av 

utbildningsministern i statsrådets festvåning i Helsingfors 11/11 1963,129kom också behovet 

av historik bakom monumentet. Under den ifråganvarande mottagningen i Helsingfors 

presenterades kartor föreställande den finska invandringen till Sverige under fyra sekel, vilka 

med svensk hjälp under brådskande omständigheter färdigställdes i tid till den officiella 

konferensen i Finland.130 Då arbetet för åstadkommandet av en allmän minnesstaty över de 

finska invandrarna i Sverige tagit fart och riksinsamlingen officiellt förklarat sig öppnad 

under ovanstående festmottagning sökte den finska PR- kommittén material till grund för dess 

arbete. Redaktören för den nordvärmländska tidskriften Finnbygden, Bror Finnskog 

kontaktades och ombads bistå med material angående fakta om framgångsrika finnättlingar i 

Sverige, bibehållna finska ortnamn i Värmland, fem exemplar av tidningen ”Finnbygden” 

som utkommit åren 1962- 63, information om den gottlundska minnesstenen i Rautalampi 

samt uppgifter huruvida Niitttahon Jussi131 inom överskådlig framtid orkade besöka 

Finland.132 För att förse allmänheten med aktuellt material i anknytning till den 

riksomfattande penninginsamlingen, beslöt den finska statydelegationen att utge en tidning 

omfattande fyra nummer, vid namn ”Soumalaisraiaaja”. Tanken med denna tidskrift var att 

den skulle fungera som språkrör och nyhetsförmedlare, att spridas i båda länderna.133 Aktuell 

forskning kring finnkultur och finsk invandring som skulle förmedlas genom denna tidskrift 

fann man bland annat också hos förste arkivarien på Landsmålsarkivet vid Uppsala 

universitet. Fil. Lic. Richard Broberg, vars artikel ”Finskt och svenskt i möte”134 kom dock att 

publiceras i det första resp. andra numret av statydelegationens tidning.135

 

2.2 Monumentprojektet marknadsförs 1964-67 

Som ett led i att skapa en stark hemmaopinion kring minnesmärket och insamlingen användes 

förutom statydelegationens egen tidning också redan befintliga massmedia. Som vi tidigare 

sett hade det finsk- svenska Fadderortsförbundet redan knutit kontakt med högertidningen 

                                                 
128 K. S/M., Protokoll fört vid finska invandrarstatyns PR- kommitténs möte, Helsingfors, 9/12 1963, A1: 1, KA 
129 K. S/M., Korrespondens i monumentfrågan 1963- 67, 19/11 1963, F1: 1, KA 
130 K. S/M., Korrespondens i monumentfrågan 1963- 67, 4/10 samt 12/10 1963, F1: 1, KA 
131 Se avsnitt 1.2 Översikt av finsk invandring i anknytning till monumentet 
132 K. S/M., Korrespondens i monumentfrågan 1963- 67, 19/11 1963, F1: 1, KA 
133 K. S/M., Protokollskopior från finska statydelegationen 1963-, 31/1 1964, A1: 1, KA 
134 För närmare läsning se Karlstad stifts Julbok 1964, s.55 
135 Karlstad Stad/Monumentkommittén, Korrespondens i monumentfrågan 1963- 67, 21/1 1964, F1: 1, KA 
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Uusi Suomi, som ställt sig gillande bakom projektet.136 Diskussionen togs i Finland angående 

möjligheterna att inbjuda de övriga ledande dagstidningarnas representanter, för att få 

möjligheten att bekanta sig med Karlstad och den värmländska finnkulturen. Det finska 

förslaget byggde på att pressens inbjudan borde komma från Karlstad.137 Den 11 maj kom 

denna inbjudan den finska pressen tillgodo, vilken talade om Karlstad och Värmland som 

plats för manifestationen ”av den hävdvunna samhörigheten mellan våra länder” och därav 

inbjöd några representanter för tidningspressen i Finland att stifta bekantskap med Värmland 

och värmländska förhållanden. I inbjudan ingick också en busstur kring Karlstad med omnejd, 

Rottneros, Mårbacka, Lekvattnet, Torsby och Ekshärad m.m. dessa platser skulle envar på sitt 

sätt förtälja det gemensamma förflutna, hette det enligt stadens inbjudan.138

 Också PR- aktioner på det svenska riksplanet tog fart då kontakter mellan den svenska 

statydelegationens ombudsman Sten Marcusson- Ståhl och direktören för Anderssons 

Annonsbyrå, Erik Elinder tagits. Diskussion angående kommitténs möjligheter att ekonomiskt 

stödja forskning och studieverksamhet rörande finnkulturens utbredning i Sverige berördes. 

Önskemål framfördes också att statsminister Tage Erlander borde kontaktas för att i någon 

form vilja förklara sig intresserad för och främja kommitténs verksamhet i 

monumentfrågan.139Den svenska monumentkommittén visade sig också intresserad av att 

vidga sin verksamhet genom att under ett möte 12/2 1964 besluta föreslå fadderortsrörelsen 

och andra intresserade organisationer att utöka stödet till redan befintliga fonder och 

organisationer, med uppgift att främja utforskande och bevarandet av finnkulturen genom 

kulturellt utbyte och studiebesök etc. i samband med detta möte ålades det också 

arbetsutskottet att formellt överlämna en officiell framställning till Karlstad stad om det finska 

erbjudandet om ett minnesmärke över det aktuella ämnet, detta bevittnades för övrigt av radio, 

press och TV vilka var inbjudna för ändamålet.140

 I Finland hade 1965, ett färdigt material konstruerats angående en föredragsturné för 

monumentets främjande i vilken en punkt ingick där någon svensk sakkunnig om den finska 

invandringen, och speciellt Värmland skulle föreläsa därom. Forskaren, författaren och 

kompositören Gunnar Turessons verk ”Värmländska kulturtraditioner”, del 3 hade kommit 

den finska statydelegationen tillhanda, som nu kom att undersöka möjligheterna huruvida 

                                                 
136 K. S/M., Korrespondens i monumentfrågan 1963- 67, 19/1 1963, F1: 1, KA 
137 K. S/M., Protokoll fört vid finska invandrarstatyns PR- kommitténs möte, Helsingfors, 9/12 1963, A1: 1, KA 
138 K. S/M., Korrespondens i monumentfrågan 1963- 67, Inbjudningsbrev sända till finska pressen den 11 maj 
1964 på arbetsutskottets vägnar, F1: 1, KA 
139 K. S/M., Kommitté- samt AU protokoll 1963- 67, 31/1 1964, A1: 1, KA 
140 K. S/M., Kommitté- samt AU protokoll 1963- 67, 12/2 1964, A1: 1, KA 
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Turesson kunde fylla denna lucka,141 vilket medförde en formell inbjudan till Turesson själv 

från den finska statydelegationen och dess PR- kommitté. I denna inbjudan framgick att man 

genom Turessons ideella samverkan ville manifestera ett svensk intresse för den 

gemensamma saken genom ett musikaliskt eller recitativt inslag, samtidigt som man ville ge 

denne en eloge för sin forskning och sitt författande kring den värmländska finnkulturen.142 I 

Finland tillkännagav den finska pressen redan dagen efter Turessons anländande i Helsingfors 

dennes avsikter att informera om bakgrunden till resandet av ett minnesmärke över de finska 

invandrarna och ödemarksbebyggarna i Värmland. Gunnar själv uppgavs härstamma från 

Savolax, dock utan färdigheter i det finska språket.143 Väl tillbaka i Värmland uppgav 

Turesson själv att han omgetts av ett enormt pådrag av TV, radio och press under sin vistelse i 

Finland. Denna hade haft ett dubbelt syfte. Dels att hjälpa till att få igång intresset för 

insamlingen till monumentgåvan, dels kunde Turesson göra PR för sin nya tvåspråkiga bok 

”Värmländska kulturtraditioner” med underrubriken ”Finsk odling, dikt och musik”. Turesson 

hade medtagit lite svedjeråg till sin turné ”bara för att visa att an inte glömt sitt fädnersarv”. 

Om monumentet hade Turesson uttalat sig synnerligen positivt i egenskap av dess tidlösa 

skönhet och mytologiska symbolik. 144

 

2.3 Den monumentala estetiken 

Ett av önskemålen var att före utgången av 1964 kunna fatta beslut om projektets konstnärliga 

sida på basen av det egna ekonomiska underlaget och andra erfarenheter. Klart stod att inga 

eftergifter på den konstnärliga nivån skulle accepteras.145 Med konstnären bakom 

Mannerheimstatyn i centrala Helsingfors, Aimo Tukiainen som för tiden var en känd 

bildhuggare i Finland146, hade inledande kontakter tagits. Denne hade lovat det finska 

arbetsutskottet att färdigställa inledande förslag till skisser på konstverket, vilka skulle 

beaktas innan det slutgiltiga valet av konstnär utföll.147

 Hos den svenska staydelegationen och dess arbetsutskott var själva monumentets 

placering, en väsentlig uppgift att lösa, eftersom denna ålagts att finna en lämplig plats för 

dess placering och utformningen av densamma i nära samarbete med den finska 

                                                 
141 K. S/M., Korrespondens i monumentfrågan 1963- 67, 29/1 1965, F1: 1, KA 
142 K. S/M., Korrespondens i monumentfrågan 1963- 67, 20/2 1965, F1: 1, KA 
143 Hufvudstadsbladet 4/4 1965 
144  VF 12/4 1965, Malte Eurenius personarkiv, B III:7, VA 
145 K. S/M., Protokollskopior från den finska statydelegationen 1963 -, PM 6/9 1963, A1: 1, KA 
146 K. S/M., Korrespondens i monumentfrågan 1963- 67, 8/6 1967, F1: 1, KA 
147 K. S/M., Protokollskopior från den finska statydelegationen 1963 -, 31/1 1964, A1: 1, KA 
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statydelegationen och Karlstad stad.148 Framförallt tre platser diskuterades, vid teatern, vid 

museet eller vid läroverket.149En mindre delegation utsänd av den finska 

monumentkommittén anlände av nämnda anledning mot slutet av maj 1964 till Karlstad mitt 

under ”Karlstadsveckan” för att få möjlighet att bekanta sig med de alternativ som föreslagits 

för monumentets placering samt med den svenska statydelegationen och dess medlemmar. I 

den mindre delegationen ingick ävenså den för projektet tilltänkte skulptören och 

bildhuggaren Aimo Tukiainen, generaldirektör Teuvo Aura, arkitekt Osmo Sipari samt den 

finske generalsekreteraren för finska statydelegationen Lauri Merivirta.150 Delegationen vars 

huvudärende var att granska monumentets eventuella placering kom under sitt besök att fastna 

för den tilltänkta platsen intill Karlstads teater med Klarälven i sin omedelbara närhet. En 

annan fördel med denna plats var att den var inom synhåll från stadens för tiden mest 

frekventerade trafikled. 

