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Tiivistelmä!–!Referat!–!Abstract!
Kvinnobilden!och! finskhetsidealet!var!av!avgörande!betydelse! för!grundandet! av!Kalevalaisen!Naisen!

Muistomerkkitoimikunta!år!1935.!Grundaren!och!den!ledande!figuren,!författaren!Elsa!Heporauta!(1883–

1960),!sammanförde!en!grupp!likasinnade!Kalevalakvinnor!med!syfte!att!resa!en!staty!till!minnet!av!den!

forntida! finska! kvinnan.!Den! symboliska! kvinnan! valdes!ur!KalevalaSeposet! och!matriarken!Louhi! fick!

representera! henne.! Men! eftersom! finansieringen! av! statyn! genom! allmänna! donationer! förblev!

otillräcklig,!började!gruppen!tillverka!och!sälja!kopior!av!forntida!smycken.!Succén!blev!stor!och!Kalevala!

Koru!föddes.!Smyckena!signalerade!ett!patriotiskt!engagemang!och!intresse!för!Finlands!forntida!kultur!

och!historia.!Under!krigsåren!arbetade!föreningen!med!sociala!frågor!och!stödde!framför!allt!mödrar!och!

barn!genom!sin!verksamhet.!

!

Föreningens!kvinnobild!och! finskhetsideal!granskas!genom!att! analysera!hur!dessa! tog!sig! i! uttryck! i!

verksamheten! under! Elsa! Heporautas! första! ordförandeskap! mellan! åren! 1935–1947.! Avhandlingen!

besvarar!tre!forskningsfrågor:!hurdan!kvinnobild!hade!Elsa!Heporauta,!hurdan!var!Kalevalakvinnan!och!

hur! såg! föreningens! finskhetsideal! ut?! Forskningsfrågorna! behandlas! ur! kvinnoS! och! idéhistoriskt!

perspektiv.! Verksamheten! kopplas! starkt! samman! med! Heporautas! tankar! om! KalevalaSeposets!

betydelse! för! det! finska! folket! och! den! kvinnobild! som! Louhi! representerade.! Källmaterialet! ur! Elsa!

Heporautas! arkiv! består! av! sammanlagt! 17! tal,! tidningsurklipp! och! manuskript.! Dessutom! ingår! två!

uppsatser!av!maken!Frans!Akseli!Heporauta!i!avhandlingen.!Ur!föreningens!arkiv!har!jag!använt!mig!av!

sammanlagt! 18! stycken! verksamhetsberättelser,! föreningsregler,! verksamhetsplaner,! brev,!

mötesprotokoll!och!tidningar.!

!

Föreningen!arbetade!huvudsakligen!kring!två!mål:!att!bredda!och!omforma!kvinnans!roll!och!självbild!i!

samhället!samt!stöda!och!utveckla!finskhetsidealet.!På!ett!ideellt!plan!förespråkades!en!finsknationalistisk!

agenda,! samtidigt! som! kvinnans! historiska! och! samhälleliga! roll! framhävdes.! Karaktärsdragen! som!

Kalevalakvinnan!skulle!anamma!var!altruism,!moderskärlek,!lojalitet!och!handlingskraft.!Symbolvärdet!i!

föreningens! verksamhet! var! betydande.! Elsa! Heporauta! blev! föreningens! Louhi! genom! att! skapa!

förutsättningar! för! och! slutligen! grunda! Kalevala! Koru.! Försäljningen! av! de! populära! smyckena! blev!

föreningens! Sampo,! som! sedan! försedde! den! ideella! verksamheten! med! de! behövliga! resurserna.!

Symbiosen!ledde!till!ett!ökat!intresse!för!det!forntida!arvet!bland!finska!kvinnor,!vilket!åtminstone!delvis!

kan!tolkas!som!en!renässans.!Föreningens!verksamhet!och!ideal!blev!slutligen!ett!konkret!bevis!på!den!

finska!kvinnans!uppfinningsrikedom!och!handlingskraft.!
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/ 1/

Inledning/

Frågeställning,/avgränsning/och/målsättning/

Överallt/ har/ det/ erkänts/ att/ vårt/ nationalepos/ skiljer/ sig/ från/ andra/ länders/

hjältesagor/genom/att/beskriva/finska/hjältar/och/vår/andes/makt./Även/kvinnan/

och/hemmalivet/beskrivs/på/många/sätt/och/därför/skapas/en/stark/grund/för/

vår/nationella/kultur./Vi/bör/även/minnas/att/det/främst/är/kvinnor/som/sjungit/

och/bevarat/dessa/forntida/dikter/för/dagens/generation.1/

Med/dessa/ord/uppmanades/Finlands/ folk/år/1936/att/understöda/och/ finansiera/ett/

minnesmärke/för/att/hylla/den/finländska/kvinnans/kulturarv/och/historia./Bakom/idén/

stod/ författaren/ Elsa/ Heporauta/ (1883–1960,/ tidigare/ Hästesko,/ f./ Koponen)./

Heporauta/drömde/om/en/Kalevalarenässans/och/arbetet/inleddes/år/1935/genom/att/

grunda/Kalevalaisen/Naisen/Muistomerkkitoimikunta/(KNM)./Fram/till/år/1938/arbetade/

kommissionen/ som/ en/ oregistrerad/ grupp,/ med/ målsättningen/ att/ resa/ en/ staty/ till/

minnet/ av/ Kalevalakvinnan./ Kommissionen/ bakom/ idén/ var/ både/ språkligt/ och/

partipolitiskt/ obunden/ och/ bestod/ av/ kvinnor/ från/ både/ borgerliga/ och/ socialistiska/

partier,/samt/av/kvinnor/som/hade/inflytande/i/samhällsskikten/genom/sina/yrken/och/

tack/vare/sina/män./Det/var/sällsynt/att/en/gruppering/som/denna/uppstod/i/Finland/på/

1930Utalet/mitt/ under/ starka/ politiska/ tvister/ och/ språkpolitiska/ strider.2/ Trots/KNM:s/

idoga/ arbete/ nådde/ finansieringen/ av/ statyn/ inte/ sitt/ mål/ enbart/ genom/ allmänna/

donationer./ År/ 1937/ började/ kommissionen/ således/ tillverka/ kopior/ av/ forntida/

smycken./ Smyckena/ representerade/ det/ finska/ folkets/ historia/ och/ den/ forntida/

kulturens/styrka/och/makt./Smyckena/väckte/stort/intresse/i/hela/landet/och/Kalevala/

Koru/ föddes.3/Den/betydelsefulla/ förändringen/ i/hur/kvinnorna,/ i/slutet/av/1930Utalet,/

valde/att/hedra/sitt/forntida/arv/var,/enligt/historikern/Derek/Fewster,/ett/resultat/av/det/

föränderliga/ politiska/ läget/ i/ Finland./ Utvecklingen/ inspirerades/ även/ av/

hundraårsdagen/för/KalevalaUeposets/utkomst/år/1935.4//

//////////////////////////////////////// ////////
1/ RA,/ Kalevalaisten/Naisten/ Liiton/ arkisto,/ Sääntöjä/ ja/ yhdistysrekisteriasioita,/ Vuoden/ 1936/
julkilausuma,/”Kaikkialla/on/tunnustettu,/että/meidän/kansallisepoksemme/eroaa/muitten/maitten/
sankarirunoelmista/sen/kautta,/että/se/kertoessaan/suomalaisista/sankareista/ja/tehostaessaan/
hengen/mahtia/kuvaa/myös/naista/ja/kotielämää/niin/monin/muodoin/ja/näin/ollen/luo/kestävän/
pohjan/ kansalliselle/ kulttuurillemme./ Muistettakoon/ myös,/ että/ naiset/ suurelta/ osalta/ ovat/
säilyttäneet/ja/laulaneet/muinaisrunoutemme/nykypolville.”,/bilaga/1./
2/Mäkelä/1984,/15–17./
3/Mäkelä/1984,/22./
4/Fewster/2006,/377./



/

/ 2/

Elsa/Heporauta/menade/att/det/finska/folket/efter/Kalevalas/hundraårsjubileum/tolkade/

nationaleposet/ genom/ nya/ infallsvinklar/ och/ genom/ sin/ samtid./ Framför/ allt/ skulle/

kvinnorna/ se/ på/ sina/ urmödrar/ och/ genom/ att/ leta/ efter/ deras/ avbilder/ i/ samtiden/

komma/att/utforska/sig/själv/och/ rannsaka/sin/uppgift/ i/samhället.5/Enligt/Heporauta/

skulle/Kalevalakvinnorna/i/samförstånd/med/varandra/och/i/en/kärleksfylld/anda/skapa/

och/ bygga/ en/ ny/ fosterländskhet/ genom/ att/ värna/ om/ och/ utveckla/ folkets/ främsta/

traditioner.6//

Mellan/1930–/och/–50Utalen/genomgick/KNM/flera/utvecklingsskeden/och/namnbyten/

och/antog/slutligen,/år/1954,/namnet/Kalevalaisten/Naisten/Liitto/(KNL)./

1935/ Kalevalaisen/Naisen/Muistomerkkitoimikunta7/

1938/ Kalevalaisen/Naisen/Muistomerkkiyhdistys8/

1941/ Kalevalaisten/Naisten/r.y.,/samma/år/registreras/Kalevala/Koru/Oy9/

1954/ Kalevalaisten/Naisten/Liitto/ry10/

Elsa/Heporautas/ kvinnosyn/har/en/ central/ roll/ i/ avhandlingen/eftersom/hon/var/den/

huvudsakliga/ drivkraften/ och/ galjonsfiguren/ i/ föreningen/ under/ flera/ decennier./

Heporauta/ var/ utbildad/ lärare/ och/ hade/ studerat/ litteratur,/ filosofi,/ psykologi/ och/

konsthistoria./År/1905/utsågs/hon/till/ föreståndarinna/för/en/folkskola/ i/Huittinen,/där/

även/hennes/blivande/make,/Frans/Akseli/Heporauta,/arbetade/som/rektor./Under/sin/

levnadstid/var/Elsa/Heporauta/en/erkänd/författare/och/hon/utgav/sammanlagt/över/30/

romaner,/noveller/och/fiktiva/historier.11/Genom/sitt/författarskap/hade/Heporauta/starka/

kopplingar/till/nationsbildandet/på/det/kulturella/planet./Utöver/det/hade/hon/ett/tydligt/

samhällsengagemang/och/starka/åsikter/och/idéer/om/kvinnornas/förhållande/till/och/

ställning/i/det/finska/samhället.12/Dessa/uttryckte/hon/både/i/sina/böcker/och/då/hon/

föreläste/och/höll/tal./Utöver/det/var/Elsa/Heporauta/från/och/med/år/1904/aktiv/inom/

kvinnoföreningar.13/Kalevalas/ lärdomar,/ finsk/forntidskultur/och/folkliga/traditioner/ låg/