 Tukiainen började därefter arbeta på skisser utifrån den eventuella placering 

teaterparken i Karlstad erbjöd, vilka besågs i Finland mot slutet av oktober 1964, mitt under 

den officiella ”Sverigeveckan”. Den svenska delegationen under konsul Sten Marcusson- 

Ståhl tog del av Tukiainens förslag angående ett non- figurativt verk men beslutade att inte 

föregripa händelseförloppet genom att ta ställning till något av de angivna förslagen före den 

finska sidan.151

 Tukiainens ytterligare kommentarer kring det kommande konstverket nådde den 

svenska monumentkommittén i Karlstad 18/2 1965 där denne beskrev sin konstnärliga vilja 

att lämna all personlighetsgestaltning åt sidan till förmån för en mera obunden symbolisk, 

poetisk och konstnärlig konstform. Detta för att starkare gestalta det trollbundna och 

arbetsamma liv som skogsfinnarna levde under sin nyodlargärning. Tukiainen menade vidare 

att gångna tiders odlargärningar och arbete skulle samgå till en enhet med dagens finska 

odlare och deras arbete för att hedra det arbete som finnarna under århundraden nerlagt i 

Sverige. Tukiainens konstnärliga utgångspunkt beskrevs härröra ur ”Trollredskap” vars 

komposition skulle förmedla symboliska tankar, föreställningar, boplatser, trollredskap och 

vindboningar. Tukiainen ville också förstärka budskapet genom ljus och vatten, som också 

skulle passa in i den moderna statsbilden. Också skulle ristningar i sockeln eller skulpturens 

                                                 
148 K. S/M., Kommitté- samt AU protokoll 1963- 67, 12/2 1964, A1: 1, KA 
149 K. S/M., Korrespondens i monumentfrågan 1963- 67, 28/1 1964, F1: 1, KA 
150 K. S/M., Korrespondens i monumentfrågan 1963- 67, 22/4 1964, F1: 1, KA 
151 K. S/M., Korrespondens i monumentfrågan 1963- 67, Konsul Sten Marcusson- Ståhls artikel ang. 
värmlänningarnas och Karlstads inställning till statyns resande, publicerad i statydelegationens egen tidning i 
december 1964, F1: 1, KA 
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fria ytor vittna om odlarnas olika skeenden. Tanken på ett sådant fritt konstverk skulle enligt 

Tukiainen motsvara den nutida människans konstuppfattning och samtidigt vara en god 

hyllning till gångna tiders odlargärningar.152  

 Då Tukiainens idéer och skisser övergått till att nå ett mera konkret stadium besågs 

dessa på nytt av den finske konsuln tillsammans med arbetsutskottets Malte Eurenius och 

Stadsarkitekt Per Lagergren. Under detta besök togs bilder av förslagen som hemma i Sverige 

presenterades vid ett sammanträde under svenska statydelegationens arbetsutskott, dit press 

och radio bjudits in. Dagarna innan hade dock arbetsutskottet enats om att i samband med 

sammanträdet förorda Tukiainens första alternativ ”Vindbo” eller ”Tuulenpesä”, i enlighet 

med den finska statydelegationens tidigare fattade beslut.153

 

2.4 Monumentprojektet i offentligheten 

Den draghjälp man väntat sig från pressen visade sig, särskilt i Sverige verka som ett tveeggat 

svärd. Då projektet också i Sverige kommit att bli offentligt samtidigt som planerna för 

monumentets omgivande miljö konkretiserades vid Teaterparken i Karlstad inför 

monumentets placering, kom Karlstads lokala press redan dagarna efter offentliggörandet ge 

det blivande monumentet varierande publicitet.154 I NWT gavs på första sidan en ledtråd om 

tidningens ställningstagande angående projektet, i rubriken ”Ny strid i Karlstad, Trädskövling 

längs Klarälven ger plats åt invandrarmonument”. Fortlöpande artikel associerade Tukiainens 

förslag med ett ”jättelikt skatbo” och ställde sig frågande till vad ett skatbo kan ha för samröre 

med den finska invandringen till Sverige och Värmland på 1600- talet? Vidare påpekades att 

Värmland och Karlstad tidigare råkat illa ut när det gäller monument beträffande 

”Fläskkotletten i Rottneros” och ”Kärringen på torget i Karlstad”155, enligt tidningen var det 

nu förståligt om folk ville ta fram stridsklubborna vid ytterligare ett tredje diskutabelt verk. 

Tidningen förväntade sig också strid angående de pilträd som ”skulle offras” till förmån för 

konstverket.156

  En mera monumentvänlig linje presenterades dagen efter i VF under rubriken: 

”Karlstadkommittén helt enig om ‘Vindbo’: -monumentet blir vackert.” Angående NWT´s 

                                                 
152 K. S/M., Korrespondens i monumentfrågan 1963- 67, Brev från Tukiainen till svenska monumentkommittén 
18/2 1965, F1: 1, KA 
153 K. S/M., Kommitté- samt AU protokoll 1963- 67, 29/3 1965, A1: 1, KA 
154 K. S/M., Korrespondens i monumentfrågan 1963- 67, Stolpar ang. projektets process 17/1 1967, F1: 1, KA 
155 Avser ”Stamfrändsmonumentet” mellan Norge och Sverige i Rottneros samt ”Fredsmonumentet” på 
Karlstads torg upprest till minne av den fredliga unionsupplösningen 1905. 
156 NWT, 30/3, 1965 
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utspel dagen innan intervjuades den finske vicekonsuln Sten Marcusson- Ståhl, som uppgavs 

vara djupt bedrövad över artikeln eftersom man hade att göra med ett konstverk av hög 

”konstnärlig halt”. Denne påpekade även att man tackat ja till en gåva, med tacksamhet och 

känslan av att vi hedrats. Också den för projektet aktuelle konstnären Aimo Tukiainen hade 

via VF kontaktats att kommentera den negativa bild som NWT proklamerat, denne förklarade 

i sin tur att man hade möjlighet att välja något mera traditionellt om man inte tyckte om 

”Vindbo”, med reservationen att han i sådana fall var mindre intresserad av att utforma 

konstverket.157 På ledarsidan återfanns ett syrligt konstaterande att NWT tagit på sig rollen 

som ålderdomlig konstkritiker eftersom ”den tiden är förbi när ett monument över finsk 

invandring absolut måste prydas av en knotig finngubbe som svedjar eller bryter stubbar”, VF 

tillade, att konsten numera har andra sätt att uttrycka sig. NWT beskrevs vidare som en 

omdömeslös tidning som verkat för att åstadkomma en folkstorm och som man troligen skulle 

bli ensam om.158

 I Finland tycks pressen ha verkat mer i enlighet med projektets ändamål, bland annat 

kunde man i Hufvudstadsbladet följa spekulationerna kring valet av motiv och plats med 

bakgrund mot det stora intresse som man uppfattat att statyprojektet väckt i Värmland. Här 

kunde man även utläsa att intresse framförts från åtminstone två nordvärmländska kommuner 

men att Karlstad i egenskap av centrum för landskapet förmodligen kommit att bli avgörande. 

Hur det avgörande motivet skulle te sig hade enligt tidningen Tukiainen hänvisat till ett 

uttalande gjort av Landshövdingen för Värmland, Gustaf Nilsson där denne konstaterat att det 

var av mindre vikt huruvida monumentet blev figurativt eller non- figurativt, huvudsaken var 

att det blev god konst.159 I mars nästa år hade den svenska debatten kring monumentets 

eventuella gestaltning nått den finska pressen. I Hufvudstadsbladet hade förekommit tvenne 

artiklar rörande det svensk- finska kulturarvet. Den ena, Finlandsvännen, lektor Sigurd 

Bograngs artikel ”Nordisk kulturbärares minne” rörande ”Nitahå- Jussis” liv beskrevs i 

korthet från livet i finnskogarna via hur denne blivit allmänt känd i Finland och där fått stor 

medial uppmärksamhet i Finland genom sin medverkan i både litteratur och film. Genom 

uppmärksammandet hade ”Jussi” nått den finske presidenten Uhro Kekkonens vänskap, som 

uppgavs härröra från samma geografiska ursprung i Finland. Artikeln var skriven i anledning 

av ”Jussis” bortgång 1965. Bograngs artikel förtäljde vidare att man hade för avsikt att flytta 

”Jussis” gamla bastu från Värmland till Östmark. ”Jussis” övriga tillhörigheter skulle fraktas 
                                                 
157 VF, 31/3, 1965 
158 VF, 31/3, 1965, ledaren s. 2  
159 Hufvudstadsbladet,  3/6, 1964 
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till Helsingfors och där förevisas i ett ”Nitahå- Jussi- rum”, under ”Nitahå- Jussi- Sällskapets” 

översyn.160Den andra tydliggjorde hur debatten kring monumentet figurerat i den svenska 

pressen under rubriken ”Aimo Tukiainen väcker protest i Karlstad”, artikeln refererade till 

den som tidigare förekommit i NWT den 30 mars 1965 och lyfte därur ut begreppet ”skatbo” 

och citatet ”ofantligt skatbo uppsatt på sockel, genomstrålat av ljus och vatten”. Också i denna 

artikel tydliggjorde Tuikainen att om man nödvändigtvis ville ha en persongrupp utformad, 

var han mycket mindre intresserad att utföra monumentet.161  

 Den tidigare nämnde lektorn bakom artikeln om ”Jussi” hade via den finska 

statydelegationens efterforskningar om bakgrundsmaterial till monumentet i ett tidigt skede 

insett att monumentets placering sannolikt skulle komma staden Karlstad till fördel. I ett 

intensivt försök hade denne verkat för att istället få monumentet placerat i 

”Värmlandsfinnarnas huvudstad”, bredvid turistkiosken vid hotell Björnidet i Torsby. 

Bograng ifrågasatte via ett personligt brev till den finska statydelegationen monumentets 

sannolika placering i Karlstad, då enligt Bograng inga finnar funnits där. Dessutom ansåg han, 

att borgarna, biskopen och landshövdingen inte alls var intresserade av det Värmlandsfinska 

kulturarvet i annat än ett officiellt och högtidliga perspektiv, när nu staden fick ytterligare ett 

monument gratis. I Torsby hade man inget monument över någonting, fortsatte han.162 Också 

den finske konsuln Sten Marcusson- Ståhl i Karlstad fick en släng av Bograngs slev i ett brev 

från denne som rent ut ansåg Karlstad stad orättvist ha lagt rabarberna på ifråganvarande 

monument. Särskilt i hänseende till att ingen forskning angående finnkulturen verkar där, ”i 

Karlstad mig veterligen görs ingenting”, markerade Bograng.163 Konsul Marcusson- Ståhl 

besvarade något burdust detta brev med att man i Karlstad endast representerade de finska 

önskemål som framförts och därför intet alls orättvist lagt beslag på monumentet.164

 Debatten kring statyprojektets motiv figurerade inte bara i pressen. Frågan hade 

diskuterats livligt också i Karlstads stadsfullmäktige där en herr Arvid strid hade hållit ett 

”patosfyllt” anförande rörande att det tilltänkta monumentets motiv inte alls avspeglade något 

vett och förstånd hos den kommitté som valt dess utforming. Strid förkunnade att han hellre 

sett en ”mager och fattig finne med flintlåsgevär och hund och inte ett risbo”. Dessa finnar var 
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162 K. S/M., Korrespondens i monumentfrågan 1963- 67, Brev från Sigurd Bograng till Finska statydelegationen 
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magra och knotiga med flintlåsgevär och möjligen hundar som kom vandrande ned från norr 

och sökte mark. Dessutom menade Strid att de var utsatta för förföljelser av de redan bosatta 

och levde i armod. Strid hade i likhet med NWT ställt sig frågande vad dessa finnar kan ha 

med ett risbo att göra? Andra i stadsfullmäktige menade att konstverkets non- figurativa 

gestaltning tillhörde sin tid och talade för att gåvan skulle vara ett uttryck för densamma. 

Debatten beskrevs enligt stadsfullmäktige vara ett ”luftande av känslor”.165 Strid hann också 

uttala sin förvåning över att finnarna som annars var så duktiga, också borde ha kunnat finna 

någon annan utforming av monumentet. Strids livfulla skildring av hur de första fattiga 

finnarna kommit invandrande hann modifieras av stadsfullmäktiges ordförande Malte 

Eurenius som påpekat att det inte ”endast varit fattiga finnar som anlänt hit, utan också 

förmöget och kultiverat folk, som i flera avseenden berikat vår kultur”.166 Ett annat berikande 

inslag i debatten kring monumentets utformning presenterades följande år av Svenska 

dagbladet som informerade allmänheten att nationalgåvan och insamlingen med president 

Kekkonen och statsminister Virolainen i spetsen skulle utmynna i en jätteskulptur i brons som 

beskrevs vara hela fem meter hög i form av ett klot.167I verkligheten mätte ”Vindarnas 

boning” endast 3,5 meter från markhöjd.168

 

2.5 Övriga arrangemang i samband med monumentinvigningen 1967 

Första gången Sverige och Finland utgav ett frimärke med gemensamt motiv var den 16 juni 

1967. Den gemensamma ansträngningen i uppresandet av ”Vindarnas boning” förevigades 

som frimärke, vilket gavs ut i båda länderna samma dag som monumentet invigdes. I Karlstad 

gavs dessutom möjligheten att köpa förstadagsstämplar av detta märke i en särskild 

expedition i Karlstads stadsteater, d.v.s. i direkt anslutning till monumentplatsen.169 I 

samband med den s.k. Delaware- insamlingen170publicerades i Finland och Sverige olika 

frimärken för att celebrera saken. På samma grunder räknade nu de finska och de svenska 

statydelegationerna med ett aktivt intresse från officiellt håll när det stod klart att en 

nationalgåva skulle överlämnas från Finland till Sverige. Det hela rörde sig uteslutande om en 
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PR- aktion för monumentets främjande.171 I den finska statydelegationens brev till Post och 

Telegrafstyrelsen i Finland förklarades detta enligt följande: 

 
”För att fästa den stora allmänhetens uppmärksamhet på det månghundraåriga sambandet mellan Sverige och 

Finland, vars rötter på båda sidor är mycket djupgående samt för att accentuera omfattningen av det arbete 

otaliga släktled av finnar utför på många håll i Sverige såväl fordom som nu och som håller på att falla i 

glömska, anhåller delegationen för finska invandrarstatyn härmed vördsamt, att i båda länder skulle utgivas ett 

frimärke, som speglar samhörigheten mellan Finland och Sverige”172

 

Den svenska motsvarigheten till den finska kommittén ställde sig positiv till det framförda 

förslaget om ett gemensamt frimärke och förordade ett samtidigt utgivande i Sverige med 

samma sagda innebörd.173

 Den finska statydelegationen påtalade angående påtryckningarna för ett gemensamt 

frimärke att detta skulle symbolisera en offentlig erkänsla för de gemensamma strävanden 

som kommit att föregå överlämnandet, bland annat planerades inför 1966 ett firande av en 

speciell Finlandsvecka över hela Sverige.174 Denna manifestation var statsstyrd under 

slagordet ”Finn Finland” 175 och gästade tillsammans med det finska ambassadörsparet herr 

och fru Enckell ett flertal svenska städer i ett intensivt och mångsidigt försök att framvisa 

Finlands prestationsförmåga inom industri, kultur och konst genom exponerandet av 

produkter från dessa varierande fält.176  Denna manifestation nådde bland annat Västerås stad 

i april 1967 och under en veckas tid kunde Västeråsborna beskåda finsk konst, 

vänortsutställningar, mumintroll, finska kortfilmer tillsammans med köpmannaföreningens 

skyltning av finska varor i stadens ledande varuhus. Man gavs också möjlighet att lyssna på 

olika evenemang, från föreläsningar kring strukturrationalisering och konkurrensförmåga i 

finsk industri till gästspel av finska dragspelare under tre dagar. Inte heller hade man glömt 

bort ungdomen som kunde lyssna på poporkestern ”Topmost” i samband med visning av 

finska tonårskläder, under en tonårsträff i Skiljebogården. De flesta av Västerås restauranger 

tillhandahöll också under denna vecka utvalda finska rätter för att ge västeråsarna smakprov 

från det finska köket. Veckan kröntes med kampanjens övergripande egentliga syfte, 
                                                 
171 K. S/M., Korrespondens i monumentfrågan 1963- 67, 7/12 1965 
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marknadsafton i Finn Finlands tecken där butiker och varuhus förlängde öppethållandet till 

klockan 22.00, som mot kvällens slut kulminerade i en festlig finsk final. 177

 Också Föreningen Nutidskonst i Helsingfors arrangerade en utställning i Sverige 1966 

samt 1967, bestående av ca 150 konstverk av Finlands mest kända konstnärer som turnerade i 

Göteborg, Lund och Stockholm.178 Hos den finska statydelegationen väcktes tanken i oktober 

1966 att man kanske kunnat förevisa denna utställning i Karlstad i samband med invigningen 

av ”Vindarnas boning” följande år innan den skeppades tillbaka till hemlandet. Iden syntes 

genomförbar då kontaktmännen var Finlands största reklambyrå med direktör Taucher i 

spetsen tillsammans med bokförlaget Otava, som båda var nära lierade med 

fadderortsrörelsen.179 Den svenska statydelegationen mottog förslaget synnerligen positivt, 

välkomnade detta och reserverade tid för arrangemanget på Värmlands museum.180

 Utställningen kunde emellertid av någon anledning inte sammanfalla med invigningen 

av ”Vindarnas boning” i Karlstad den 16 juni 1967, enligt Taucher, utan fick verka som en 

”förutställning” kring de övriga arrangemangen redan den 14 samma månad.181Detta 

klargjordes också genom det anförande som hölls i Värmlands museum i samband med 

konstutställningens invigande. Av invigningstalet att döma var också denna konstutställning 

starkt förknippade med den pågående Finn Finland aktionen, vilken beskrevs ur finsk 

synpunkt gälla att lämna en verklighetstrogen och aktuell bild av Finland idag. Då svenskarna 

sedan gammalt kände till det idylliska och pittoreska Finland fanns också ett behov av att 

också visa det nya dynamiska Finland, med dess allt mångsidigare och ambitiösare industri, 

hette det.182

 

”Finn Finland aktionen önskar modernisera de gängse uppfattningarna, kanske något retuschera den bilden vi i 

allmänhet har av Finland, inte för att försköna den, men för att få bort det förlegade och det föråldrade och 

ersätta det med en mera verklighetstrogen och tidsenlig profil. Den utställningen vi här om någon minut här skall 

få se är ett väsentligt led i dessa strävanden”.183
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Representanter för den finska industrikonsten var bland annat Timo Sarpaneva och Dora Jung 

tillsammans med företag som Tampella, Tittala, Rosenlew och Hackman, med reservationen 

att ifråganvarande utställning inte kunde vara helt uttömmande och fullt representativ för den 

finska konstindustrin. Det som dock representerades i utställningen sades vara uttryck för den 

friska djärvheten och fantasin i förening med en harmonisk miljöskapande formgivning.184  

 I samband med invigningen av den finska nationalgåvan i Karlstad tillsammans med den 

pågående ”Finn Finland” aktionen kom den Finska handelskammaren i samarbete med 

Karlstads köpmän att i likhet med exemplet Västerås att anordna en finsk vecka.185 

Karlstadborna kunde läsa om dessa finska produkter i en särskild ”Finn Finland” broschyr 

som talade om finska verkstadsprodukter, fritidsindustri, livsmedel, mode och dess 

konstindustri.186 Dessutom kunde man i egenskap av butiksinnehav erhålla affischer, blå- vita 

band samt ytterligare bildmaterial från Finlands ambassad för skyltning vid tillfället.187 

Förutom finsk skyltning i affärerna hade övriga arrangemang i anslutning till invigningen 

också diskuterats och i princip fastställts sedan 1966, vilka rörde detaljer som flaggspelets 

omfattning, gemensam finsk- svensk högmässa, utställning om modern finsk arkitektur, finsk 

teater, samt lokala tidningars utformning som speciella ”Finlandsnummer”.188 Också 

Karlstads stadsbibliotek hade också ryckts med inför den kommande finska festyran och 

planerade anordna en finsk bokutställning under den aktuella tiden.189

   

2.6 Inför Invigningen av ”Vindarnas boning” 16 juni, 1967 

Inför 1967 stod det klart att man inte kunde vänta sig draghjälp från Richard Brobergs bok om 

den finska invandringen i lagom tid till invigningen, då denna inte bedömdes hinna vara 

färdigställd i tid.190 Något annat som också stod klart för de finska respektive svenska 

delegationerna var att PR- kampanjen var tvungen att ta fart även i Sverige. Allmänheten 

                                                 
184 K. S/M., Korrespondens i monumentfrågan 1963- 67, Anförande vid öppnandet av den finska 
konstindustriutställningen i Karlstad 14/6 1967, F1: 1, KA 
185 K. S/M., Korrespondens i monumentfrågan 1963- 67, Informationsbrev skrivet av Stadsombudsman S. 
Hallström angående monumentets bakgrund inför invigningen, 9/5 1967, F1: 1, KA 
186 K. S/M., Affisch, dekal, småtryck 1967, F1: 1, KA, se bilaga XX 
187 K. S/M., Korrespondens i monumentfrågan 1963- 67, Skrivelse till Gatu och parknämnden, 10/3 1967, F1: 1, 
KA, (Se bilaga 4) 
188 K. S/M., Korrespondens i monumentfrågan 1963- 67, Förberedande inför invigningsdagen, 26/10 1966, F1: 1, 
KA 
189 K. S/M., Korrespondens i monumentfrågan 1963- 67, Informationsbrev skrivet av Stadsombudsman S. 
Hallström angående monumentets bakgrund inför invigningen, 9/5 1967, F1: 1, KA 
190 K. S/M., Korrespondens i monumentfrågan 1963- 67, Brev från Anderssons Annonsbyrå, dir. E. Elinder till 
konsul Marcusson- Ståhl, 25/10 1966, F1: 1, KA 
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borde enligt dessa vara medveten om syftemålet och bakgrunden till monumentets 

överlåtande och dess budskap. 191  

 Mot denna bakgrund bestämdes att en presskonferens borde anordnas i Stockholm 

dagarna innan högtidligheterna i Karlstad, för att ge bästa spridning och PR för evenemanget 

kring ”Vindarnas boning”.192 Detta säkerställdes ytterligare genom att inför konferensen i 

Stockholm inbjuda hela 48 representanter från finsk och svensk press tillsammans med 

radio.193 Viss uppmärksamhet hade också inför 1967 garanterats, då det stod klart att den 

finska insamlingens beskyddare och tillika president i Finland Uhro Kekkonen tillsammans 

med den svenske statsministern Tage Erlander lovat medverka under högtidsceremonin.194

 Den finska representationen vid monumentets invigning hade i stort sett stått klar sedan 

1965 och representerade en mycket dignitärt sällskap.195 Den finska statydelegationens 

förslag frammanade i sin tur en likartad svensk representation, vilket i Karlstad ytterligare 

upplevdes främja PR- värdet för Karlstad och Värmland, inte bara för Sverige och Finland. 196 

Från Karlstad stad inbjöds också den finske finansministern Mauno Koivisto att närvara vid 

invigningen.197 Förutom tunga namn som Koivisto antecknades också i Karlstad att inbjudan 

också borde gå till fadderorten Perniö samt vänorten Nokia.198 Sammantaget kom slutligen 

inbjudningslistan att innehålla 243 namn till invigningen av monumentet samt till den bankett 

som planerats i dess kölvatten.199

 I enlighet med önskemålet att informera allmänheten om monumentets bakgrund och 

syftemål gav Karlstad stad dagarna innan invigningsdagen ut ett informationsbrev angående 

finländska invandrarmonumentet och dess invigning 16 juni, 1967. Detta redogjorde bland 

annat för bakgrunden från Gustav Vasas bosättningspolitik samt motivering för monumentets 

placering i Karlstad. Vidare angavs också att monumentet bör ses som en symbol för två 

                                                 
191 K. S/M., Korrespondens i monumentfrågan 1963- 67, Brev från Merivirta till konsul Marcusson- Ståhl, 
januari 1967, F1: 1, KA 
192 K. S/M., Korrespondens i monumentfrågan 1963- 67, 7/4 1967, F1: 1, KA 
193 K. S/M., Korrespondens i monumentfrågan 1963- 67, Förteckning över tidningar som skall inbjudas till 
presskonferens angående monumentinvigningen i Karlstad, 10/5 1967, F1: 1, KA 
194 K. S/M., Korrespondens i monumentfrågan 1963- 67, Brev från Merivirta till konsul Marcusson- Ståhl, 24/11 
1966, F1: 1, KA 
195 Se bilaga 3, Inbjudningslista 
196 K. S/M., Kommitté- samt AU protokoll 1963- 67, 29/3 1965, A1: 1, KA 
197 K. S/M., Korrespondens i monumentfrågan 1963- 67, Brev till Republiken Finlands ambassad i Stockholm 
från stadsombudsman S. Hallström, 18/5 1967, F1: 1, KA 
198 K. S/M., Kommitté- samt AU protokoll 1963- 67, Sammanträde med drätselkammarens första och andra 
arbetsutskott tillsammans med monumentkommitténs arbetsutskott, 3/10 1966, A1: 1, KA, (se bilaga 5) 
199 Se Bilaga 6, Inbjudningslista 
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brödrafolks samhörighet genom sekler. Gåvan kunde också vidare i sammanhanget ses som 

ett led i årets firande av Finlands 50- åriga självständighet.200

  

2.7 Högtidsdagen för den finska invandringen 

Kekkonen hade dagarna innan värmt upp inför sitt kommande besök i Karlstad med att den 14 

juni besöka HM Konungen ute på Sofiero över en lunch för att därefter träffa det svenska 

statsministerparet i Harpsund över en middag. Här hade även en inledande pressmottagning 

ägt rum.201 Väl vid Karlstad flygplats mötte 9 numrerade svarta personbilar upp de finska 

respektive svenska gästerna som tog gästerna till Karlstad mot adresserna: residenset, 

Stadshotellet och Grand Hotell.202

 Det finska Presidentparet inledde med lunch hos Landshövding och fru Nilsson klockan 

13.00 medan invigningsprogrammet organiserades på avtäckningsplatsen. De fyra 

marskalkarna tog plats runt monumentets fyra hörn medan kören och musikkåren intog sina. 

Funktionärer visade gästerna till reserverade platser som var numrerade likt passerkorten. 