//////////////////////////////////////// ////////
5/ SKS/ KIA,/ Elsa/ Heporaudan/ arkisto,/ puheet/ ja/ muut/ käsikirjoitukset,/ Heporauta,/ [Arvoisat/
radiokuuntelijat!]./
6/SKS/KIA,/Elsa/Heporaudan/arkisto,/puheet/ja/muut/käsikirjoitukset,/Heporauta,/Kalevalainen/
nainen./
7/ RA,/ Kalevalaisten/ Naisten/ Liiton/ arkisto,/ Leivo/ Larsson/ 1938,/ Kalevalaisen/ Naisen/
Muistomerkkitoimikunnan/selostus/ww./1935–38/toiminnasta./
8/ RA,/ Kalevalaisten/ Naisten/ Liiton/ arkisto,/ Pöytäkirja,/ laadittu/ Kalevalaisten/ Naisten/ (sic)/
Muistomerkkiyhdistyksen/perustavassa/kokouksessa/21.2.1938:/Mäkelä/1984,/25–26./
9/RA,/Kalevalaisten/Naisten/Liiton/arkisto,/Kalevalaisten/Naisten/r.y./toimintakertomus/v./1941,/
28.2.1942./Jäljennös./
10/Mäkelä/1984,/148./
11/Hirvonen/et/al./1983,/7,/145:/Malmberg/2004,/774–775./
12/Mäkelä/1984,/15./
13/SKS/KIA,/Elsa/Heporaudan/arkisto,/puheet/ja/muut/käsikirjoitukset,/Heporauta,/[Olen/toiminut/
eri/naisyhdistyksissä]./



/

/ 3/

nära/ Heporautas/ och/ hennes/ makes/ hjärta./ Elsa/ Heporauta/ framhävde/ Kalevalas/

lärdomar/ i/ sina/ varierande/ arbetsuppgifter/ och/ F.A./ Heporauta/ gjorde/ karriär/ som/

forskare/av/forntida/folkdikter/och/verkade/som/lärare/på/flera/orter/under/sin/livstid.14/

Kalevalas/ kulturarv/ blev/ för/ dem/ båda/ ett/ livslångt/ och/ kärt/ arbete./ Även/ familjens/

sommarstuga/låg/bredvid/Tuukkala/sockens/förhistoriska/begravningsplats/i/S:t/Michel,/

som/ytterligare/uppmuntrade/paret/i/det/gemensamma/intresset.15/

I/ denna/ pro/ graduUavhandling/ undersöker/ jag/ hurdan/ kvinnobild/ och/ hurdant/

finskhetsideal/ Kalevalakvinnorna/ förespråkade/ genom/ sin/ verksamhet./ Idén/ om/ en/

Kalevalarenässans/ bottnade/ i/ KalevalaUeposets/ kulturella/ betydelse/ samt/ i/

nationskänslan/och/–uppfattningen/om/Finland/och/ finskheten./KNM/ville/genom/sitt/

ideella/arbete/hedra/Kalevalakvinnans/kulturarv/och/ställning/samt/framhäva/hennes/

påverkan/ i/ historieskrivningen/ och/ nationsuppbyggandet./ KNM:s/ grundare/ och/

drivkraft,/författaren/Elsa/Heporauta/var/ordförande/för/kommissionen/och/den/senare/

registrerade/ föreningen/mellan/ åren/ 1935–1946/ och/ hedersordförande/ från/ år/ 1947/

framåt./Heporauta/omvaldes/till/ordförande/för/Kalevalaisten/Naisten/Liitto/år/1954/och/

verkade/ där/ tills/ sin/ död/ år/ 1960.16/ Heporautas/ inflytande/ samt/ ideologi/ var/ av/

avgörande/ betydelse/ för/ det/ kvinnoideal/ som/ KNM/ byggde/ sin/ verksamhet/ kring./

Heporautas/första/period/som/ordförande/i/föreningen/under/tidsperioden/1935–1947/

avgränsar/därför/avhandlingen./

Föreningens/ verksamhet/ under/ den/ ovannämnda/ tidsperioden/ är/ intressant/ att/

undersöka/ eftersom/ det/ politiska/ klimatet,/ vardagen/ och/ den/ nationella/ identiteten/ i/

Finland/var/i/tumult./Samtidigt/som/de/nationalistiska/rörelserna/blev/allt/starkare/runt/

om/i/Europa/hade/även/kvinnosaksrörelsen/börjat/växa./Även/om/KNM:s/verksamhet/i/

sig/ var/ partipolitiskt/ obunden,/ hade/ den/ på/ 1930–40Utalen/ klart/ och/ tydligt/

nationalistiska/ ambitioner./ KNM/ var/ således/ delaktig/ i/ finnarnas/ och/ framför/ allt/

kvinnornas/andliga/identitetsuppbyggande./Som/en/följd/av/självständigheten/skulle/det/

forntida/ Finland/ i/ mitten/ av/ 1930Utalet/ återupplivas,/ samtidigt/ som/ behovet/ av/ att/

befästa/ett/gemensamt,/mångtusenårigt/nationellt/förflutet/var/starkt./Nationen/Finland/

skulle/skapas/och/både/ett/gemensam/förflutet/och/en/gemensam/framtid/skulle/förena/

folket./

I/avhandlingen/undersöks/kvinnosynen/och/den/Kalevalabaserade/nationalismen/som/

KNM/ förespråkade/ genom/ sin/ verksamhet./ Syftet/ är/ därmed/ att/ kartlägga/ hurdan/

//////////////////////////////////////// ////////
14/Numminen/2004,/776–777./
15/Pohjanpalo,/Jääsalo/&/Rantavaara/1977,/179./
16/Mäkelä/1984,/236./



/

/ 4/

kvinnobild/ och/ hurdant/ finskhetsideal/ som/ föreningen/ ideellt/ arbetade/ för./ Ämnet/

undersöks/ur/kvinnohistoriskt/och/idéhistoriskt/perspektiv/och/avhandlingen/besvarar/

följande/forskningsfrågor://

•/ Hurdan/kvinnobild/hade/Elsa/Heporauta?/

•/ Hurdan/var/Kalevalakvinnan?/

•/ Hurdant/finskhetsideal/förespråkade/föreningen?/

För/att/kunna/analysera/föreningens/påverkan/i/sin/samtid/måste/verksamheten/ses/i/

både/den/sociala/och/politiska/kontexten./De/politiska/rörelserna/i/Finland/och/Europa/

var/kraftiga/under/föreningens/första/årtionde./Första/världskriget/låg/i/färskt/minne/och/

orosmomenten/inför/ett/andra/världskrig/var/påtagliga./Det/nationalistiska/tänket/blev,/i/

början/av/1900Utalet,/en/produkt/av/sin/samtid/ i/ett/ungt/och/ tämligen/skört/Finland./

Fennomanerna/i/spetsen/ville/efter/bästa/förmåga/framhäva/det/finska/kulturarvet/och/

folkets/gemensamma/historia./Efter/självständighetsdeklarationen/började/Finland/allt/

mer/bygga/på/och/utveckla/sin/nationella/identitet./Behovet/att/befästa/finskheten/med/

något/ ideologiskt/ konstruerat/ växte./Finskheten/blev/slutligen/mest/en/ trons/sak,/en/

övertygelse/genom/bland/annat/Kalevalas/berättelser/och/det/finska/språket.//

Material/och/metod/

Avhandlingens/ primära/ källmaterial/ består/ av/ manuskript/ till/ tal,/ protokoll,/

verksamhetsberättelser,/ tidningsurklipp/ och/ brev/ som/ finns/ bevarade/ efter/

Kalevalaisten/Naisten/Liitto/ och/grundaren/Elsa/Heporauta./Heporautas/personarkiv/

finns/tillgängligt/på/Suomalaisen/Kirjallisuuden/Seuran/kirjallisuusarkisto/(SKS/KIA)/och/

KNL:s/föreningsmaterial/finns/tillgängligt/på/Riksarkivet/(RA)./Materialet/i/personarkivet/

avspeglar/ Elsa/ Heporautas/ personliga/ åsikter/ och/ tankegångar/ medan/

föreningsmaterialet/ dokumenterar/ grupperingens/ gemensamma/ riktlinjer,/

målsättningar/och/attityder./Dessa/två/förhållningssätt/kopplas/ihop/i/avhandlingen/för/

att/ ge/ en/ heltäckande/ uppfattning/ om/ finskhetsidealet/ och/ kvinnobilden/ inom/

föreningen./ Det/ är/ av/ stor/ betydelse/ att/ båda/ delområdena/ undersöks/ och/ ställs/ i/

förhållande/ till/ varandra/ och/ sin/ samtid/ för/ att/ kunna/ åstadkomma/ pålitliga/ och/

trovärdiga/resultat.//

Föreningen/Kalevalaisen/Naisen/Muistomerkkiyhdistys/(KNMY)/registrerades/år/1938/

och/från/och/med/det/året/finns/dokument/bevarade./Endast/enstaka/summeringar/för/

åren/ 1935–38/ finns/ bevarade./ Ur/ materialet/ på/ Riksarkivet/ har/ jag/ använt/ mig/ av/

mötesprotokoll,/årsU/och/verksamhetsberättelser,/ föreningsregler,/verksamhetsplaner/



/

/ 5/

och/tidningar,/sammanlagt/18/olika/dokument.//En/utmaning/i/avhandlingen/har/varit/att/

Elsa/Heporautas/personarkiv/på/SKS/KIA/än/så/länge/är/oordnat,/vilket/har/betytt/att/

de/1,5/hyllmetrar/av/material/som/finns/bevarat/har/varit/svårhanterligt./Källmaterialet/

ur/Elsa/Heporautas/arkiv/som/jag/har/använt/mig/av/består/av/ett/fotografi,/två/tal,/två/

tidningsurklipp,/tolv/manuskript/samt/två/texter/av/maken/Frans/Akseli/Heporauta/som/

ingår/i/Elsa/Heporautas/arkiv./Ur/Elsa/EnäjärviUHaavios/arkiv/har/jag/använt/mig/av/ett/

brev./ Ytterligare/ utmaningar/ har/ förorsakats/ av/ att/ materialet/ ofta/ är/ odaterat/ eller/

orubricerat./ Noterna/ hänvisar/ därför,/ enligt/ SKS/ KIA:s/ anvisningar,/ enbart/ till/ Elsa/

Heporautas/arkiv./Utöver/det/har/ jag/valt/att/ange/arkivlådans/namn/där/materialet/ i/

skrivande/ stund/ förvaras./ Källans/ författare/ och/ rubrik/ anges/ i/ noterna/ ifall/ de/ varit/

tillgängliga./Texter/inom/klamrar/tyder/på/att/det/är/mina/egna/beskrivande/rubriceringar/

till/materialet/som/ska/underlätta/spårande./

I/Elsa/Heporautas/arkiv/ingår/även/två/uppsatser/av/hennes/make/F.A./Heporauta./Jag/

har/valt/att/inkludera/dessa/texter/i/min/avhandling/eftersom/jag/anser/att/de/är/av/värde/

då/ paret/ Heporauta/ byggde/ sina/ respektive/ karriärer/ kring/ KalevalaUeposet./ I/ paret/

Heporautas/ texter/ finns/ flera/ likheter/ med/ varandra,/ framförallt/ då/ det/ kommer/ till/

tolkningar/av/Louhis/karaktär./F.A./Heporautas/texter/stöder/Elsa/Heporautas/argument/

och/har/därför/inkluderats./I/avhandlingen/betecknas/och/citeras/Elsa/Heporauta/både/

med/förU/och/efternamn/samt/enbart/med/efternamn./Hänvisningar/till/makens/åsikter/