Platser för finska krigsinvalider reserverades och Gymnastikflickorna väntade på sitt 

uppträdande. Trafiken stängdes av i områdets omedelbara närhet och kompletterades med ett 

parkeringsförbud. Under tiden den provisoriska gångförbindelsen över Sandbäcksgatan vid 

Klarabrons norra landfäste tillsammans med fotografernas klätterställning gjordes i ordning 

inledde musikkåren sin underhållning före invigningens början klockan 15.00,203 

ackompanjerat med ett flaggspel ordnat med två finska respektive tre svenska flaggor på 

platsen.204 Då klockan slog 15.00 hämtades gästerna vid residenset enligt den billista som 

gällde och färdades mot Teaterparken där dessa möttes 15.05 av Landshövdingen och 

Stadsfullmäktiges ordförande, som snabbt hann ur sina respektive bilar för att återigen möta 

de aktuella gästerna vid sina, flankerade av fyra marskalker i studentmössor, vilka två vardera 

bar blå- vita och två gul- blå band och visade gästerna till sina platser. Övriga publik stod upp 

och fick se blommor överlämnas till Fru Kekkonen och Fru Erlander av två barn från svensk- 

finska föreningen. Nu spelade armémusikkåren ”Björneborgarnas marsch”, tills presidenten 

                                                 
200 K. S/M., Korrespondens i monumentfrågan 1963- 67, Informationsbrev utgivet av Karlstad stad angående 
monumentinvigningen 16 juni, 1967, 8/6 1967, F1: 1, KA 
201 K. S/M., Handlingar ang. festligheterna 16 juni, 1967, Besöksprogram för Republiken Finlands President Dr 
och fru Uhro Kekkonen 14- 17 juni 1967, F1: 1, KA 
202 K. S/M., Handlingar ang. festligheterna 16 juni, 1967, Invigningsprogram 16/6 1967, F1: 1, KA 
203 K. S/M., Handlingar ang. festligheterna 16 juni, 1967, Invigningsprogram 16/6 1967, F1: 1, KA 
204 K. S/M., Korrespondens i monumentfrågan 1963- 67, Brev från Stadsombudsman S. Hallström till 
Stadsträdgårdsmästaren, 28/4 1967, F1: 1, KA 
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kommit på plats och satt sig. Marskalkarna tog åter plats vid monumentens fyra hörn och 

likaså publiken satte sig ned.205

 15.10 inledde Landshövdingen och tillika ordförande i den svenska 

monumentkommittén med ett välkomsttal som betonade vikten av de svensk- finska 

förbindelserna genom den arbetsinvandring som i sin tur medfört en kulturell berikning.206

 På tur vid podiet stod den finska statydelegationens arbetsutskotts ordförande, 

generaldirektör Teuvo Aura, vilken i sin tur såg monumentet som en smältdegel mellan det 

förgångna tillsammans med ett erkännande av den finska betydelsen för det svenska 

samhällsuppbyggandet, vilket innebar starka band inför en nordisk gemenskap och fortsatt 

samarbete. Därefter bad Aura Kekkonen avtäcka monumentet.207

 President Kekkonen, tryckte särskilt på monumentets bakgrund och den svensk- finska 

samhörigheten också ur ett ekonomiskt perspektiv.208 Efter President Kekkonen talat gick 

denne ned från talarstolen och avtäckte med marskalkernas hjälp monumentet till ljudet av 

fanfaren från fyra trumpetare som flankerade händelsen.209

 Tage Erlander som var den siste talaren kommenterade hur man genom monumentet 

knöt samman gamla tider med nya, där arbetskraftsutbytet och det ekonomiska perspektivet 

nämndes, bl.a. i ett citat från den finske utrikesministern Karjalainen, vilken någon gång hade 

uttalat sig så ”att Sverige håller på att ta karaktären av en utvidgad finsk hemmamarknad”. 

Erlander syftade genom detta på att Sverige köper mycket stora kvantiteter varor från Finland 

i sin tur. Genom detta ville Erlander avslutningsvis peka på att gångna tider knutits samman 

med de nya och därmed gett ökat berättigande till detta monument som man med stor 

tacksamhet tagit emot.210

 Då talen var avklarade fick publiken återigen ställa sig upp och lyssna till den finska 

respektive den svenska nationalhymnen. Därefter tog kören hals. Underhållningen följdes upp 

av Gymnastikflickor som uppträdde på gräsmattan söder om monumentet. Armémusikåren 

från I2 underhöll in i det sista till den officiella invigningens slut kl.16.15.211

 Den finsk- svenska gudstjänsten hölls därefter under en timmes tid mellan kl. 18.00- 

19.00, där kyrkobesökarna kunde åtnjuta psalmsång, dubbelspråkig predikan, sång från 

                                                 
205 K. S/M., Handlingar ang. festligheterna 16 juni, 1967, Invigningsprogram 16/6 1967, F1: 1, KA 
206 Se bilaga 7 
207 Se bilaga 8 
208 Se bilaga 9 
209 K. S/M., Handlingar ang. festligheterna 16 juni, 1967, Invigningsprogram 16/6 1967, F1: 1, KA 
210 Se bilaga 10 
211 K. S/M., Handlingar ang. festligheterna 16 juni, 1967, Invigningsprogram 16/6 1967, F1: 1, KA 
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Savolax nations kör tillsammans med ord av Runeberg. Invigningsdagen kröntes mot kvällen 

med en bankett på stadshotellet som likt invigningen innehöll ett noga planerat program som 

kantades av flaggor, röda mattor, trumpetfanfarer och en musikkår.212 Stadsfullmäktiges 

ordförande C.E Carldén framförde ett välkomsttal och tackade hedersgäster och prominenta 

företrädare från stat, kommun och kyrka för dess närvaro tillsammans med fagra ord om 

Värmland, samt betonade ytterligare monumentets värde för fortsatt samverkan mellan 

brödrafolken.213

 En tid efter invigningsdagen avlade Stadsfullmäktiges ordförande Carldén visit i Finland 

där den finska statydelegationens kontaktombudsman generaldirektör Merivirta tilldelades 

Karlstad stads förtjänstmedalj i silver för sina insatser kring ”Vindarnas boning”.214

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
212 K. S/M., Handlingar ang. festligheterna 16 juni, 1967, Invigningsprogram 16/6 1967, F1: 1, KA 
213 K. S/M., Välkomsttal av Stadsfullmäktiges ordförande C.E Caldén den 16 juni 1967, F1: 1, KA 
214 K. S/M., Tackskrivelser angående festligheterna 1967, Brev från Lauri Merivirta till Karlstad stad F1: 1, KA 
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3.0 Diskussion och analys  
3.1 ”Vindarnas boning” och drivkrafterna bakom projektet 

Vi har i kapitel två sett olika drivkrafter i uppförandet av det ifråganvarande monumentet. 

Centralförbundet för Fadderortsverksamheten Finland- Sveriges generalsekreterare Lauri 

Merivirta tar i sitt brev till Fadderortsrörelsen i Värmland det inledande initiativet. Rörelsen 

tillsätter en statydelegation vars medlemmar härrör ur Finlands ”ledande” skikt,215samt knyter 

president Kekkonen till projektet i egenskap av insamlingens beskyddare. De ekonomiska 

medel projektet krävde finansierades av en allmän nationell insamling genom det finska 

folket. Drivkrafterna bakom projektet har således sin tyngdpunkt i Finland med undantag för 

den understödjande roll som tilldelades den svenska sidan som välvilligt tillmötesgick de 

finska önskemålen som framfördes av anledningar jag skall återkomma till. En annan mera 

indirekt drivraft som i detta fall återfinnes i Sverige är de forskare som efter 

statydelegationernas förfrågan ställer sina tjänster till förfogande. Mot denna bakgrund kan de 

drivande krafterna bakom projektet sägas representera fyra olika grupper med fyra olika 

behov för monumentets resande.  

 Vi har i föregående avsnitt sett hur olika representanter i samhället utifrån olika 

förutsättningar möter olika behov av ett monument över finsk invandring och nyodlargärning 

från 1500- talet och framåt. Följande avser att försöka utröna vilka skikt dessa behov 

representerar utifrån Karlssons typologi angående historiebruk. Inför följande presentation 

förutsätts att behovet att minnas återfinnes hos alla, genom den nationella insamlingen, den 

officiella motiveringen och bakgrunden i anslutning till ”Vindarnas boning”. Sammantaget 

utgör detta en enhetlig referensram till vad projektet förväntas utmynna i. Detta i sin tur leder 

till en basorientering i ändamålet tillsammans med en förankrande funktion angående 

projektet. Detta fyller i sin tur också funktionen kring en allmän orientering och förankring 

kring det mytiska och i viss mån hedniska Finland, d.v.s. det som också särskiljer det finska 

från andra kulturer. 

 

3.1.1 Fadderortsverksamheten 

Fadderortsverksamheten Finland- Sverige representerar en organisation vars uppgift är att 

stärka banden och samhörigheten mellan Finland och Sverige och förmedlade kontakter 

organiserat i ett utbrett nätverk av orter i Sverige och Finland som ex. Karlstad- Perniö, eller 

Karlstad- Nokia. Denna organisation representerade egentligen inte någon grupp med specifik 
                                                 
215 Se bilaga 1 
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tillhörighet och skulle kunna prickas in i Karlssons typologi där brukaren av historien kan 

sättas i samband med breda befolkningsgrupper. Då denna grupp av brukare verkar för att 

utveckla goda relationer mellan länderna skulle denna grupp ha ett behov av att återupptäcka 

en historisk händelse likt den finska invandringen genom tiderna i sammanhanget, enligt 

Karlssons typologi. Det kan i mina ögon verka rimligt att Fadderortsrörelsen i detta fall 

representerar ett behov av att återupptäcka det gemensamma kulturarvet och det genuint 

finska genom att uppmärksammandet av ödemarkskolonisationen och invandringen till 

Sverige, där Värmland i detta fall utgör ett bra typexempel eftersom finnkulturen i så hög grad 

bibehållits. Fortsättningsvis skulle ”Vindarnas boning” fylla funktionen restaurering alt. 

Rehabilitering för Fadderortsförbundets verksamhet. Monumentets innebörd och dess 

uppmärksammande utgör i sådana fall ett lyft som kan liknas genom restaurering eller 

rehabilitering av goda relationer mellan länderna, särskilt om man tidigare upplevt en ”social 

efterblivenhet” i förhållande till Sverige. 

 

3.1.2 Stat och näringsliv 

Genom att Fadderortsrörelsen ”inte skulle spara på krutet”, vilket man inte heller gör genom 

att lyckas knyta an självaste President Kekkonen som insamlingens beskyddare tillsammans 

med utnämningen av den finska statydelegationen som därigenom involverade personer i 

Finlands ledande skikt, d.v.s. viktiga representanter från näringslivet vilka tillsammans med 

staten har anledning att se monumentet som uttryck för andra behov. Den statsstyrda ”Finn 

Finland” aktionen som under 1966- 67 äger rum i Sverige och talade för ekonomisk 

samverkan mellan länderna blir än mer aktuell då det visar sig att man genom monumentet 

också kan peka på kulturell samhörighet mellan Sverige och Finland. Staten och näringslivet 

har därmed en poäng i att konstruera eller uppfinna ett behov av uttryck för gemensamhet och 

samhörighet mellan länderna på flera plan. Detta behov företräds enligt Karlsson av brukare 

hämtade ur intellektuella och politiska elitgrupper, vilka i detta fall väl överensstämmer med 

beskrivningen, något också inbjudningslistan till monumentinvigningen och banketten vittnar 

om. Vidare skulle funktionen i ”Vindarnas boning” i enlighet med denna grupp av brukare 

motsvaras av en rationalisering, alternativt legitimering. Staten och näringslivet når också 

genom åberopandet av ett gemensamt äreminne ett närmande till Sverige. Genom den 

omfattande arbetskraftsinvandring som äger rum från Finland till Sverige under 60- talet 

tillsammans med utökade handelsförbindelser kan stat och näringsliv se en rationalisering av 

den egna ekonomin och ett nordiskt samarbete. Ekonomiskt motverkas arbetslösheten hemma 

i Finland samtidigt som man säkerställer fortsatt finsk export till Sverige. Gemensamma 
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intressen är således vidare inte till belastning om man ytterligare vill sträva efter ett nordiskt 

samarbete på andra plan, såsom inom EFTA, en kärnvapenfri zon eller samtidens 

arbetskraftsförflyttningar etc. 

 

3.1.3 Finska folket 

Projektets folkliga förankring kan sägas vara en tredje drivkraft. Det faktum att monumentet 

var en gåva från det finska folket till det svenska, genom en nationell insamling kan liknas vid 

att man i båda länderna har en vilja att återupptäcka det gemensamma förflutna som denna 

händelse kännetecknar. Då insamlingen inte officiellt riktar sig mot en utvald grupp, och 

åberopar ett gemensamt mål inom nationen, kan denna insamling i enhet med Karlssons 

typologi sägas representera breda befolkningsgrupper. Alla som vill har möjlighet att bidraga 

till monumentets främjande och sak. Funktionen som ”Vindarnas boning” i så fall skulle 

representerar, enligt Karlsson, skulle innebära en restaurering och/eller rehabilitering. 

Monumentets funktion innebär i sådana fall, en restaurering/rehabilitering av förbindelserna 

mellan länderna också i folklig mening, som i monumentets samtid kan påpekas vara särskilt 

aktuellt i samband med den väldiga arbetskraftsförflyttningen. I bakgrund till den sekellånga 

samhörigheten som en gång ägt rum mellan Finland och Sverige och som senare kom att bli 

allt mera problematisk i samband med det ryska övertagandet och det faktum att Finland trots 

sin självständighet 1917, i högsta grad befunnit sig inom den ryska intressesfären, kunde 

också de ”breda befolkningsgrupperna” uppleva en förbindelserenässans gentemot 

grannlandet i väst. Den nationella gåvan från Finland kunde samtidigt ses som ett led av 1967 

års firande av Finlands 50- åriga självständighet.216

 

3.1.4 Historikerna 

De historiker som förekommer i källmaterialet angående ”Vindarnas boning” knyts tidigt an 

till monumentprojektet genom samverkan mellan statydelegationerna på båda sidor av 

gränsen, återigen med tyngdpunkt på den finska. Historikerna Turesson, Broberg och Bograng 

involveras i projektet eftersom dessa forskade inom det område monumentet representerar.  

 Gemensamt för dessa är att de ser sin uppgift i att i så hög utsträckning som möjligt 

verifiera det förflutna genom vetenskapliga fakta. Dock lämnar Turesson genom sin 

musikaliska och narrativa kompetens större utrymme för tolkning om ”hur det var förr”. 

                                                 
216 K. S/M., Korrespondens i monumentfrågan 1963- 67, Informationsbrev utgivet av Karlstad stad angående 
monumentinvigningen 16 juni, 1967, 8/6 1967, F1: 1, KA 
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Historikerna främjade projektet genom att aktualisera området via publicering av historiska 

artiklar ex. angående finnbygden, finsk invandring, traditioner och mötet mellan olika kulturer 

i statydelegationens tidning ” Soumalaisraiaaja”, annan finsk press, radio och turnéer. 

Historikerna bistod även projektet med historiskt bakgrundsmaterial vid offentliga 

representationer. Historikerna ställer sig, enligt Karlsson, bakom behovet av att upptäcka och 

rekonstruera det förflutna i så hög grad som möjligt. Något som tydligt ses i det faktum att 

man i Östmark, Finland, låter bygga upp ”Jussis” gamla bastu samt försöka återskapa delar av 

”Jussis” liv i ett ”Nitahå- Jussi- rum”, i Helsingfors. Historikernas arbete stöds sålunda av 

andra drivande krafter bakom projektet, som dock av olika anledningar når ett gemensamt 

mål. I enlighet med Karlssons typologi fyller den historiska bakgrunden och monumentet 

självt historikernas funktion genom sitt uppmärksammande och utgör en arena att presentera 

historiska fakta. 

  

3.2 ”Vindarnas boning” och den monumentala estetiken 

Monumentets estetik som enligt Tukiainens tankar symboliserar konst för den moderna 

människan skulle kunna fylla ett behov av att framställa Finland som ett modernt och 

utvecklat land, som hänger med i samtidens utveckling. Härmed har man ett, som jag ser det, 

ett behov utifrån den narrativa kontexten av att uppfinna eller konstruera en modern bild av 

Finland, som likt ”Finn Finland aktionen” och konstutställningen på Värmlands museum 

genom att man önskade retuschera de gängse uppfattningarna om Finland som ”föråldrat”. 

Detta behov kan ses än tydligare genom Tukiainens uttalade ovilja att persongestalta 

invandringen. Monumentet kom i sig att bli en arena för det nya moderna Finland att 

presenteras i och som i sig skulle symbolisera detsamma, likt konstutställningen på 

Värmlands museum som visade industrikonst i samband med finska företag som ex. 

Hackman. En traditionell utformning av monumentet i en persongestaltning skulle ha gått 

stick i stäv med hela den övriga ”Finn Finland aktionen” i regionen och som huvudnummer 

och högtidsdag kan anas att ett modernt non- figurativt verk var nödvändigt och i vilken en 

ekonomisk aspekt tillsammans med nordisk gemenskap träder fram. 

 Monumentets estetik kan inte sägas rikta sig till alla. Kritik och frågor rörande 

monumentets uttryck vittnar om detta. I mångas ögon är en svedjande finne med flintlåsgevär 

och hund, gärna knotig, att föredra. I och med monumentets abstrakta och tolkningsbara 

utformning når dess omedelbara budskap i stor utsträckning inte ut till gemene man. De som 

företrädelsevis brukar en estetisk tolkning på ett sådant sätt, vilken för monumentets samtid 
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representerar den nya moderna konsten, härrör ur tradition ur samhällets intellektuella 

grupper, vilka ofta också återfinnes hos samhällets politiska elitgrupper.217

 Monumentets estetiska funktion förmedlar och legitimerar det folkligt hedniska och 

säregna. På monumentets sockel återfinnes finska runor, monumentet självt kallas på finska 

”Tuulenpesä”, vilket kan översättas med ”häxkvast”. Dessa står att finna som genetiska 

mutationer i företrädelsevis björkar och ansågs i den gamla skogsfinska föreställningsvärlden 

bota sjukdomar.218 Tukiainen själv uttryckte sin konstnärliga utgångspunkt från detta mytiska 

och trollbundna samhälle skogsfinnarna ansågs leva i. Här legitimeras m.a.o. förutom det 

säregna finska också ett gemensamt kulturarv vilket också är en del av dess estetiska funktion, 

i och med äreminnet. Den pågående arbetsraftsinvandringen/utflyttningen legitimeras också 

härigenom eftersom monumentet inkluderar invandrare från 1500- talet och framåt. 

Invandringen företräds och legitimeras i sin tur av den finska staten som ju också kan kopplas 

till politiska elitgrupper enligt Karlssons typologi.  

 

3.3 Legitimiteten i ”Vindarnas boning” 

Som nämnt i tidigare avsnitt legitimeras den svensk- finska samhörigheten genom det 

gemensamma kulturarv som skogsfinnarna representerar i monumentet. Dock görs 

monumentet legitimt på en rad andra sätt som samtidigt i vissa fall innebär problem, som vi 

senare skall återkomma till. Viss legimitet erhålls genom att göra projektet till ett ”folkets 

sak”. Insamlingen är nationell och allmän och var en gåva från det finska folket till det 

svenska. Monumentet blir således en nationell angelägenhet i båda länderna. Promemorian 

som skickas ut bakgrundssyfte angående insamlingen till monumentet medförde som vi sett 

en gemensam referensram som bland annat motiverar resningen av monumentet med att ett 

monument rests i Delaware under liknande omständigheter, varför ett monument också borde 

resas i denna fråga, eftersom inget sådant minnesmärke rests tidigare. Den PR- kommitté som 

bildas har egentligen som uppgift att legitimera resningen för att främja den insamling som 

äger rum. Uppträdanden i offentliga rum som TV, radio och press skänker legitimitet på så vis 

att monumentet uppmärksammas i seriösa kretsar. Att projektet har stöd genom President 

Kekkonen och därmed finska staten, gör monumentets resande än mera betydelsefullt, särskilt 

som presidenten själv råkar härstamma från Savolax. Också hos Erlander hade man genom 

efterforskning kommit fram till att denne hade sina rötter från samma region i Finland. 
                                                 
217 Carle, J., ”Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion” i Månsson, P. (red.), Moderna samhällsteorier, 
Prisma, Stockholm, 2003, s. 397 
218 VF, 25/3, 1965 
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 Karlstad stad inbjöd också den finska pressen till ett besök i Värmland, innehållande en 

rundtur till bl.a. Rottneros, Mårbacka, Torsby och Lekvattnet i syfte att påvisa det 

gemensamma förflutna. Härmed serveras legitimitet till sakens behjälpande genom att besöka 

den aktuella finnbygden.  

 Tukiainen i sin tur skänker monumentet legitimitet genom dess omedelbara uttryck att 

framhäva det mytiskt bortglömda och genuint svensk- finska arv som bevarats i de 

värmländska skogarna. Monumentet syftar ju till en historisk händelse, vilket Tukiainen tar 

fasta på och även lyckas förmedla en aktuell legitimitet genom ett non- figurativt verk 

eftersom den finska invandringen under Tukiainens samtid i allra högsta grad fortgår. Värt att 

påpeka är också att fler inkluderas än exkluderas inom monumentet genom ett non- figurativt 

verk. Monumentets placering i centrala Karlstad intill Teatern är en indikation på att 

monumentets budskap är viktigt och betydelsefullt. Inte minst syns ”Vindarnas boning” från 

stadens mest frekventa trafikled för tiden. Monumentets historiska placering är dock inte helt 

legitim, långt borta från finnskogen, något som bland annat Bograng påpekar då varken 

skogsfinnar eller forskning verkat i Karlstad. Att monumentet är synligt för många och 

placeras i en residensstad skänker legitimitet för invandringen, något som ”Vindarnas boning” 

möjligen skulle ha förlorat, placerat vid turistkiosken i Torsby eller ute i Lekvattnets skogar. 

Historikern och kompositören Turesson påpekar å sin sida hur den förste finnkultursforskaren 

C.A Gottlund skulle ha stött på de första finnarna vid Hybelejens kvarn, just den plats där 

monumentet placerades.219 Gottlund själv nämner i sin dagbok att han träffat finnar i 

Karlstad, men inte på den plats Turesson angivit. I själva verket tycks platsen för 

monumentets placering varit föremål för någon form av logdans på 1800- talet.220 Turesson 

skänkte projektet legitimitet genom sin föredragsturné, där denne bjöd på värmländska 

kulturtraditioner i ett antal finska städer. Förutom att Turesson själv härstammade från 

Savolax i likhet med herrarna Kekkonen och Erlander hade han dessutom medbragt litet 

svedjeråg till sin turné för att visa att inte glömt bort sitt arv. Monumentet blir därmed också 

historiskt legitimt genom historikernas medverkan i turnéer, anskaffande av 

bakgrundsmaterial och publicerandet av artiklar angående finnbygden genom verifiering och 

tolkning om vad som hänt och inte. Att denna historiska legitimitet är viktig kan ses i den 

finska statydelegationens sätt att knyta historikerna till projektet tillsammans med den svenska 

statydelegationens ambitioner att börja stödja redan befintlig forskning inom området. Att 
                                                 
219 VF 12/4 1965, Malte Eurenius personarkiv, B III:7, VA 
220 Gottlund, C.A, Dagbok över mina vandringar på Wermlands och Solörs finnskogar 1821, Malungs 
Boktryckeri AB, Malung, 1986, s. 14 
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Richard Brobergs alster om den finska invandringen i Sverige inte kom ut i tid, kan därmed 

ses som ett avbräck. 

 Ytterligare legitimeras den svensk- finska samhörigheten genom de omkringliggande 

arrangemang som omger monumentet, affärernas skyltning, konstutställningen, gudstjänsten, 

frimärksutgivningen, tidningarnas ”Finlandsnummer” och biblioteksutställningen etc. 

Monumentet i sig innebär huvudattraktionen kring den manifesterade samhörigheten. Själva 

invigningen i sig indikerar på hög legitimitet då invigningsceremonien antyder att något 

viktigt äger rum, svarta bilar, trumpetfanfarer, presidentbesök tillsammans med näringslivets 

toppar, högtidstal och nationalsånger. Genom invigningens alla högtidliga inslag kan man 

säga att arrangemanget under all sin prakt skänker legitimitet åt sig själv. Högtidstalen i sig 

utgör representativa exempel på hur man legitimerar resandet av ”Vindarnas boning”221  

 

3.4 Historiekulturen i anknytning till ”Vindarnas boning”  

Den historiekulturella kontexten utgörs i denna uppsats av den del av kulturarvsprocessen 

som kan anknytas till ”Vindarnas boning” och de gemensamma ceremonier som omgärdade 

monumentets resande genom en narrationsteoretisk ansats. I kapitel 2 har den synkrona 

dimensionen sökt påvisas med avsikt att verka som ett analysredskap för att besvara det 

övergripande diakrona syftet med att identifiera det monumentalistiska historiebruket som 

omger resningen av monumentet fram till år 1967.  