är/alltid/i/formen/F.A./Heporauta./

Avhandlingen/utgår/ från/ett/ idéhistoriskt/perspektiv/eftersom/Elsa/Heporautas/tankar/

och/idéer/både/skapade/och/formade/KNM:s/verksamhet./Elsa/Heporautas/kvinnobild/

var/starkt/knuten/till/KalevalaUeposet/och/framför/allt/till/den,/enligt/henne,/missförstådda/

och/feltolkade/Louhis/karaktär.17/Heporautas/tankekonstruktioner/och/övertygelsen/om/

den/ forntida/ finska/kvinnans/makt/och/möjligheter/uppmuntrade/ytterligare/drömmen/

om/ en/ Kalevalarenässans./ Det/ forntida/ finska/ folkets/ styrka,/ mod/ och/ makt/ skulle/

återupplivas/ och/ på/ så/ sätt/ stärka/ folkets/ medvetande/ och/ identitet./

Kalevalarenässansen/ förespråkades/ även/ av/ bland/ annat/ Kalevalasällskapet/ som/

hade/grundats/år/1911.18/

! /

//////////////////////////////////////// ////////
17/SKS/KIA,/Elsa/Heporaudan/arkisto,/puheet/ja/muut/käsikirjoitukset,/Heporauta,/Kalevalainen/
nainen:/SKS/KIA,/Elsa/Heporaudan/arkisto,/puheet/ja/muut/käsikirjoitukset,/Heporauta,/Kalevala/
ja/uusi/nuoriso./
18/Kalevalasällskapet,/Kalevalasällskapets/historia./



/
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Tidigare/forskning/

Nationaleposet/Kalevala/har/sedan/sin/utkomst/1835/varit/mål/för/omfattande/studier,/

forskning/och/samhällsdebatt./Flera/föreningar/och/samfund/kring/Kalevalas/ideal/har/

grundats,/och/både/politisk/och/kulturell/historieforskning/finns/tillgänglig/inom/ämnet./

Kalevalaisten/Naisten/ Liitto/ och/Kalevala/Koru/ har/ under/ sin/ långa,/ intressanta/ och/

händelserika/ historia/ varit/ ett/ populärt/ ämne/ att/ undersöka/ och/ skriva/ om./ Det/ är/

huvudsakligen/arbeten/kring/Kalevala/Korus/verksamhet/ samt/historik/om/KNL/eller/

grundaren/Elsa/Heporauta/som/finns/tillgängliga./Tidigare/forskning/kring/föreningen,/

till/ exempel/ Anneli/ Mäkeläs/ femtioårshistorik/ Ken/ kantaa/ Kalevalaa./ Kalevalaisten/

Naisten/ Liitto/ ry/ 50/ vuotta/ (1984)/ visar/ att/ dess/ historia/ är/ väldokumenterad/ ur/ ett/

verksamhetsperspektiv./ Femtioårshistoriken/ beskriver/ uttömmande/ hur/ föreningen/

uppkom,/vilka/kvinnor/som/var/aktiva/samt/föreningens/olika/skeden/och/målsättningar/

från/dess/födsel/år/1935/fram/till/år/1985./Trots/detta/behandlar/historiken/inte/särskilt/

ingående/om/finskhetsidealet/eller/kvinnobilden./Grundandet/av/Kalevala/Koru/bidrar/

med/ytterligare/intresse/eftersom/företagets/formU/och/symbolspråk/från/första/början/

avbildade/och/representerade/den/forntida/finska/historien/och/hantverkarkunskaperna./

Eeva/Puustjärvi/har/år/2016/skrivit/en/pro/graduUavhandling/med/titeln/Muinaislöydöistä/

Duudsoneihin:/perinteinen/ja/moderni/kulttuuriperintö/Kalevala/Korun/korumallistoissa/

ja/ toiminnassa./Det/som/saknas/är/en/omfattande/studie/och/analys/av/ föreningens/

kvinnobild/och/finskhetsideal/under/mitten/av/1900Utalet./

Eeva/ Kotiojas/ pro/ graduUavhandling/ ”Ei/ anneta/ liekin/ sammua!”/ Naiset/ osana/

nationalistista/liikehdintää/Suomessa/vuosina/1932–1944/(2013),/har/fungerat/som/ett/

stöd/för/min/avhandling/eftersom/den/utgår/från/könsaspekten/och/behandlar/kvinnors/

engagemang/ i/ det/ nationalistiska/ samhällsuppbyggandet./ Kotiojas/ verk/ jämför/

kvinnosynen/och/kvinnornas/politiska/engagemang/ inom/de/ två/stora/nationalistiska/

rörelserna/Akademiska/Karelen/Sällskapet/(AKS)/och/Fosterländska/folkrörelsen/(fin./

Isänmaallinen/ Kansanliike,/ IKL)./ Till/ skillnad/ från/ dessa/ deltog/ Kalevalakvinnornas/

föreningsverksamhet/inte/direkt/till/det/politiska/formandet/och/skapandet/av/finskheten,/

även/om/enskilda/medlemmar/var/partipolitiskt/aktiva./Föreningen/verkade/främst/på/

ett/ideellt/plan/och/verksamhetens/målsättningar/var/riktade/mot/att/påverka,/förändra/

och/utveckla/idealen/på/gräsrotsnivå/genom/gemene/kvinna./

Kvinnors/ inflytande/ och/ roller/ inom/ nationalistiska/ rörelser/ är/ inte/ ett/ nytt/

forskningsområde,/bland/annat/har/Johanna/Kantola/och/Johanna/Valenius/samt/Karen/



/
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Offen/ studerat/ kvinnors/ roller/ inom/ världspolitik/ och/ nationalistiska/ rörelser.19/

Kvinnornas/ roller/ inom/ nationalistiska/ rörelser/ i/ Finland/ har/ dock/ varit/ relativt/

outforskade./ Enligt/ Kotioja/ har/ könsfrågan/ inte/ problematiserats/ eftersom/

forskningsobjekten/i/regel/varit/manliga.20//

Derek/ Fewsters/ doktorsavhandling/ Visions/ of/ Past/ Glory./ Nationalism/ and/ the/

Construction/of/Early/Finnish/History/(2006)/stöder/min/avhandling/eftersom/verket/på/

djupet/ går/ in/ på/ nationalismens/ uppkomst/ och/ utvecklingsskeden/ i/ Finland./ Den/

kvinnohistoriska/ aspekten/ samt/ föreningsverksamhetens/ utveckling/ stöds/ av/ Henrik/

Stenius/verk/Frivilligt/jämlikt/samfällt./Föreningsväsendets/utveckling/i/Finland/fram/till/

1900Utalets/ början/med/ speciell/ hänsyn/ till/massorganisationsprincipens/ genombrott/

(1987)/samt/Aino/Saarinens/bok/Vapautta/naisille./Puheenvuoroja/naisten/historiasta,/

naisliikkeistä/ ja/ teoriasta/ (1985)./ Den/ kvinnohistoriska/ bakgrundens/ internationella/

beröringspunkter/baserar/sig/på/Karen/Offens/ forskning/ inom/ feminismens/historia/ i/

böckerna/European/feminisms/1700–1950:/A/Political/History/(2000)/och/Globalizing/

Feminisms,/1789–1945/(2010)./

Nationalism/och/feminism/som/begrepp/

Nationell/medvetenhet/och/tanken/om/att/en/nation/och/dess/folk/hade/ett/samband/

växte/ sig/ starkare/ i/ tidiga/ västeuropeiska/ stater/ efter/ franska/ revolutionen/ 1789./

Nationalismen/blev/en/sorts/”folktro”/på/1800Utalet/och/dess/grundidé/baserade/sig/på/

medvetenheten/ mellan/ det/ egna/ folkets/ identitet/ och/ de/ utomstående/ makternas/

krafter.21/ Under/ 1800Utalet/ ökade/ rörligheten,/ urbaniseringen/ och/

utbildningsmöjligheterna/i/flera/länder/i/Europa./Enligt/historikern/Max/Engman/vittrade/

den/gamla/ståndsindelningen/småningom/sönder,/och/de/som/gynnades/mest/av/den/

nyfunna/friheten/var/representanterna/för/de/lägre/stånden,/det/vill/säga/de/som/ofta/

kommits/att/kallas/för/”folket”./För/nationalitetsrörelser/som/uppkom/under/1800Utalet/

blev/ det/ speciellt/ viktigt/ att/ stödja/ sig/ på/ detta/ ”folk”,/ både/ organisatoriskt/ och/

symboliskt./Samtidigt/byggde/nationalitetsrörelsen/upp/ett/eget/symboluniversum/kring/

språk,/historiesyn,/sånger,/flaggor,/festdagar/och/stormän.22//

En/nationalistisk/rörelse/växte/sig/starkare/i/Finland/under/första/halvan/av/1800Utalet./

Därefter/fick/det/finska/språket,/som/tidigare/inte/hade/haft/en/officiell/betydelse,/en/allt/

//////////////////////////////////////// ////////
19/ Se/ Kantola/ &/ Valenius/ (red.),/ Toinen/ maailmanpolitiikka./ 10/ käsitettä/ feministiseen/
kansainvälisten/suhteiden/tutkimukseen/och/Offen/(red.),/Globalizing/feminisms/1789–1945./
20/Kotioja/2013,/1–2./
21/Alapuro/&/Stenius/1989,/11./
22/Engman/2016,/135U136./
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högre/status./ Idén/om/Finlands/folk/som/en/nation/med/ett/historiskt/ förflutet/och/en/

egen/framtid,/populariserades/bland/invånarna/bland/annat/ tack/vare/historikern/och/

författaren/ Zacharias/ Topelius/ (1818–1898)./ En/ förutsättning/ för/ att/ hans/ verk/

uppnådde/nationell/betydelse/var/att/de/översattes/ till/ finska./På/så/sätt/ fick/de/stor/

spridning/och/blev/ inflytelserika/ i/ flera/olika/ samhällsskikt.23/Under/1800Utalets/gång/

började/således/en/medvetenhet/om/och/ett/behov/av/finskhet/bli/allt/tydligare/bland/

invånarna/som/dessutom/hade/börjat/förakta/makthavarna/och/en/längtan/efter/frihet/

och/bestämmanderätt/började/gro./

Begreppet/”nationalism”/uppkom/under/de/sista/årtiondena/av/1800Utalet/som/en/följd/

av/nationskänslans/politisering/mot/högern.24/Forskning/ inom/nationalism/har/sedan/

1960–70/ talen/ fokuserat/ på/ tre/ delområden,/ primordialism,/ modernism/ och/

etnosymbolism./ Primordialismen/ utgår/ från/ att/ nationer/ är/ naturliga,/

blodbandsbaserade/samfund/och/att/nationalitet/är/en/naturlig/del/av/mänskligheten./

Etnosymbolisterna/hävdar/däremot/att/nationalism/och/nationell/identitet/baserar/sig/på/

en/uppfattning/om/en/gemensam/historia,/kultur/och/religion./Nationalitet/är/således/en/

förlängning/ på/ etnisk/ identitet./ Modernisterna/ däremot/ anser/ att/ nationalismen,/

nationernas/och/den/nationell/identitetens/uppkomst/grundar/sig/på/industrialiseringens/

och/ moderniseringens/ utveckling/ i/ slutet/ av/ 1700Utalet./ I/ brytningsfasen/ blev/

nationalismen/således/en/orsak/och/ett/medel/för/makteliten/att/ förverkliga/sina/mål./

Kritik/ mot/ forskning/ har/ under/ senare/ tid/ riktats/ på/ grund/ av/ avsaknad/ av/ både/

könsaspekten/ och/ det/ privata/ livets/ påverkan/ på/ de/ nationella/ och/ nationalistiska/

projekten.25//

Den/ nationalism/ som/ KNM/ förespråkade/ var/ enligt/ ovanstående/ beskrivning/ starkt/

etnosymbolistisk./ Både/ kvinnobilden/ och/ finskhetsidealet/ grundade/ sig/ på/ den/

gemensamma,/forntida/historien/som/KalevalaUeposet/beskrev./Kalevalas/symbolik/och/

lärdomar/var/av/avgörande/betydelse/för/föreningens/ideal/och/målsättningar./Utöver/

symbolismen/framhävdes/kvinnans/historiska/roll/och/förträfflighet/genom/klädsel/och/

smycken,/ det/ vill/ säga/ genom/ forndräkterna/ och/ Kalevala/ Koru./ Utöver/ det/ skulle/

arkitekturen/och/inredningsstilen/enligt/föreningen/följa/den/finländska/historiens/mått/

och/ideal/både/i/samhället/och/i/hemmen.26/

//////////////////////////////////////// ////////
23/Meinander/2006,/180–181./
24/Hobsbawm/1992,/115./
25/Marttila/2007,/66–68./
26/ SKS/KIA,/ Elsa/Heporaudan/ arkisto,/Heporauta,/ ”Heimoushenki/ ja/ isänmaan/ henki”,/ puhe/
Jyväskylän/ maakuntajuhlilla/ 26.6.1938:/ RA,/ Kalevalaisten/ Naisten/ Liiton/ arkisto,/
Toimintasuunnitelmat/1938–1985,/Työsuunnitelma/vuodeksi/1941/ja/edelleen./
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Kvinnors/roll/och/verksamhet/inom/nationalistiska/rörelser/beskrivs/av/forskarna/Floya/

Anthias/och/Nira/YuvalUDavis/enligt/fem/steg./Kvinnorna/är/1)/biologiska/förnyare/av/

etniska/ grupper,/ 2)/ förnyare/ av/ nationella/ gränser,/ 3)/ förmedlare/ av/ samfundets/

ideologiska/och/kulturella/traditioner,/4)/symboler/för/nationella/traditioner/och/skillnader/

samt/ 5)/ deltagare/ i/ nationella/ strider.27/ Inom/ de/ nationalistiska/ rörelserna/ har/

moderlighet/uppfattats/både/som/en/biologisk/och/en/samhällelig/uppgift./Kvinnor/är/

uppfostrare/och/förmedlare/av/traditioner,/det/vill/säga/av/språket,/seder/och/bruk.28//

Begreppen/”feminism”/och/”feminist”/togs/i/bruk/i/det/engelska/språket/i/början/av/1900U

talet.29/Enligt/Svenska/Akademiens/Ordbok/togs/begreppen/i/bruk/i/det/svenska/språket/

kring/ sekelskiftet/ 1800–1900.30/ Därmed/ bör/ det/ uppmärksammas/ att/ termerna/ i/

avhandlingen/används/otidsenligt.//

Författaren/Rhoda/ Lois/ Blumberg/ har/ stiftat/ uttrycken/ kvinnlig/medvetenhet/ (female/

consciousness)/ och/ feministisk/medvetenhet/ (feminist/ consciousness)./ Enligt/ henne/

kan/ kvinnors/ samhälleliga/ engagemang/ och/ medvetenhet/ karaktäriseras/ genom/

uppvaknandet/av/det/sociala/samvetet,/som/ofta/resulterade/i/att/kvinnorna/beskyddade/

underlägsna/grupper./Blumberg/menar/att/grunden/till/beteendet/hittas/i/rollfördelningen/

mellan/könen,/där/kvinnorna/bär/ansvaret/över/hemmet/och/därför/har/en/benägenhet/

till/att/uppmärksamma/andra/moderligt/(eng./mothering)./Blumberg/hävdar/även/att/det/

feministiska/medvetandet/kopplas/samman/med/det/kvinnliga/medvetandet,/men/skiljer/

sig/från/den/genom/att/identifiera/diskriminering/och/förtryck/som/baserar/sig/på/kön.31/

Enligt/forskaren/AnneUMaria/Marttila/baserar/sig/nationalismens/politiska/kraft/på/dess/

förmåga/att/åtminstone/delvis/skapa/starka/samhörighetskänslor/mellan/nationen/och/

familjeförhållandena./Utöver/det/hävdar/Marttila/att/den/västerländska/diskursen/har/

definierat/nationalism/och/feminism/som/varandras/motpoler./Under/senare/årtionden/

har/dock/flera/paralleller/mellan/kön/och/nationell/identitet/identifierats/eftersom/båda/

har/använts/som/medel/för/både/diskriminering/och/makt.32/

/ /

//////////////////////////////////////// ////////
27/Marttila,/2007,/73–74./Ursprungligen/Anthias/&/YuvalUDavis/1989./
28/Marttila,/2007,/75./
29/Offen/2010,/5./
30/SAOB/1926,/452./
31/Saarinen/1985,/92–93./
32/Marttila/2007,/83,/90./



/

/ 10/

Centrala/begrepp,/förkortningar/

KNM// / Kalevalaisen/Naisen/Muistomerkkitoimikunta/

KNMY// Kalevalaisten/Naisten/Muistomerkkiyhdistys/r.y./

KN/ / Kalevalaisten/Naisten/r.y/

KNL// / Kalevalaisten/Naisten/Liitto/

/ /



/
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Bakgrund/

Nationellt/symbolspråk/och/Kalevala/

Världsutställningar/ som/ arrangerades/ från/ och/ med/ 1850Utalet/ och/ framför/ allt/

världsutställningarna/ i/ Paris,/ var/ massevenemang/ där/ deltagarländerna/ i/ allt/ större/

utsträckning/framhävde/sitt/nationella/formU/och/symbolspråk/samt/kulturarv./Målet/för/

mässorna/ var/ att/ upphöja/ nationernas/ självkänsla/ i/ förhållande/ till/ varandra./

Nationskänslan/baserades/då/antingen/på/ett/politiskt/uppvaknande/som/fransmännen/

gjorde/med/ franska/ revolutionen/ 1789/ eller/ på/mytologisk/ historia,/ folktradition/ och/

språk/ som/ både/ Tyskland/ och/ Finland/ gjorde.33/ I/ Finlands/ paviljong/ på/

världsutställningen/år/1900/i/Paris/kom/Akseli/GallenUKallelas/Kalevalafresker/att/stå/i/

centrum/för/uppmärksamheten.34/Tre/av/dessa/fyra/fresker/samt/en/ny,/kom/sedan/att/

installeras/på/Nationalmuseet/i/Helsingfors/år/1928.35//

Även/populariteten/av/monument/och/statyer/ökade/markant/på/1880–90Utalen/i/hela/

Europa./ Monumenten/ symboliserade/ nationernas/ rötter/ och/ uppkomst/ och/

representerade/ bandet/ mellan/ nationen/ och/ folket./ Syftet/ med/ genomföranden/ av/

statyprojekten/ samt/ avtäckningsceremonierna/ var/ att/ stärka/ folkets/ enande/ i/ ett/

gemensamt/ symbolspråk./ Ceremonierna/ kunde/ genomföras/ ritualmässigt/ och/

upplägget/var/ofta/enkelt/och/slående./Avtäckningarna/var/del/av/ett/större/politiskt/och/

nationellt/program,/och/lockade/ofta/tiotusentals/deltagare/och/legitimerades/som/hela/

folkets/ sak.36/ I/ Finland/ arrangerades/ i/ slutet/ av/ 1800Utalet/ folkfester,/ sångU/ och/

musikfester,/ industriutställningar/ samt/ flera/ avtäckningsceremonier/ för/ statyer/ och/

monument./ Storevenemangens/ syfte/ var/ att/ uppfostra/ nationen/ och/ överskrida/

ståndsgränserna./Det/ första/ nationella/ stormansmonumentet/ restes/ år/ 1864/ utanför/

Åbo/Domkyrka./Statyn/föreställer/professor/Henrik/Gabriel/Porthan/och/finansierades/

med/pengar/ som/samlats/ in/ bland/ folket/ i/ hela/ landet.37/Eftersom/ finansieringen/ för/

statyerna/ var/ beroende/ av/ invånarnas/ givmildhet/ kunde/ monumenten/ ses/ som/

gemensam/egendom,/vilket/ytterligare/förstärkte/enandets/process./

I/slutet/av/1800Utalet/ökade/nationalromantiska/strömningar/i/konsten/och/litteraturen/

och/påverkade/starkt/utvecklingen/av/nationskänslan/och/intresset/för/bondesamhället./

Flera/ föreningar/med/anknytning/ till/det/ forntida/Finland/grundades/ i/slutet/av/1800U

//////////////////////////////////////// ////////
33/Smeds/1989,/91–93./
34/Meinander/2006,/184./
35/Fewster/2003,/58./
36/Smeds/1989,/91,/99./
37/Smeds/1989,/93./
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talet.38/Utveckling/ av/ skolväsendet/ och/ den/ fria/ bildningen/ av/ folket,/ grundandet/ av/

bibliotek/och/att/även/de/lägre/samhällsklasserna/lärde/sig/läsa/och/skriva/förbättrade/

finskhetsideologins/ fotfäste/ bland/ folket./ Föreningar/ som/ populariserade/

forntidsfinskheten/ var/ bland/ annat/ Kansanvalistusseura/ (1874),/ Suomen/ Käsityön/

Ystävät/(1879)/och/Kansanopettajain/Osakeyhtiö/Valistus/(1900).39/

Inom/nationalistiska/ rörelser/är/nationens/symboler/ofta/porträtterade/som/kvinnliga./

De/ ska/ beskyddas/ mot/ det/ onda,/ det/ maskulina/ och/ de/ väcker/ känslor/ av/ kärlek,/

stolthet,/ ansvar/ och/ plikt.40/ Finlands/ mö/ (fin./ SuomiUneito)/ presenterades/ för/ första/

gången/i/bildform/år/1858/i/barntidningen/Eos./På/bilden,/ritad/av/konstnären/Robert/

Wilhelm/Ekman,/avbildades/Finland/som/en/modersfigur/klädd/i/forntida/kläder,/som/på/

ett/ beskyddande/ sätt/ höjde/ armen/ ovanom/ barnen/ det/ vill/ säga/ folket./ Bilden/

publicerades/ i/ samband/med/ Topelius/ artikel/ ”Finland/ är/ stort!”./ I/ artikeln/ beskrevs/

moder/Finland/som/fattig/och/ledsen,/som/barnen/skulle/älska/och/arbeta/för,/ för/att/

hon/ sedan/ skulle/ kunna/ återfå/ sin/ ära/ och/ rikedom.41/ Konstnären/ S.A./ Keinänen/

illustrerade/i/slutet/av/1880Utalet/en/bild/av/Finlands/mö/klädd/i/nationaldräkt./På/bilden/

är/Finlands/mö/utöver/klädseln/porträtterad/i/en/nationalromantisk/skogsU/och/sjömiljö./