 Den mest frekventa invandringen från Finland till Sverige äger rum under 1960- talet 

och därmed sammanfaller med tidpunkten för resandet av ”Vindarnas boning”, markerar inte 

bara en demografisk integration, utan också ett ekonomiskt perspektiv kan skönjas då handeln 

mellan länderna expanderade kraftigt till följd av ett mera avspänt finskt förhållande till 

Sovjetunionen och Finlands medlemskap i EFTA. Den statsstyrda finska aktionen ”Finn 

Finland” avsåg att ytterligare bredda den finska exporten till Sverige genom att påvisa det 

moderna Finlands framväxt och kan utifrån den historiska berättelsen i denna uppsats ses i 

nära anslutning med monumentets resande. Den demografiska och ekonomiska 

samhörigheten kompletteras i denna uppsats med den kulturella som det skogsfinska 

kulturarvet i ”Vindarnas boning” utgör.222 Kulturarvet kan i sin tur ge historisk legitimitet åt 

nyskapande traditioner.223 Genom insamlandet av ”folkminnen” och kunskap kan man närma 

                                                 
221 Se bilaga 4, 5, 6 resp. 7 
222 Se kapitel 1. Inledning 
223 Möller, M., ”Den säregna självständigheten” i Eivergård, M. (ed.), Kulturarv och historiebruk, s. 105 
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sig ett gemensamt kollektivt minne i jakten på en gemensam historia och en gemensam 

kultur.224  

 I enlighet med Rüsens resonemang kring de fyra möjliga historiska berättelserna225och 

svårigheten att genrebestämma berättelsen då den i detta fall, enligt ovan överlappar olika 

kategorier, precis som Rüsen påtalar. Dessa narrationsformer kommer därför endast verka 

som riktmärken för analysen. 

 

3.5 Historiebruk och ”Vindarnas boning” 

Historiekulturen kring monumentet har som tidigare nämnts i denna uppsats, behandlats ur ett 

narrationsteoretiskt perspektiv och är ett riktmärke för den hermeneutiska ansats som 

presenteras enligt följande. Tolkningen av den historiska berättelsen kommer således utgöra 

grunden för granskandet av historiebruket angående ”Vindarnas boning”. 

 Tillkomsten av ”Vindarnas boning” kan med bakgrund av denna uppsats sägas vara 

resultatet av varierande behov och historiebruk. Det existentiella historiebruket har att göra 

med alla människors behov av att minnas, för att därigenom uppleva förankring eller 

orientering i ett större sammanhang.226 Detta behov eller bruk är som tidigare nämnts en 

förutsättning för projektet och innebär en övergripande referensram för alla grupper som 

involverat sig i projektet. Det existentiella historiebruket har i sammanhanget en övergripande 

funktion, vilket i sig innebär en gemensam nämnare till monumentet men ej i mitt tycke 

verkar avgörande eftersom detta bruk utifrån den historiska berättelsen inte har en drivande 

karaktär. Fadderortsverksamheten tar visserligen det inledande initiativet och representerar 

utifrån den historiska berättelsen ett moraliskt historiebruk,227 då det i viss mening handlar om 

ett kollektivt minne i den tidigare finska invandringen som glömts bort. Nu framträder detta 

minne på nytt, vilket är typiskt för moraliskt historiebruk228, genom åminnelsen och 

äreminnet över den finska invandringen och ödemarksbebyggandet som ägt rum sedan 1500- 

talet. Något som talar emot ett moraliskt historiebruk i anslutning till ”Vindarnas boning” är 

att ett sådant bruk ofta i förlängningen företräds av en opersonlig och maktfullkomlig 

funktionell statsmakt som visar ringaktning eller bristande respekt för individers och gruppers 

behov av ett sant och oförfalskat minne.229 Ett förhållande som berättelsen inte vittnar om. 

                                                 
224 Eivergård, M., ”Museet och minnet” i Eivergård, M. (ed.), Kulturarv och historiebruk, s. 112 
225 Se 1.8 Teoretisk utgångspunkt 
226 Karlsson, K-G., Historia som vapen, s. 59 
227 Se 4.1.1 Fadderortsverksamheten 
228 Karlsson, K-G., Historia som vapen, s. 59 
229 Karlsson, K-G., Historia som vapen, s. 59 
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Tabell 1. Historiebruk 

 

Behov  Bruk  Brukare  Funktion 
 
Upptäcka  Vetenskapligt  Historiker  Verifiering/ 
Rekonstruera      Falsifiering 

Tolkning 
 

Minnas  Existentiellt  Alla  Förankring 
      Orientering 
 
Återupptäcka  Moraliskt  Breda befolknings Restaurering 
    grupper   Rehabilitering 
 
Uppfinna  Ideologiskt  Intellektuella  Rationalisering 
Konstruera    och politiska  Legitimering 
    elitgrupper 
 
Glömma  Icke- bruk  Intellektuella  Legitimering 
    Och politiska  Rationalisering 
    elitgrupper 
 
 
Källa: Klas –Göran Karlsson, Historia som vapen, s. 57 
 

Dessutom har tidigare konstaterats att Fadderortsverksamheten genom den finska (eller 

svenska) statydelegationen och dess PR- kommittéer i själva verket inte alls i första hand 

företräds av personer som representerar ett moralist historiebruk, utan av intellektuella och 

politiska elitgrupper i det finska samhället. 

 Stat och näringsliv har placerats in under det ideologiska historiebruket eftersom dessa 

utifrån den narrativa kontexten också har användning för monumentet och den kulturella 

samhörigheten mellan länderna ur ett socio- ekonomiskt perspektiv, där den finska exporten 

till Sverige tillsammans med de omfattande arbetskraftsförflyttningarna utgör 

huvudnumren.230 Ur detta perspektiv kan det ideologiskt bruket av historien att legitimera en 

rationalisering av en förd politik verka rimlig. Förekomsten av företrädare för denna grupp 

d.v.s. intellektuella och politiska elitgrupper är vidare i den historiska berättelsen högst 

påtaglig, varför dessa också har stor andel i presentationen genom legitimeringen av 

monumentets sak och placering.231 Det är också denna grupp som står bakom monumentets 

omedelbara estetiska uttryck genom val av konstnär och motiv etc.232

                                                 
230 Se 4.1.2 Stat och näringsliv 
231 Se 4.3 Legitimiteten i ”Vindarnas boning” 
232 Se 4.2 ”Vindarnas boning” och den monumentala estetiken 
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 Genom den nationella insamlingen och den gåvan från det finska folket till det svenska 

som ”Vindarnas boning” innebär, riktar man sig i likhet med Fadderortsföreningens moraliska 

historiebruk till att återuppväcka ett kollektivt minne.233 Initiativet till ett moraliskt 

historiebruk kommer vanligen från intellektuella grupperingar234, vilket också är fallet med 

”Vindarnas boning”. De finnbygder som fanns bevarade i bl.a. Värmland är ett uttryck för den 

”egna” finska historien, till synes opåverkad av vare sig svenskt eller ryskt inflytande och blir 

genom monumentet Finland och Sveriges gemensamma arv. Det moraliska bruket bygger ofta 

på uppfattningen att återupptäckten av glömda eller dolda historiska fakta är ett ändamål och 

värde i sig.235 Hur den folkliga insamlingen gick till är utifrån källmaterialet ovisst. Klart står 

dock att den finska statydelegationens kontakter med ”stora och medelstora” företag varit 

behjälplig i sammanhanget och som delegationens medlemmar anmodades kontakta. 

 Historikernas samarbete är viktigt för legitimerandet av monumentets sak. Dock spelar 

inte det vetenskapliga historiebruket som dessa företräder236 den avgörande rollen för 

monumentets tillkomst, då dessa sedan tidigare forskat inom det nu ”heta” och aktuella 

området. Istället stöddes historikernas forskning nu i sin tur av myndigheter och företrädare 

för näringslivet under den aktuella perioden.  

 Utifrån detta resonemang står det klart att man kring resandet av ”Vindarnas boning” 

kan åberopa flera historiebruk. Det är därför inte möjligt att entydigt utröna ett specifikt 

historiebruk i frågan. Dock kan det konstateras utifrån den narrativa berättelsen, att det 

ideologiska historiebruket väger tungt. De drivkrafter som fört projektet framåt har i hög 

utsträckning representerat samhällets elit, varför det kan finnas fog att se ett ideologiskt 

historiebruk i sammanhanget som en möjlig förklaringsmodell för tillkomsten och 

invigningen av ”Vindarnas boning” i Karlstads teaterpark 16 juni, 1967.  

 

3.6 Slutord och vidare forskning 

Om monumentens generella syfte kring nationers enhetsformerande under 1800- 1900- tal 

skulle ha ett lättsmält och pedagogiskt uttryck riktade till en bred allmänhet237, tyder 

”Vindarnas boning” på det motsatta. Visserligen är inte en nations enhetskänsla det centrala i 

detta fall utan, istället ser vi två nationers strävan efter samhörighet. Även om inte ”Vindarnas 

                                                 
233 Se 4.1.3 Finska folket 
234 Karlsson, K-G., Historia som vapen, s. 59 
235 Karlsson, K-G., Historia som vapen, s. 59 
236 Se 4.1.4 Historikerna 
237 Se Furs, Rodells resp. Books resonemang under 1.7 Monumentforskningen 
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boning” omedelbart förmedlar ett estetiskt uttryck som ”lärobok i sten”238 eller ”fattigmans 

bibel”239 innehar monumentet funktionen att man väcker kollektiva minnen inom en föreställd 

gemenskap under ett specifikt område.240 Genom den narrativa historien ser vi i enlighet med 

Aronssons resonemang att vissa individer alltid ligger bakom monumenten. Samtidigt som 

budskapet förstärks om man representerar en kollektiv vilja241, vilket ju statydelegationerna 

gör. Vi kan också genom detta budskap urskilja hur historia produceras i viss mening i 

anslutning till den ceremoni som uppstår.242 Detta kan anas genom hur stor vikt som läggs på 

att informera allmänheten om monumentets bakgrund och åminnelse för monumentets 

främjande, vilket i sin tur kan tyda på att få har kunskap inom området. 

 Books synpunkt angående det urbana rummets betydelse för att överbringa ideologiska 

budskap243, kan i anslutning till ”Vindarnas boning” verka aktuell då ,monumentet visserligen 

placeras i ett län med stor skogsfinsk tradition, men ändå långt bort från den egentliga 

arenan.244 Häri är legitimiteten och samtycke för monumentets resande viktiga nyckelord för 

den politiska dimensionen,245något också Karlsson pekar på genom att dessutom sätta en 

socio- ekonomisk samhällsutveckling bakom historiebruket.246  

 En uppenbar svaghet med Karlssons typologiska modell är att den tenderar verka 

problematisk genom svårigheten att pricka in ett enhetligt historiebruk för monumentet, 

vilken Karlsson själv är medveten om247 och som bl.a. också Nordgren påpekar.248  

 Det kan också finnas anledning att individuellt granska de personer som företräder 

projektet för att ytterligare få ett värdefullt perspektiv inför hur historiebruket runt det 

ifråganvarande monumentet sett ut, vilket denna studie inte behandlar. Inte heller behandlas 

frågan Aronsson ställer sig, angående vilka som inkluderas respektive exkluderas, samt vilka 

minnesmärken som istället inte finns.249 Behöver vi fler monument? Det finns således en 

mängd perspektiv och ytterligare analysverktyg som ter sig ytterst relevanta för att nå djupare 

kunskap kring detta ämne. Det är ändå min förhoppning att genom denna studie söka leverera 

en eventuell aspekt kring det historiebruk som omgav ”Vindarnas boning” 1963- 67. 
                                                 
238 Se Zander, under 1.7 Monumentforskningen 
239 Se Fur, under 1.7 Monumentforskningen 
240 Se Zander resp. Fur under 1.7 Monumentforskningen 
241 Se Aronsson under 1.7 Monumentforskningen 
242 Se Rodell under 1.7 Monumentforskningen 
243 Se Book under 1.7 Monumentforskningen 
244 Se bilaga 11 
245 Se Rüsen under 1.7 Monumentforskningen 
246 Se Karlsson under 1.7.1 Historiekultur och historiebruk 
247 Se fotnot 97 
248 Nordgren, K., Vems är historien?, s. 43 
249 Se fotnot 81 
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4. Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att mot bakgrunden av tillkomsten och invigningen av monumentet 

”Vindarnas boning” under 1960-talet söka urskilja och identifiera ett monumentalistiskt 

historiebruk i anknytning till ifråganvarande monument. 