Den/ ståtliga/ klädseln/ verkade,/ enligt/ Reitala,/ vara/ inspirerad/ av/ både/ karelska/ och/

västfinska/drag./Enligt/uppgifter/är/bilden,/som/ figurerade/ i/KansallisUOsakeUPankkis/

aktiebok,/den/första/bilden/av/Finlands/mö/iklädd/nationaldräkt,/som/dessutom/klart/och/

tydligt/ personifierar/ både/ staten/ och/ nationen./ Det/ slutliga/ genombrottet/ för/ den/

nationaldräktklädda/figuren/av/Finlands/mö/kom/år/1896,/då/Albert/Edelfelts/tecknade/

bild/prydde/pärmen/av/I.K./Inhas/verk/Suomi/kuvissa.42/Enligt/historikern/Laura/Kolbe/

dateras/kvinnofiguren/som/beskyddare/av/och/symbol/för/nationer/tillbaka/till/antikens/

Grekland/och/Rom./Kring/sekelskiftet/1800–1900/etablerades/Finlands/mö/tillsammans/

med/det/finska/lejonet/som/Finlands/nationella/symboler/och/de/har/sedan/dess/bland/

annat/figurerat/i/konsten,/minnesmärken,/postkort/och/skämtteckningar.43/

Finlands/ nationalepos/ Kalevala/ baserar/ sig/ på/ folkdikter/ som/ Elias/ Lönnrot/ (1802–

1884)/byggde/en/sammanhängande/historia/av./Folkdiktning/består/av/verser/och/dikter/

som/förmedlas/vidare/via/så/kallade/runosångare./Lönnrot/reste/runt/i/Finland/för/att/

träffa/dessa/runosångare/som/levde/i/rurala/områden/och/var/analfabeter./Hågkomsten/

av/dikterna/stöddes/därför/av/upprepningar/samt/av/versmåttet/på/åtta/stavelser,/även/

//////////////////////////////////////// ////////
38/Kaukonen/1985,/278./
39/Fewster/2003,/58./
40/Marttila,/2007,/77./
41/Smeds/1989,/94:/Reitala/1983,/41–43./
42/Reitala/1983,/87–88,/91./
43/Kolbe/2003,/188./
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kallat/kalevalameter./På/1800Utalet/var/folkdikter/populära/bland/medborgarna/och/stora/

epos/ värderades/ högt/ bland/ annat/ för/ att/ intresset/ för/ nationsmedvetenhet/ och/

nationalromantik/ ökade./ Lönnrot/ skrev/ flera/ versioner/ av/ eposet/ och/ den/ första,/ så/

kallade/gamla/Kalevalan/färdigställdes/28.2.1835./Den/betydligt/mer/omfattande/nya/

Kalevalan/utkom/1849.44/Kalevala/har/sedan/dess/översatts/till/mer/än/60/språk/och/

även/prosaöversättningar,/förkortade/utgåvor/och/bearbetade/versioner/har/utkommit.45/

Enligt/Fewster/blev/KalevalaUeposet/historisk/verklighet/för/finnarna/under/århundradet/

som/ följde/ utgåvan./ Berättelsen/ blev/ en/ nationell/ symbol/ och/ genom/ eposet/

kommunicerade/de/forntida/finländarna/direkt/med/folket./Eposet/skulle/framhäva/den/

nationella/samhörigheten/och/sammanföra/det/finska/folket/etniskt/och/genetiskt/både/

i/hemlandet/och/utomlands.46/

Anttonen/hävdar/att/KalevalaUeposet/sägs/både/ha/skapat/och/manifesterat/nationell/

identitet/ och/ samhörighet./ I/ den/ mytiska/ hjältehistorien/ strider/ Kalevalas/ folk/ mot/

fienden/i/Pohjola./KalevalaUeposet/blev/därmed,/enligt/Anttonen,/symbol/för/gemenskap/

genom/att/beskriva/ folket/och/nationen/och/genom/detta/kunde/eposet/ förena/ folket/

politiskt.47/

Bilden/ som/ KalevalaUeposet/ gav/ av/ Pohjola/ var/ dock/mycket/ kargare/ än/ bilden/ av/

Kalevala./Förklaringen/till/detta/är/enligt/F.A./Heporauta/att/dikterna/endast/under/korta/

stunder/ utspelas/ i/ Pohjola,/ och/ läsaren/ hinner/ därför/ inte/ skapa/ sig/ en/ ordentlig/

uppfattning/om/platsen./Däremot/beskrivs/Kalevala/och/dess/invånare/på/många/olika/

sätt/och/läsaren/får/därmed/en/starkare/anknytning/till/området/och/karaktärerna./F.A./

Heporauta/ menade/ att/ Pohjola/ skulle/ inkluderas/ i/ helhetsuppfattningen/ av/ landet,/

speciellt/eftersom/både/Kalevala/och/Pohjola/samt/deras/ folk/slutligen/slöt/ fred/med/

varandra/ tack/ vare/ en/ gemensam/ härskare./ Han/ hävdade/ att/ det/ i/ berättelsen/ om/

Kalevala/hela/tiden/egentligen/var/frågan/om/ett/splittrat/ folk/framom/två/skilda./Han/

drog/även/paralleller/till/Finland/där/befolkningen/i/Egentliga/Finland,/Tavastland/och/

Karelen/ tidigare/ hade/ varit/ på/ krigsfot/ med/ varandra,/ men/ som/ sedermera/ smälte/

samman/till/ett/och/samma/folk/under/ledning/av/en/gemensam/finsk/regering.48/Elsa/

Heporauta/hävdade/att/man/i/tolkningar/av/Kalevalas/kulturella/kopplingar/till/det/finska/

//////////////////////////////////////// ////////
44/Kaski/2016,/343–344./
45/Kalevalasällskapet,/Översättningar/av/Kalevala./
46/Fewster/2003,/55–56./
47/Anttonen/2008,/209./
48/SKS/KIA,/Elsa/Heporaudan/arkisto,/puheet/ja/muut/käsikirjoitukset,/F.A./Heporauta,/Kalevalan/
kansallinen/yhtenäisyys./
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folket/även/måste/inkludera/Pohjola/i/helhetsuppfattningen./Pohjola/skulle/inte/längre/

tolkas/som/den/fientliga/grannen/utan/som/en/del/av/fosterlandet/som/helhet.49/

Fewster/hävdar/att/även/den/nationella/ideologin/på/1850Utalet/hade/börjat/övergå/till/

en/mer/radikal/etnisk/nationalism,/och/att/den/hjältemodiga/romanticismen/som/Lönnrot/

hade/genomsyrat/sitt/epos/med/var/så/gott/som/förlegad.50/KalevalaUeposet/kopplades/

sedermera/ihop/med/bildning/på/många/sätt./Eposet/upphöjde/och/förstärkte/det/finska/

språket/och/litteraturen/samt/dess/ställning./Utöver/det/stödde/Kalevala/den/allmänna/

undervisningen/och/bildningen/av/ folket/samt/hjälpte/ till/att/omdefiniera/ förhållanden/

mellan/den/finsktalande/och/den/svensktalande/befolkningen./Framför/allt/genom/att/

se/ till/ att/ den/ läskunniga/ allmänheten/ läste/ litteratur/ och/ texter/ som/ var/ skrivna/ på/

finska.51/ I/ slutet/ av/ 1880Utalet/ anammade/ litteraturen,/ bildkonsten/ och/ musiken/

inspiration/ från/ Finlands/ historia./ Ett/ nationellt/ Finland/ och/ dess/ säregna/ drag/

efterlystes/ samtidigt/ som/ tankar/ om/ självständighet/ började/ komma/ upp/ till/ ytan.52/

Nationalromantiken/som/konstnärligt/uttryck/för/nationalismen/var/populär/bland/folket./

Intresset/för/och/kring/Kalevala/var/stort/från/och/med/1830Utalet,/och/blev/allt/starkare/

ju/ längre/ in/ på/ självständighetseftersträvanden/ finländarna/ kom./ Det/ gemensamma/

förflutna/ skulle/ sammanfoga/ det/ finska/ folket/ och/ den/ inneboende/ kraften/ och/

finskheten/skulle/väckas./Samtidigt/inspirerades/kultureliten,/konstnärer/och/författare/

av/ Kalevalas/ värld/ och/ bidrog/ på/ sina/ områden/ till/ att/ finskhetens/ inre/ väsen/ och/

tolkningar/av/den/framhävdes./Finskhetsidealet/erövrade/allt/mer/utrymme/och/fanns/

även/uttryckt,/utöver/tal/och/skrift,/i/bildkonsten/och/i/monument/och/skulpturer./Det/var/

således/frågan/om/en/sorts/mytologisk/nationalism,/som/konstruerades/efter/behov/och/

som/blev/allmängiltig/efter/att/majoriteten/accepterade/den./

Elsa/Heporautas/man,/F./A./Heporauta/hävdade,/som/många/andra,/att/Kalevala/hade/

haft/en/stor/betydelse/för/det/finska/språkets/utveckling./Han/menade/även/att/det/finska/

språket/under/en/lång/tid/hade/varit/uttryckslöst/eftersom/det/så/starkt/hade/präglats/av/

svenskan./ Han/ ansåg/ även/ att/ samtidigt/ som/ språket/ utvecklades/ hade/ Kalevala/

inspirerat/ till/nya/nivåer/ inom/konsten./All/utveckling,/både/språklig/och/bildlig,/hade/

enligt/F.A./Heporauta/skett/från/och/med/1880Utalet/och/utvecklingen/var/därför/ett/bevis/

på/ det/ finska/ folkets/ särskilda/ förmåga/ och/ begåvning./Han/ hävdade/ starkt/ att/ den/

snabba/ utvecklingen/ var/ ett/ konkret/ bevis/ på/ att/ det/ hos/ finländarna,/ redan/ för/

//////////////////////////////////////// ////////
49/SKS/KIA,/Elsa/Heporaudan/arkisto,/puheet/ja/muut/käsikirjoitukset,/Heporauta,/Kalevala/ja/
uusi/nuoriso./
50/Fewster/2006,/109./
51/Anttonen/2008,/219./
52/Kaukonen/1985,/280./
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hundratals/år/sedan,/hade/funnits/ett/starkt/andligt/kapital.53/Elsa/Heporauta/ansåg/att/

runosångarna/var/del/av/ett/exceptionellt/begåvat/folk/eftersom/de/kom/ihåg/alla/dikter./

Heporauta/beskrev/det/forntida/finska/folket/som/civiliserat/och/tillskrev/dem/flera/goda/

egenskaper./Till/exempel/visdom,/människokännedom/och/ordningskänsla,/vänlighet,/

kunskap/att/följa/seder/och/bruk,/respekt/samt/finkänslighet/till/att/uppleva/och/tolka/det/

vackra.54/Elsa/Heporauta/var/övertygad/om/att/Louhi,/den/starka/matriarken/i/eposet,/

var/en/verklig/person/att/hon/skulle/bli/den/moderna/finska/kvinnans/nya/symbol./

Problemet/med/det/mytologiska/nationaleposet/Kalevala/är/dock/den/att/dess/historiska/

verklighetsförankring/är/svår/att/bevisa./Problematiken/är/tudelad,/för/det/första/bygger/

eposet/på/muntlig/tradition,/det/vill/säga/på/sagor/och/historier/från/perioder/då/inget/

skriftligt/ material/ finns/ bevarat./ För/ det/ andra/ är/ Kalevala/ ett/ samlingsverk/ av/ flera/

runosånger/som/Elias/Lönnrot/sedan/sammanställde/till/en/sammanhängande/historia./

Vi/kan/således/inte/veta/vilka/delar/som/är/konstruerade/efter/hand/och/vilka/delar/som/

är/”ursprungliga”./Även/runosångarna/på/samma/områden/kan/ha/kommit/ihåg/detaljer/

olika/vilket/i/så/fall/har/lett/till/att/Lönnrot/har/varit/tvungen/att/skapa/en/lösning/som/bäst/

passat/in/i/den/historia/han/ville/berätta./Utöver/dessa/problem/har/Kalevalas/berättelser/

likheter/med/andra/mytberättelser/i/Norden/och/därför/är/det/naivt/att/tänka/att/Kalevalas/

historier/enbart/skulle/beskriva/finnarnas/kunskaper/och/sinnelag./Lönnrots/syfte/och/

målsättning/ var/ troligen/ inte/ att/ skapa/ ett/ verk/ som/ skulle/ tolkas/ så/ bokstavligt./

Målsättningen/var/snarare/att/dokumentera/ett/kulturhistoriskt/rikt/och/viktigt/fenomen/

och/arv.//

Samtidigt/som/andra/världskriget/gjorde/intåg/ville/kvinnorna/i/föreningen/understryka/

den/gemensamma,/forntida/historien/från/vilken/styrka/och/mod/skulle/anammas/inför/

kommande/strider./Ifall/det/forna/finska/folket/hade/överlevt/svårigheter/och/krig,/skulle/

även/de/samtida/finnarna/klara/sig./Genom/att/hänvisa/till/Kalevala/och/framför/allt/till/

eposets/starka/kvinnor,/kunde/även/de/samtida/kvinnorna/klara/allt/som/komma/skulle./

Styrkan/och/uthålligheten/var/således/medfödd/hos/alla/finländare,/den/behövde/endast/

lockas/fram./

/ /

//////////////////////////////////////// ////////
53/ SKS/ KIA,/ Elsa/ Heporaudan/ arkisto,/ puheet/ ja/ muut/ käsikirjoitukset,/ F.A./ Heporauta,/
Kalevalainen/kulttuuri./
54/SKS/KIA,/Elsa/Heporaudan/arkisto,/puheet/ja/muut/käsikirjoitukset,/Heporauta,/Kalevalainen/
kulttuuri/suomalaisen/sivistystön/pohjana./
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Nationalistiska/rörelser/i/Finland/efter/självständigheten/

Storfurstendömet/ Finland/ hade/ deklarerat/ sig/ självständigt/ från/ Ryssland/ den/ 6/

december/ 1917./ Under/ vårvintern/ 1918/ spred/ sig/ den/ ryska/ revolutionen/ även/ till/

Finland/och/ett/inbördeskrig/mellan/de/röda/garderna/och/de/vita/skyddskårerna/bröt/

ut./ Kriget/ avslutades/ i/ maj/ 1918/ i/ de/ vita,/ borgerliga/ truppernas/ seger/ tack/ vare/

Tysklands/ingripande.55/Enligt/Klinge/blev/det/självständiga/Finland/sedan/tvunget/att/

på/ett/ ideellt/ plan/ fördjupa/sig/ i/ nationens/egentliga/väsen./Finskheten/ i/ sig/blev/en/

drivkraft,/ som/dock/ inte/ kunde/definieras/ på/andra/ grunder/ än/ genom/kravet/ på/ ett/

gemensamt/ språk./ Finländarnas/ strävan/ efter/ att/ utveckla/ och/ framhäva/ landets/

ställning/ hade/ fram/ till/ år/ 1918/ alltid/ stått/ i/ förhållande/ till/ Ryssland./ Finskhet/

förknippades/ starkt/ samman/ med/ läran/ om/ ett/ språk/ som/ förutsättning/ för/ det/

gemensamma/medvetandet./Den/centrala/ideologin/inom/de/borgerliga/kretsarna/var/

finskhetsideologin,/som/sammanförde/olika/politiska/grupperingar.56/

De/ första/ årtiondena/ i/ det/ självständiga/ Finland/ präglades/ av/ språkstriden/ mellan/

finskan/ och/ svenskan/ samt/ förfinskningen/ av/ universitetet.57/ Nationssträvandet/ i/

Finland/och/den/nationella/enhetligheten/beskrevs/ofta/genom/att/ syfta/på/det/nära/

förhållandet/ språket/ hade/ med/ den/ nationella/ karaktären.58/ Nationsuppbyggandet/

präglades/ därför/ starkt/ av/ en/ äktfinskhet/ som/ avskräckte/ de/ svenskspråkiga/

medborgarna/i/landet./Det/kulturella/fältet/dominerades/av/en/vision/om/ett/vitt/och/till/

stor/del/agrart/Finland,/som/stödde/sig/på/en/stark/framtidstro/och/som/skulle/garantera/

en/nationell/fortlevnad.59/Den/forntida/finskheten/fick,/enligt/Fewster,/en/så/pass/central/

roll/ i/många/ finländares/ liv/ efter/ självständighetsförklaringen,/ att/ även/ frändefolkens/

frihet/ blev/ en/ hjärtefråga./ De/ misslyckade/ erövringsförsöken/ till/ Aunus/ och/

Ingermanland/ bidrog/ till/ en/ ökad/ nationalistisk/ frustration/ och/ den/ unga/ utbildade/

kretsen/grundade/år/1922/Akademiska/Karelen/Sällskapet/(AKS),/men/redan/efter/ett/

par/ år/ blev/ folkets/ enande/ det/ starkaste/ ändamålet./ Det/ växande/ intresset/ för/

äktfinskhet/samt/idén/om/ett/gemensamt/Storfinland/baserade/sig/på/uppfattningar/om/

ett/gemensamt/forntida/förflutet.60/Fennomanernas/nationalism/baserade/sig/starkt/på/

övertygelsen/om/finnarnas/nation,/historia/och/modernitet./Trots/detta/var/det/ finska/

folket/ inte/ redo/ för/ en/ ny/ strid/ med/ Sovjetunionen/ och/ därför/ begränsades/

förberedelserna/till/att/samla/ folket/kring/en/gemensam/ideologi./Samtidigt/gällde/de/

//////////////////////////////////////// ////////
55/Meinander/2006,/198–203./
56/Klinge/2012,/207–208,/213,/215./
57/Kemiläinen/2003,/75./
58/Anttonen/2008,/210./
59/Meinander/2006,/220./
60/Fewster/2003,/60–61:/Klinge/2012,/214./
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stora/frågorna/på/allmäneuropeisk/nivå/rasfrågan,/etnicitet/och/ursprung./Rasforskning/

och/–lära/växte/i/popularitet/och/skulle/på/sitt/sätt/bidrag/till/att/befästa/folkets/ursprung/

i/nationerna./61/

Det/ politiska/ klimatet/ i/ Finland/ var/ problematiskt/ under/ 1920U/ och/ 1930Utalen./

Självständighetstiden/ hade/ inte/ uppfyllt/ alla/ förväntningar/ samt/ förbättringar/ och/

utformades/ därför/ för/många/ till/ en/ besvikelse./ Ekonomiska/ svårigheter/ och/ politisk/

splittring/var/utmärkande/för/årtiondet./Understödet/för/parlamentarisk/demokrati/på/20U

talet/ var/ inte/ heller/ särskilt/ populärt./ Hela/ 1920Utalet/ stämplades/ av/ täta/ byten/ av/

regeringar,/som/i/sig/var/ett/allmängiltigt/fenomen/runt/om/i/världen.62/Enandet/av/folket/

blev/därför/ett/politiskt/överhängande/temao/det/innebar/främst/ett/uppvaknande/av/en/

nationell/medvetenhet./Finland/var/nu/en/stat,/och/skulle/formas/till/en/nationalstat./Inför/

detta/ställde/ finskhetsideologin/ i/ allmänhet/ett/gemensamt,/allmängiltigt/ ideal/om/en/

folklig/kultur/vars/främsta/målsättning/var/att/stärka/nationen./Kravet/för/ideologin/var/

enkel,/den/skulle/vara/så/allmängiltig/att/alla,/eller/åtminstone/de/flesta,/kunde/anamma/

den.63/

Ett/ element/ i/ den/ politiska/ processen/ kring/ skapandet/ av/ en/ nation,/ var/ bilden/ och/

föreställningen/ av/ en/ forntida/ finskhet/ samt/ den/ pågående/ konstruktionen/ av/ en/

nationell/medvetenhet/och/ identitet./Fabriceringen/av/ett/offentligt/ ”avlägset/ förflutet”/

utnyttjades/ för/ att/ främja/ nationalistiska/ ändamål.64/ Liberalismen/ hade/ i/ slutet/ av/

århundradet/och/innan/första/världskriget/försvagat/nationsideologins/kraft,/men/kriget/

och/ dess/ efterföljande/ gränsdragningar/ bidrog/ till/ en/ renässans/ gällande/

nationsmedvetenhet./Medelklassen/blev/nationalismens/bärande/kraft/överallt/.65/Den/

politiska/processen/inför/skapandet/av/en/nation/bestod/således/av/två/delar:/att/skapa/

ett/förflutet/och/att/skapa/en/framtid./

På/1930Utalet/hävdade/den/politiska/högern/att/folkdikterna/förmedlade/kunskap/om/en/

finländsk/ hjälteperiod/ och/ ett/ vikingatida/militärsamhälle./Men/enligt/ professor/Pertti/

Anttonen/ är/ det/ krig/ som/ Kalevalas/ symbolik/ förknippas/ till/ inte/ en/ beskrivning/ av/

stridshistoria,/ utan/ snarare/ sammankopplad/ till/ argumentation/ för/ historia,/ språk,/

etnicitet/och/geopolitik.66/På/dessa/grunder/baserades/ett/klart/och/tydligt/behov/av/att/

bli/sin/egen/herre,/att/förankra/sig/själv,/folket/och/nationens/kultur/och/det/förflutna/i/

//////////////////////////////////////// ////////
61/Anttonen/2008,/219:/Klinge/2012,/208./
62/Klinge/2012,/185,/204,/209./
63/Klinge/2012,/214–217./
64/Fewster/2006,/394./
65/Klinge/2012,/202–203./
66/Anttonen/2008,/215./



/

/ 18/

ett/ större/ historiskt/ sammanhang./ Den/ bildade/ klassen/ kom/ därför/ att/ fungera/ som/

språkrör/för/den/Kalevalarenässans/som/stödde/de/nationalistiska/eftersträvanden/på/

1930Utalet./Kalevalasällskapet/grundades/år/1911/och/det/huvudsakliga/målet/var/att/

utveckla/och/öka/samarbetet/mellan/konsten/och/vetenskapen/på/nationella/grunder.67/

År/1921/inleddes/projektet/Kalevalahuset/(fin./Kalevalatalo)/under/ledning/av/arkitekt/

Eliel/Saarinen/och/Kalevalasällskapet./Den/massiva/byggnaden/med/bland/annat/ett/