 Studien består till övervägande del av arkivstudier från Karlstads kommunala arkiv, där 

Karlstads Stad/Monumentkommitténs handlingar mellan åren 1963- 67 granskats. Detta 

källmaterial har i denna studie utgjort den historiska berättelse ur vilken de analytiska 

redskapen estetik, legitimitet och drivkrafter hämtats, vartefter de tolkats och analytiskt 

utgjort en tolkning för det monumentalistiska historiebruket processen till resandet av 

”Vindarnas boning” utgjort. 

 Den 16 juni 1967 invigdes ”Vindarnas boning” i Karlstads teaterpark under en praktfull 

manifestation av den svensk- finska samhörigheten. Monumentet utgjorde ett äreminne över 

de finska invandrare och ödemarkskolonisatörer som bidragit till uppbyggnaden av det 

svenska samhället sedan 1500- talet. Monumentets placering i Värmland och Karlstad 

motiverades med Värmland som historisk arena för invandringen, samt i och med att den 

skogsfinska kulturen i så hög utsträckning bevarats.  

 ”Vindarnas boning” var resultatet av en folklig nationell insamling för sakens främjande 

i Finland och överräcktes som en gåva till det svenska folket från den finske presidenten Uhro 

Kekkonen till representanten för det svenska, statsminister Tage Erlander. 

 1960- talet präglades av stora arbetskraftsförflyttningar från Finland till Sverige. 

Ytterligare hade spänningarna mellan Sovjetunionen och Finland avtagit så i den grad att 

Finland vågade närma sig övriga Europa genom ökade kontakter med det neutrala Sverige och 

slutligen ingå som associerad medlem av handelsorganet EFTA. 

 Olika motiv för monumentets resande står att finna. Förutom Finska Fadderortsrörelsens 

initiativ till monumentet kom dess utvalda statydelegation att ytterligare utgöra en drivande 

kraft. Denna delegation representerade den absoluta toppen i det finska näringslivet. Den 

finske presidenten Uhro Kekkonen hade också ställt sig som insamlingens beskyddare. Bland 

övriga arrangemang i monumentprojektets samtid kan den statsstyrda ”Finn Finland” aktionen 

nämnas, vilken syftade till att bredda den finska exporten till Sverige och påvisa det moderna 

Finlands attraktiva produkter. Från finskt håll kontaktades historiker som företrädde 

forskningen av finsk invandring till Sverige för att bistå projektet med historiskt 

bakgrundsmaterial.  



 Denna studie utvisar att den officiella anledningen till monumentet ”Vindarnas boning” 

med det finska äreminnet inte är den enda möjliga med betoning på det ideologiska 

historiebruket där politiska elitgrupper och intellektuella personer, utgör betydelsefulla 

element. Dessa står företrädelsevis att finna inom näringslivet eller statsapparaten, vilka i 

detta sammanhang utgör ett betydande inslag för monumentets resande då de har stor del i 

presentationen av legitimeringen för monumentets sak och placering. Det är också denna 

grupp som står bakom monumentets omedelbara estetiska uttryck genom val av konstnär och 

motiv etc. 
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Bilaga 2 
 

Promemoria 

Beträffande resandet av ett monument över de finska nybyggare och invandrare i Sverige. 

 Som bekant har vidsträckta områden i vårt västra grannland sedan 1500- talet ända till 

senare tider koloniserats av finska invandrare. Tidvis hade denna förflyttning sitt upphov i den 

svenska statsmaktens bosättningspolitik, dels blev befolkningen i en del trakter på grund av 

svåra nödår och förödande krig – såsom under stora ofreden och lilla ofreden – nödsakad att 

draga västerut. Utan överdrift kan man säga att de finska nybyggarna har genom att bryta 

bygd i vidsträckta ofta avsides belägna vildmarker gjort en märkbar insats i det svenska 

samhället. 

 På tal om hedrandet av minnet av de finska invandrare, som under skilda tidsskeden 

lämnat sin fosterbygd för att skapa sig en framtid bortom Bottenhavet bör man noga besinna 

de specifika förhållanden som utgjort bakgrunden till deras förfarande. Som en härmed 

jämförlig företeelse kan anges den omfattande utvandringen av svenskar till Amerika under 

1600- 1800- talen. För att hedra minnet av dessa svenska nybyggare och visa sin erkänsla för 

deras banbrytande insatser som kolonisatörer reste svenskarna år 1938 i Delaware ett 

nationellt monument. Samtidigt avtäcktes i Amerika på finskt initiativ ett motsvarande 

konstverk. 

 Till åminnelse av de finska nybyggare av olika generationer, som ofta av nödtvång 

utförde sitt arbete i Sverige under otroligt svåra förhållanden, har ännu inte rests något 

minnesmärke. Man har nu därför gått i författning om att anskaffa medel till ett sådant 

minnesmärke genom en allmän riksomfattande penninginsamling. Monumentets konstnärliga 

utforming skall senare anförtros någon finländsk skulptör. Minnesmärkets placering i Sverige 

i den miljö där dessa män och kvinnor verkade har ännu inte avgjorts, men vid preliminära 

förhandlingar med ett flertal för saken intresserade personer i Sverige har den nyss tillsatta 

monumentdelegationen till sin glädje erfarit att man där sätter synnerligen stort värde på 

uppförandet av minnesmärket och betraktar det som en betydelsefull gärd av vänskap och 

samhörighet. 

 Insamlingen i Finland kommer att stå under Republikens presidents beskydd. Som 

delegationens ordförande fungerar generaldirektören Matti Virkkunen och som dess vice 

ordförande samt därjämte som ordförande i arbetsutskottet generaldirektör Teuvo Aura. 

Delegationens övriga sammansättning framgår ur bifogade förteckning. 



I enlighet med föreningslagens stadganden kommer delegationen att verka som en egen 

juridisk person. Dess ombudsman utför sitt arbete utan arvode. För insamlingen har öppnats 

konton hos följande banker: KOP, NFB, HAB, PSB, ACA och SCAB. Statydelegationen 

hoppas att den nu inledda riksomfattande insamlingen kommer att vinna den genklang som 

detta ur Finlands synpunkt angelägna initiativ är förtjänt av. 

 

Slut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Karlstad Stad/Monumentkommittén, Protokollskopior från finska statydelegationen 

1963-, Promemoria, A1: 1, KA 



Bilaga 3 
 
Svensk- finska frimärksutgivningen i anslutning till invigningen av ”Vindarnas boning” 16/6 

1967. Utgivna av svenska Kungl. Postverket tillsammans med Post och Telegrafstyrelsen i 

Finland, tecknade av den finske konstnären Pentti Rahikainen. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Karlstad Stad/Monumentkommittén, Ämnesordnade handlingar 1963- 1967, F1: 2, KA 
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Finn Finland- aktionen 1966-67 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
Källa: Karlstad Stad/Monumentkommittén, Affisch, dekal, småtryck 1967, F1: 1, KA 
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Affisch från Karlstads fadderort Perniö, 1967 
 
 

 
 
Märken, ”Finlands nationalgåva, Vindarnas boning, Karlstad 1967” 
 
 

 
 
 
 
 
 
Källa: Karlstad Stad/Monumentkommittén, Affisch, dekal, småtryck 1967, F1: 1, KA 

















Bilaga 7 
 

Invigningstal vid invigningen av minnesmonumentet, Landshövding Gustaf Nilsson den 16 

juni 1967. 

 

Hr President och Fru Kekkonen; 

Hr Statsminister och Fru Erlander; 

Ärade gäster; 

 

Uti de sekelgamla förbindelserna mellan Finland och denna provins utgör denna dag, när 

Finlands President och hans maka tillsammans med svenska statsministerparet gästar oss, en 

högtids- och festdag av särskilt stimulerande slag. 

 Finsk bosättning i Värmland går tillbaka till mitten av 1500- talet. Detta landskap hade 

då omkring 12,000 innebyggare bosatta å de lågt belägna, lättodlade markerna längs 

dalgångarna och kring sjöarna. Inför mötet med storskogen och obygden hade framträngandet 

avstannat. 

 För de odlingsmetoder som de finska invandrarna förde med sig, utgjorde däremot d 

högt belägna barrskogarna begärliga marker. Med enkla redskap, yxa, elddon, gaffelplog, 

risharv och en skära lades efter hand stora otillgängliga domäner under odling. 

 Men inte endast som kolonisatörer kom finnarna att göra stora insatser i Värmland. När 

bergsbruket i större skala började utövas här deltog det finska folktillskottet med raft till 

dettas utvecklande. Exempel finns på många masugnar som byggts och drivits av finnar. 

 Efterhand spreds finnarnas bosättning över hela landskapet. I samband med arbetena för 

den nya kommunindelningen i början av 50- talet fann man att av de 79 värmländska 

socknarna hade ett 60- tal fått större eller mindre befolkningstillskott av finskt ursprung. 

 Vid sekelskiftet år 1800 uppskattades antalet bofasta finnar i Värmland till ca 12,000. I 

början av 1900- talet fanns ännu 600- 700 finsktalande i livet. Några tiotal finsktalande 

stamförvanter från invandrarna torde finnas ännu. Det finska folktillskottet har satt spår efter 

sig på flera kulturområden. Särpräglade byggnadsminnen har vi gott om. Litteraturen, 

folkmusiken och sången har starkt påverkats av invandrarna som därigenom medverkat till 

danandet av den värmländska folksjälen. 

 På 1950- talet företogs genom landstingets försorg en kartläggning av minnen av den 

finska Värmlandskulturen. Denna resulterade också uti att en särskild fond skapades med 



tillskott av landstinget och enskilda för att sörja för underhåll av de kulturminnen som fanns 

bevarade, främst byggnadsminnen. Fonden förvaltas nu av Värmlands museum. Genom 

museets försorg har också föreskrifter i anslutning till ämnet utgetts både på svenska och 

finska. 

 Den nationalgåva till vårt land, som från Finlands sida placeras idag placeras här i 

Karlstad och som vi har samlats för att mottaga, kommer förvisso i hög grad stimulera 

intresset för de svensk- finska förbindelserna. Den välkomsthälsning jag nu riktar till 

presidentparet, till svenska statsministerparet och till övriga finska och svenska gäster uttalar 

jag med visshet å hela provinsens befolknings vägnar men kanske ändå främst från de 

betydande grupper av finskt ursprung och släkte som finns inte blott inom vårt läns gränser 

utan i hela detta land. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Karlstad Stad/Monumentkommittén, Invigningstal av Landshövding Gustaf Nilsson 

den 16 juni 1967, F1: 1, KA 



Bilaga 8 

 
Invigningstal vid invigningen av minnesmonumentet, Generaldirektör Teuvo Aura den 16 juni 

1967. 

 

Tanken på ett finskt nybyggarmonument i Sverige uppstod redan för flera år sedan inom 

fadderortsrörelsen för Finland- Sverige. Som vi vet har fadderortsrörelsens stora förtjänst 

under åren efter kriget varit att den gjort omhuldandet av ett gott grannelag till hela folkets 

sak och att den har fört in det nära umgänget i vida medborgarkretsar. Det levande konkreta 

nuet har legat till grund för initiativet till ett minnesmärke över de okända finnar som på 

1500-, 1600- och 1700- talet bröt mark i västra Sveriges obygder. Deras livsverk är inte bara 

en i och för sig värdefull historisk finländsk tradition i det nordiska samarbetet utan 

återspeglas ännu på många sätt i vår tids förändrade samhälle, i dess ekonomiska, 

samhälleliga och kulturella liv. 

 Initiativet fick ett varmt mottagande på båda sidor om Bottniska viken. I Finland 

grundades år 1964 delegationen för finska invandrarstatyn, som beslöt sätta igång en allmän 

insamling för att förverkliga planerna. Republiken Finlands president åtog sig att vara högsta 

beskyddare. Arbetet anförtroddes skulptören Aimo Tukiainen, en förtjänstfull skapare av 

många monument. Då det gällt att finna ett konstnärligt uttryck för minnesmärket har han 

avstått från den konventionella lösningen med ett personmonument och istället valt ett 

abstrakt motiv ”som mera allegoriskt och poetiskt och också med större konstnärlig pregnans 

kan frammana bilden av de till Sverige inflyttade finnarnas mystikmättade liv i ödemarken 

och av det arbete de utförde när de som nybyggare bosatte sig i de dystra skogarna” 

 Utgående från den gamla formkultur som bygger på de finska nybyggarnas 

trosföreställningar har konstnären med sin fantasi skapat en modern monumentskulptur. I 

detta konstverk smälter det förgångna också symboliskt samman med nuet: samtidigt som det 

är en minnesgärd över gångna tiders nybyggare, innebär det ett erkännande av det arbete som 

idag utgör Finlands bidrag till uppbyggandet av det svenska samhället. På samma gång 

berättar det om den ödesgemenskap som under århundraden rått mellan Finlands och Sveriges 

folk och som ännu i våra dagar är levande verklighet inom de mest skiftande områden. 