80/ meter/ högt/ torn/ skulle/ resas/ i/ Munksnäs,/ precis/ utanför/ Helsingfors/ centrum./

Byggnaden/skulle/bli/ ett/monument/ för/den/ finska/ rasen/och/skulle/ fungera/som/ett/

kulturcentrum/ för/ forskning/ inom/ finskhet./ I/ Kalevalahuset/ skulle/ även/ finländska/

stormän/begravas./Idén/om/huset/fullbordades/dock/aldrig.68/Kalevalarenässansen/som/

Elsa/Heporauta/förespråkade/var/med/andra/ord/en/del/av/en/större/helhet/som/hade/

varit/ i/rörelse/en/längre/tid./Finskheten/och/Kalevalas/lärdomar/var/av/stor/betydelse/

för/uppbyggandet/av/det/självständiga/Finland.//

Hundraårsjubileet/för/Kalevalas/utkomst/år/1935/firades/i/ett/självständigt/Finland/vilket/

enligt/ emeritusprofessorn/ William/ A./ Wilson/ betydde/ att/ även/ den/ statliga/

suveräniteten,/ utöver/ den/ kulturella,/ nu/ ingick/ i/ Kalevalan.69/ Under/ Kalevalas/ 100U

årsjubileum/arrangerade/Finskhetsförbundet/ en/ omfattande/ förfinskningskampanj/ av/

efternamn./Kampanjen/resulterade/i/att/100/000/finländare/fick/ett/finskt/efternamn.70/

Samma/ år/ förfinskade/ även/ Elsa/ och/ Frans/ Akseli/ Hästesko/ sitt/ efternamn/ till/

Heporauta.71/

/ /

//////////////////////////////////////// ////////
67/Kalevalasällskapet,/Kalevalasällskapets/historia./
68/Fewster/2006,/330./
69/Wilson/2008,/227./
70/Kalevalasällskapet,/Kalevalas/firande:/Anttonen/2008,/213./
71/Mäkelä/1984,/9./



/
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Nationell/feminism/

Under/ 1800Utalets/ gång/ i/ Europa/ ökade/ mängden/ feministiska/ grupperingar/ med/

kulturellt/ utmärkande/ och/ kontextspecifika/ ändamål./ Historikern/ Amy/ Hackett/ kallar/

utvecklingen/för/nationell/feminism./Argumenten/för/rörelsen/stödde/sig/bland/annat/på/

förhållandet/mellan/kvinnors/rättigheter/och/skyldigheter/samt/till/nationen,/männen/och/

barnen./Samtidigt/ökade/de/internationella/kontaktnätverken/med/och/mellan/kvinnor/

och/medvetandet/ om/ kvinnors/ angelägenheter/ i/ andra/ nationer/ och/ kulturer/ ökade./

Inom/rörelserna/tog/kvinnorna/ställning/till/flera/sociala/frågor,/bland/annat/utbildning/

och/ alkoholism./Rösträttsfrågan/ var/ bland/ de/ viktigaste/ frågorna/ och/ symboliserade/

kvinnornas/ kamp/ om/ möjligheter/ att/ forma/ framtiden/ inom/ den/ nation/ de/ levde/ i./

Författaren,/journalisten/och/förespråkaren/för/kvinnosaksfrågor/Josefa/HumpalUZeman/

sade,/under/sitt/tal/på/World/Women’s/Congress/1893,/att/kvinnor/aldrig/skulle/glömma,/

oberoende/av/vad/de/gjorde/eller/vad/de/längtade/efter,/att/deras/plikt/var/riktad/mot/

nationen/och/att/kvinnorna/först/och/främst/var/patrioter/och/sedan/kvinnor.72/

Historikern/ Karen/ Offen/ hävdar/ att/ feministerna/ i/ länder/ som/ levt/ under/ det/ ryska/

imperiet,/ bland/ andra/ Polen,/ Ungern,/ Ukraina/ och/ Finland/ gynnades/ av/ de/

nationalistiska/förändringarna/som/skedde/inom/politiken./Strävan/efter/självständighet/

och/en/egen/kultur/var/avgörande/eftersom/feministerna/ i/dessa/ länder/kunde/ställa/

sina/krav/och/målsättningar/ i/ förhållande/till/uppbyggandet/av/kulturen/och/nationen./

Feministerna/ ansåg/ även/ att/ kvinnans/ rätt/ till/ utbildning/ och/ hennes/ fulla/

medborgarrättigheter/ var/ centrala/ delar/ av/ det/ nationella/ projektet./ Därför/ spelade/

slutligen/ även/ ledande/ finsktalande/ kvinnor/ i/ Finland/ en/ avgörande/ roll/ i/

nationsbildandet/eftersom/de/grundade/både/finskspråkiga/skolor/och/tidningar./Enligt/

Offen/gjorde/de/finländska/feministerna/i/slutet/av/1800Utalet/anspråk/på/de/kvinnliga/

och/ moderliga/ egenskaperna,/ både/ på/ det/ sociala/ och/ det/ kulturella/ planet./

Moderlighetens/ dygder/ var/ dock/ inte/ enbart/ uppskattade/ inom/ det/ finska/

nationsuppbyggandet,/samma/agenda/hade/även/till/exempel/de/tyska/systrarna.73/

På/ett/globalt/plan/började/kvinnoorganisationernas/kvinnor/i/slutet/av/1800Utalet/syfta/

till/sig/själva/som/livsbärare,/mödrar/till/både/mänskligheten/och/nationerna/och/som/

beskyddare/av/de/nya/generationerna./Alla/kvinnor/skulle,/oberoende/om/de/hade/fött/

barn/eller/inte,/se/sig/själva/som/mödrar/av/hela/människorasen./Våldet/mot/kvinnor,/

//////////////////////////////////////// ////////
72/Offen/2000,/213–214./
73/Offen/2000,/214–216./



/
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framför/ allt/ det/ krigstida,/ var/ ytterligare/ ett/ ämne/ som/ berörde/ över/ kulturella/ och/

språkliga/gränser.74/

Enligt/ Marttila/ var/ feministerna/ i/ så/ kallade/ perifera/ västerländska/ nationalstater/

delaktiga/i/de/nationella/projekten./Speciellt/i/Finland/efter/att/den/allmänna/rösträtten/

infördes/ 1906/ fick/ de/ kvinnor/ som/ redan/ hade/ organiserat/ sig/ i/ kvinnosaksrörelser/

möjlighet/att/relativt/snabbt/avancera/på/det/politiska/fältet./I/Finland/sammanflätades/

nationsU/ och/ kvinnosaksrörelsen/ovanligt/ stark/ ihop./Kopplingarna/mellan/ rörelserna/

var/ starka/ framför/ allt/ på/ grund/ av/ viljan/ att/ lösgöra/ sig/ från/ en/ utomstående/

makthavares/grepp/och/för/det/starka/behovet/av/att/förstärka/språket/och/kulturen.75/

Kvinnoföreningar/i/Finland/

Allt/eftersom/kvinnors/engagemang/ i/ skolväsendet/och/undervisningen/ökade/under/

1840Utalet,/ fick/ de/ stöd/ framför/ allt/ från/ den/ nationalistiska/ rörelsen./ Samtidigt/ som/

kvinnornas/ livssfär/ utvidgades/ kunde/ den/ nationalistiska/ rörelsen/ använda/ sig/ av/

kvinnornas/ ökade/ kunskapsnivå/ och/ erfarenheter./ Kvinnornas/ uppfostringsU/ och/

skolningsarbete/förverkligades/på/alla/samhällsplaner:/privat/i/hemmen/och/i/samhället/

genom/ föreningsverksamhet/ samt/ i/ privata/ och/ offentliga/ läroverk./ Forskaren/ Aino/

Saarinen/hävdar/att/utvecklingen/ trots/detta/var/motstridig./Kvinnor/sågs/ fortfarande/

främst/ som/ uppfostrare/ av/ barn/ eftersom/ barndomen/ hade/ gjort/ intåg/ som/ ett/ nytt/

livsskede/och/kvinnorna/förväntades/därför/ägna/sig/åt/den./Dessutom/skulle/kvinnan,/

genom/altruistiska/handlingar,/stöda/och/komplettera/sin/man/och/hans/eftersträvanden/

i/ livet./ Samtidigt/ var/ kvinnorna/ på/ väg/ att/ uppnå/ åtminstone/ en/ formell/ frihet,/

individualism/och/jämlikhet/med/männen.76/Kvinnors/samhälleliga/engagemang/var/inte/

enbart/begränsat/till/massorganisationer/eftersom/deras/deltagande/även/var/tämligen/

öppet/ inom/ den/ fennomanska/ rörelsen./ På/ 1860Utalet/ deltog/ kvinnor/ i/

umgängesföreningars/ verksamhet/ bland/ annat/ genom/ att/ arrangera/ årsfester./

Uppgifterna/samspelade/med/ fennomanernas/uppfattning/om/kvinnornas/strategiska/

betydelse/för/att/göra/finskan/till/ett/umgängesspråk./Även/släktrelationer/spelade/en/

avgörande/roll/för/kvinnors/tidiga/engagemang/i/allmänna,/nationella/frågor.77//

//////////////////////////////////////// ////////
74/Rupp/2010,/143–144./
75/Marttila/2007,/93–94./
76/Saarinen/1985,/45,/48./
77/Stenius/1987,/269./



/
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År/ 1876/ drevs/ en/ massadress/ gällande/ finländarnas/ alkoholbruk/ av/ en/ grupp/

fennomanska/kvinnor/med/Minna/Canth/ i/spetsen./Kvinnorna/krävde/en/ förändring/ i/

lagen/genom/att/beskriva/alkoholens/faror://

Supandet/vittrar/sönder/ folkets/ inre/krafter/och/berövar/den/på/dess/kyskhet,/

Herrens/fruktan/och/sanningo/otaliga/familjer/har/redan/gått/under,/samhällets/

fundament/ darrar/ och/ hela/ fosterlandet/ suckar/ vemodigt/ bland/ det/ ökade/

fördärvet./ Det/ finska/ folkets/ andliga/ krafter/ är/ ännu/ outvecklade/ och/ yttre/

lockelser/som/ökar/frestelsen/möter/därför/inget/motstånd.78/

Aktionen/underskrevs/av/1452/kvinnor/från/hela/storfurstendömet/och/enligt/Sulkunen/

hade/en/grupp/medborgare,/som/saknade/politiska/rättigheter,/för/första/gången/gjort/

ett/försökt/till/att/påverka/samhället./Alla/sociala/klasser/var/representerade/i/aktionens/

underskrifter,/men/det/är/enligt/Sulkunen/uppenbart/att/de/högre/samhällsklasserna,/

framför/ allt/ den/ bildade/ klassens/ och/ hantverkarfamiljernas/ kvinnor/ som/ styrde/

projektet./ Sulkunen/ hävdar/ att/ aktionen/ bör/ ses/ som/ det/ första/ steget/ inom/

kvinnoorganisering,/och/att/den/dessutom/representerade/alla/sociala/klasser/tydde/på/

att/en/vilja/för/samarbete/hade/börjat/gro./Enligt/Sulkunen/berörde/aktionen/hela/landets/

intresse/istället/för/en/specifik/kvinnofråga.79//

I/ slutet/ av/ 1800Utalet/ skedde/ även/ ett/ större/ genombrott/ inom/ formell/

organisationsverksamhet./ Nykterhetsrörelsen/ i/ spetsen/ ledde/ utvecklingen/ av/ bland/

annat/ arbetarrörelser,/ ungdomsföreningar/ och/ kvinnosaksrörelser./ Behovet/ av/ att/

organisera/ sig/ var/ stort/ på/ alla/ samhällsskikt.80/ På/ 1880Utalet/ inleddes/ även/

organiseringen/av/arbetarklassen/och/den/framhävde/många/socialpolitiska/frågor/som/