 Detta har på ett påtagligt sätt även kommit till synes vid förverkligandet av det finska 

nybyggarmonumentet. Vi i Finland är särskilt glada över den välvilja som denna tanke har 

rönt här i grannlandet. Kontaktorganet för delegationen för finska invandrarstatyn har lämnat 



en hjälp utan vilket företaget knappast skulle ha varit möjligt. En avgörande roll har givetvis 

också Karlstad och dess representanters aktiva intresse för saken spelat. Då monumentet nu 

som ett resultat av detta samarbete är färdigt att avtäckas, kan man knappast tänka sig en 

lämpligare plats än Klarälvens strand här i hjärtat av Värmlands huvudstad. 

 Delegationen för finska invandrarstatyn hoppas att minnesmärket på denna förnäma 

plats för oss finländare och för svenskarna skall vara ett bestående uttryck för de starka band 

med vilka seklers gemensamma öden och likartade samhälleliga, demokratiska och kulturella 

traditioner förenar våra folk. De utgör en organisk och oskiljaktig del av den nordiska 

gemenskap och samhörighet som har varit en oersättlig andlig och materiell kraftkälla för oss 

alla. Så kommer det säkerligen också att vara i framtiden. I vår tids föränderliga och alltmera 

internationella värld behöver vi fortlöpande ömsesidigt samarbete och stöd för att kunna föra 

vår egen utveckling framåt och göra en insats i den fredliga uppbyggnaden av världen. Denna 

staty är inte bara en ärestod över det förgångna utan också en förpliktelse för framtiden. 

 Jag ber Er, herr President, avtäcka det finska nybyggarmonumentet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Karlstad Stad/Monumentkommittén, Invigningstal av Generaldirektör Teuvo Aura den 

16 juni 1967, F1: 1, KA 



Bilaga 9 
 
Invigningstal vid invigningen av minnesmonumentet, Republikens president Uhro Kekkonen 

den 16 juni 1967. 

 

Vi har samlats här i Karlstad idag för att inviga ett monument över de tusentals kvinnor och 

män, som bidragit till en av de mindre kända företeelserna i Finland och Sveriges 

gemensamma historia: den finska nybyggargärningen i Sverige. Denna verksamhet anses ha 

börjat senats under 1500- talet, ett tidevarv som utmärktes av en stark kolonisationsrörelse 

inom det dåvarande svenskfinska riket. Kolonisationen kunde redan då stödja sig på en 

nybyggartradition, som i den finska rikshalvan gick tillbaka till den tid, då befolkningen från 

södra Finland började tränga in i de vida barrskogarna norr om de gamla 

bosättningsområdena. Denna starka nybyggarrörelse, begagnade sig av svedjebrukets teknik, 

hade med okuvlig energi och seghet besegrat vidsträckta områden i mellersta och norra 

Finland. Det var särskilt savolaksare som oförtrutet förvandlade barrskogen till grönskande 

ängar som sålunda skapade förutsättningarna för en bestående bosättning. Denna fredliga 

erövring av ödemarken med hjälp av yxa och eld kom att bli av utomordentligt stor betydelse 

i Finlands historia. 

 Den savolaksiska nybyggarverksamheten i mellersta Sverige och särskilt här i Värmland 

kan betraktas som ett direkt led i denna expansion. Hit kom, till dessa trakter, män och 

kvinnor från Savolax, härdigt och dugligt folk, skickliga i många ting. De hade fått jord- och 

skattefrihet och det var främst här i Värmlands skogar som e fortsatte med den 

nybyggarverksamhet de själva och deras förfäder hade idkat därhemma. De tog med sig hit 

sitt säregna näringssystem där jakt och fiske, svedjebruk och boskapsskötsel i förening med 

varandra kunde säkra deras utkomst. Ingen av dessa fyra hörnstenar i deras liv var i och för 

sig tillräcklig, vilken som helst av dem kunde slå fel. Men tillsammans mäktade de i regel 

hålla ödemarksbebyggarnas folk ovan svältgränsen. 

 Nybyggarnas verksamhet motsvarade uppenbarligen ett ekonomiskt behov. Deras 

letande efter nya trakter där de kunde bedriva svedjebruk och underlättades av att de inte 

sökte sig från ett rike till ett annat utan från den östra landsändan till den västra. I Värmlands 

tolvmilaskogar fann de en orörd natur, som lockade de självständiga nybyggarna som i många 

avseenden motsvarade den terräng och de väder - och naturförhållanden, som rådde i den 

savolaksiska hemtrakten. Oändliga skogar, talrika sjöar och vattendrag gav det dåtida 

Värmland samma ödemarkskaraktär, som vid denna tid även präglade mellersta Finland. 



 Nybyggarnas expansionskraft var en viktig faktor i konungamaktens strävan att 

konsolidera riket genom en så ändamålsenlig befolkningsspridning som möjligt innefattade 

bland annat ökad bosättning i gränstrakterna. Sålunda uppmuntrades kolonisationen här vid 

den västra riksgränsen genom olika åtgärder ägnade att ytterligare bidra till den ökning av 

antalet nybyggare från Finland som inträffade i början av 1600- talet. 

 De finska nybyggarna bragte med sig till Sverige sitt gamla materiella och andliga arv. I 

synnerhet i början, då de flesta invandrarna levde i så gott som fullständig avskildhet i de vida 

ödemarkerna, finnskogarna, bevarades detta intakt. Den som har haft tillfälle att närmare 

bekanta sig med värmlandsfinnarnas språk, tankevärld, seder och bruk har kunnat konstatera, 

hur dessa ända till våra dagar har bevarat drag med stark anknytning till bestämda områden i 

Finland. Utan att förfoga över det stöd som kyrka och skola förmådde erbjuda för bevarandet 

och förkovrandet av modersmålet lyckades denna folkgrupp under mer än tre sekler 

upprätthålla en kulturtradition och föra den vidare, från far till son och från mor till dotter. 

Den kraft som gjorde detta möjligt är värd all vår beundran och all vår respekt. 

 Denna vindarnas boning, kommer att bli, hoppas jag, till minne av ett segslitet arbete 

och även av oblida öden. En maning till vänskap, till samarbete och fördjupad förståelse. 

 Tiderna har förändrats, vi har lärt oss att uppskatta på ett helt annat sätt varandras särart 

och den betydelse vi har för varandra. Vi har målmedvetet odlat var sin nationella särart, i 

Finland och i Sverige. Vi har inte därigenom fjärmats från varandra. Tvärtom. Vi har lärt oss 

att inse att vi behöver varandra i stigande mån och att vi idag har långt mera än förr att vinna 

genom samarbete i helt andra former än då på hertig Karls tid. 

 Nu har vi större möjligheter än förr att komplettera våra ekonomier, att till en ömsesidig 

och lika nytta för båda delar utnyttja våra resurser i samspel. Jag tror Herr stadsminister, att ni 

som värmlänning och jag såsom född i Savolax har en alldeles särskild anledning att vilja 

befordra ett fördomsfritt och rationellt utbyggande av detta samarbete på ett sätt som kunde 

tillåta våra folk att inom det egna landets gränser ägna sina rafter åt det. 

 Jag har nu äran att avtäcka denna vindarnas boning. Jag tackar mina landsmän som tagit 

initiativet till detta monument och som har möjliggjort dess tillkomst genom sina 

penningbidrag. På Finlands vägnar ber jag eder, Herr Stadsminister, att ta emot det som en 

nationalgåva från Finlands folk till Sveriges folk, en erinran om vänskap och samarbete. 

 

Källa: Karlstad Stad/Monumentkommittén, Invigningstal av Republikens President Uhro 

Kekkonen den 16 juni 1967, F1: 1, KA 



Bilaga 10 
 

Invigningstal vid invigningen av minnesmonumentet, Stadsminister Tage Erlander den 16 juni 

1967. 

 

De magiska redskap som förekom i den finska folktron har på ett förnämligt sätt formats av 

konstnären Tukiainen till ett symboliskt monument som genom motivval och konstnärlig 

gestaltning skall erinra oss om den månghundraåriga samhörigheten mellan folken vid 

Bottenhavet. 

 För oss i Sverige får det ett alldeles speciellt värde eftersom det är en gåva av det finska 

folket, som genom en riksinsamling under presidentens skydd skapat de ekonomiska 

förutsättningarna för monumentet. 

 Av valet av plats för monumentet utföll så, att det placerades här i Karlstad gläder 

naturligtvis mig som värmlänning. Men allt talar också för att det är sakligt berättigat. 

Värmland blev den stora mottagarbygden av finska kolonister i början av 1600- talet genom 

hertig Karls, sedermera Karl IX:s inte alldeles oegennyttiga erbjudande till finska invandrare 

om skattefrihet i utbyte mot odlarmöda i de värmländska ödemarkerna. Det blev början till en 

odling som satt outplånliga spår i värmländska landskapet och dess kultur. 

 Segt har traditionerna från de finska pionjärerna hållit sig kvar. Och så sent som i början 

av 1800- talet fanns ännu här en finsktalande befolkning på omkring 10,000 människor och 

fortfarande lär det, enligt Gunnar Turessons undersökningar, vara kvar ett fåtal äldre släkt och 

traditionsmedvetna finnättlingar som talar finska. 

 Genom allt vad vi begåvats med av de finska invandrarna inte bara i det här länet utan i 

landet i övrigt borde vi snarare än det finska folket ha skapat detta monument. Men den 

generositet och den gärd av aktning för de finska pionjärerna som ligger i det finska folkets 

gåva kan bara öka vår tacksamhet. 

 Monumentet skall ständigt erinra oss om de djupgående förbindelserna mellan våra 

länder så långt tillbaka i tiden som historisk dokumentation är möjlig. Förbindelser som givit 

oss ömsesidiga kulturinslag, som vidmakthållits och som fortfarande spelar en stor roll i våra 

länders och folks liv. 

 Men inte mindre betydelse kan tillmätas det ekonomiska samspelet mellan våra länder. 

Jag tänker inte enbart på handelsutbytet från sina primitivaste stadier kring 1000- talet till våra 

dagars starkt utvecklade varu- och kapitalströmmar i båda riktningarna. Jag syftar också på 



det arbetsraftsutbyte som under århundraden har haft växlande karaktär, men som under 

senare tid huvudsakligen bestått i ett för oss välkommet och betydelsefullt tillskott av finns 

arbetskraft. 

 Vi gläder oss åt denna samverkan vars betydelse för utvecklingen av våra länders 

ekonomi inte kan överskattas. Ändock kan jag utan förbehåll instämma i vad Finlands 

utrikesminister Ahti Karjalainen yttrade i Stockholm för knappt en månad sedan. Han 

påvisade att vi fortfarande har många outnyttjade möjligheter, som vi tillsammans kan 

nyttiggöra. Vi kan göra det yttrade utrikesministern, ”inte enbart och inte ens främst därför att 

vi är vänner utan framförallt därför att vi är förnuftigt folk med praktiskt sinnelag”.  

 Monumentet framför oss erinrar oss om de finska pionjärerna på 1600- och 1700- talet. 

De kom hit. Men i motsatt riktning gick svenska insatser för finskt näringsliv. De finska 

pionjärerna har fått sentida efterföljande av ett helt nytt snitt. Skickliga finska arbetare som 

befolkar vårt näringsliv – enbart i Värmland lär finnas 1400, delvis med familjer - och vi 

köper varor från Finland i sådana kvantiteter, att Sveriges, enligt utrikesminister Karjalainen, 

håller på att få karaktären av en utvidgad finsk hemmamarknad. 

 Så knyts gångna tider samman med nutid och ger ökat berättigande åt det monument, 

som Finlands President Uhro Kekkonen nyss invigt, och som vi med stor tacksamhet tar emot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Karlstad Stad/Monumentkommittén, Invigningstal av Statsminister Tage Erlander den 

16 juni 1967, F1: 1, KA 
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Översikt över den finska invandringen och finnbygden i Värmlands län från år 1570. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Von Schoultz, G., Värmländsk historia, s. 54 
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