även/berörde/kvinnosaksföreningarnas/agenda,/bland/annat/nykterhet.81/

Den/ första/ kvinnosaksföreningen/ i/ Finland/ grundades/ år/ 1884/ och/ hette/ Finsk/

Qvinnoförening./Enligt/Sulkunen/representerade/den/socialt/samma/cirklar/som/hade/

aktiverats/ under/ nykterhetsrörelsen./ Det/ var/ medvetenheten/ till/ de/ grova/

motsägelserna/mellan/kvinnors/och/mäns/rättigheter/inom/samma/samhällsklasser/som/

bidrog/till/organiseringsviljan./Även/den/ökade/kunskapsnivån/hos/kvinnor/gjorde/det/

//////////////////////////////////////// ////////
78/Sulkunen/1977,/31:/”Juoppouden/pahe/runtelee/kansan/ydinvoimat/ja/riistää/siltä/siveyden,/
Jumalan/pelvon/ja/totuuden/tunnono/lukemattomat/perhekunnat/on/se/jo/hävitykseen/saattanut,/
yhteiskunnan/perustukset/vapisevat/ ja/koko/ isänmaa/huokaa/haikeasti/ yltyneen/ turmeluksen/
vallassa./Suomen/kansan/henkiset/voimat/ovat/vielä/kehittymättömät/ja/ulkonaiset/kiusaukset,/
jotka/himoja/kiihdyttävät,/eivät/niinmuodoin/kohtaa/missään/vastusta.”/(sic)/
79/Sulkunen/1977,/30–31,/34o/Stenius/1987,/271./
80/Sulkunen/1989,/169./
81/Ramsay/2003,/255./



/
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lättare/ för/dem/att/observera/ojämlikheten,/och/på/så/sätt/ formades/aktiviteten/ inom/

nykterhetsrörelsen/ till/ den/ första/ kanalen/ för/ samhällelig/ påverkan.82/ Finsk/

Qvinnoförening/ leddes/ av/ kvinnor/ från/ de/ högre/ samhällsklasserna,/ men/

målsättningarna/var/gemensamma/för/alla/kvinnor/oberoende/av/klass./Syftet/var/att/

uppnå/samma/möjligheter/som/männen/hade/i/frågor/kring/allmänbildning/och/skolning/

samt/ förbättra/ kvinnans/ ekonomiska/ och/ samhälleliga/ ställning./ Politiska/

meningsskiljaktigheter/ inom/ Finsk/ Qvinnoförening/ mellan/ åren/ 1891–1892/ ledde/

slutligen/ till/ att/ en/ del/ medlemmar/ istället/ grundade/ den/ tvåspråkiga/ föreningen/

Kvinnosaksförbundet/Unionen/r.f./(1892)./Sju/år/senare/grundades/Marthorna/av/aktiva/

medlemmar/ i/ Kvinnosaksförbundet/ Unionen/ r.f.83,/ och/ även/ om/ föreningarnas/

verksamheter/på/ytan/verkade/som/varandras/motpoler/hade/de/en/gemensam/grund,/

nämligen/att/aktivera/och/föra/samman/kvinnor./Martharörelsens/ursprungliga/idé/var/

att/ stöda/ och/ utbilda/ hemmamammor/ och/ kvinnor/ som/ var/ intresserade/ av/

hushållning.84/

Föreningslivet/ och/ de/ kvinnodominerade/ föreningarna/ som/ grundades/ kring/

sekelskiftet/bildade/i/stort/sett/ett/både/socialt/och/samhälleligt/nätverk/som/drevs/av/

driftiga/ medelklasskvinnor./ Under/ sekelskiftet/ var/ kvinnor/ speciellt/ aktiva/ inom/

nykterhetsrörelsen./ Sulkunen/ hävdar/ att/ även/ om/ kvinnorna/ var/ intresserade/ av/

kvinnosaksfrågor,/låg/den/huvudsakliga/fokusen/ändå/på/frågor/som/berörde/hemmet/

och/samhället./Sulkunen/menar/att/även/om/kvinnosaksföreningarnas/medlemsantal/

inte/ var/ särskilt/ höga,/ genomsyrades/ föreningsaktiviteten/ av/ hemmets/ ideologi/ och/

moderlighet,/ och/ tack/ vare/ detta/ fanns/ då/ även/ kvinnosaksfrågorna/ med/ i/

bakgrunden.85/ Detta/ syns/ bland/ annat/ i/ grundandet/ av/ Marthaföreningen/ eftersom/

kvinnornas/kunskaper/i/hemmet/skulle/tryggas./Kvinnosaksfrågorna/var/i/allra/högsta/

grad/ baserade/ på/ sociala/ frågor/ och/ därför/ blev/ de/ viktiga/ och/ avgörande/ för/

samhällsutvecklingen./

I/Finland/förstärktes/kvinnornas/samhällsengagemang/markant/efter/storstrejken/1905/

och/ kvinnor/ började/ allt/ mer/ organisera/ sig/ i/ särskilda/ grupperingar./ Då/

nykterhetsrörelsens/roll/som/massorganisation/bland/arbetarklassen/minskade,/ökade/

intresset/ hos/ medelklassens/ kvinnor/ istället./ Nykterhetsrörelsens/ agenda/ riktades/

//////////////////////////////////////// ////////
82/Sulkunen/1977,/132–135:/”…melkein/kaikki/raittiuden/ystävät/ovat/naisasian/puoltajiao/he/kun/
eivät/itse/tahdo/olla/orjia,/eivät/he/halua/pidemmälle/toistakaan/orjana/pitää./Yhdistetyt/voimat/
auttavat/lainsäädännössä/meidän/ja/teidän/eduksi.”o/Ramsay/2003,/255./
83/ Saarinen/ 1985,/ 53,/ 59o/ Ramsay/ 2003,/ 252U253o/ Suomen/ Naisyhdistys/ ry,/ ”Historia”o/
Marttaperinne,/”Järjestön/perustaminen”./
84/Ramsay/2003,/255./
85/Sulkunen/1989,164o/Stenius/1987,/271./
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sedan/allt/mer/mot/ kysk/uppfostran/och/ verksamheten/ fungerade/ som/pekpinne/ för/

offentlig/moral./Samtidigt/ökade/kvinnornas/roller/inom/föreningarna/då/de/i/allt/större/

utsträckning/ utnämndes/ till/ sekreterare/ och/ så/ småningom/ även/ ordförande./

Övergången/ från/passiva/ till/ aktiva/medlemmar/ ledde/ till/ en/ förnyad/ kvinnobild/ som/

avspeglade/sig/ i/nykterhetsrörelsen/både/socialt/och/ ideologiskt./Kvinnorna/övergick/

från/ att/ ha/ porträtterats/ som/ milda,/ förlåtande,/ lidande/ och/ tålmodiga/ offer/ till/

beslutsamma/och/aktiva/kvinnor,/som/stod/emot/onykterhetens/ lockelser/och/ istället/

var/kyska/och/renliga/och/vars/karaktär/baserade/sig/på/moderlighet,/uppoffring/och/

handlingskraft./ Trots/ denna/ utveckling/ inom/ föreningsverksamheten/ var/ och/ förblev/

kvinnans/huvudsakliga/ roll/ändå/att/hushålla,/uppfostra/barn/och/se/ till/att/mannen/ i/

huset/mådde/bra/och/höll/sig/borta/från/alkoholen./En/lyckad/uppfostran/kunde/enbart/

uppnås/ ifall/hemmet/och/båda/ föräldrarna/var/ i/gott/skick/och/då/barnen/ framför/allt/

lärde/sig/att/behärska/sig/och/vara/lyhörda./Kvinnans/roll/och/påverkan/inom/de/olika/

samhällsskikten/ baserade/ sig/ i/ grund/ och/ botten/ på/ att/ hon/ skulle/ anamma/ de/

ovannämnda/egenskaperna./Dessutom/skulle/medelklasskvinnorna/se/till/att/den/nya/

kvinnobilden/även/spred/sig/bland/kvinnorna/inom/de/lägre/samhällsklasserna.86/

År/1907/hade/Suomen/Naisyhdistys,/Naisasialiitto/Unioni/och/Suomalainen/Naislitto/

(1907)/ sammanlagt/ 3000/ medlemmar/ i/ sina/ register./ I/ jämförelse/ med/ både/

nykterhetsrörelsen,/med/21/000/medlemmar,/och/den/fennomanska/ungdomsrörelsen/

med/ närmare/ 16/ 000/ kvinnomedlemmar,/ var/ kvinnosaksföreningarna/ små./

Kvinnoföreningarnas/ åsikter/ ansågs/ från/ första/ början/ vara/ radikala/ då/ bland/ annat/

jämlikhet/mellan/könen/krävdes./Kraven/från/föreningarna/presenterades/ofta/offentligt/

i/tidningar/och/diskussionerna/ledde/slutligen/förändringar./Gifta/kvinnor/fick/till/exempel/

från/och/med/1887/välja/sin/arbetsgivare/och/förvalta/sin/egendom,/och/så/småningom/

fick/kvinnorna/även/rätt/till/vissa/statliga/ämbeten./Kvinnosaksrörelsen/i/Finland/krävde/

från/ första/ början/ att/ sammankomsterna/ skulle/ ske/ över/ klassgränserna,/ även/ om/

rörelsernas/ledande/figurer/ofta/representerade/den/bildade/klassen./Enligt/Alexandra/

Ramsay/engagerade/sig/kvinnoföreningar/ i/ frågor/gällande/skolväsendet/och/ folkets/

utbildning/samt/fredsU/och/nykterhetsfrågorfrågor./Den/nya/kvinnligheten/byggdes/på/

moderlighet/ och/ hemmets/ idé./ Slagorden/ för/ kvinnoföreningarna/ blev/ kyskhet,/

moderlighet,/ uppoffring/och/handlingskraft./Utöver/ dessa/egenskaper/ förespråkades/

ärlighet,/tillit,/altruism/och/tålamod.87/

//////////////////////////////////////// ////////
86/Sulkunen/1989,/157–159,/161./
87/Ramsay/2003,/252–255./
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Grundidén/bakom/kvinnosaksrörelserna/var/en/önskan/om/att/även/kvinnorna/skulle/

behandlas/och/ses/som/ likvärdiga/ individer/och/åtnjuta/samma/människovärde/som/

männen./Kvinnorna/ville/bli/fulländade/medborgare/av/samhället/och/en/av/de/viktigaste/

frågorna/gällde/därför/utbildning./Den/finska/kvinnosaksrörelsen/definierades/i/början/

som/ både/ starkt/ fosterländsk/ och/ partipolitisk./ På/ grund/ av/ partipolitikens/ olika/

definitioner/av/fosterländskhet/kunde/föreningarna/till/exempel/vara/öppet/konservativa/

och/ fennomanska/ (Finsk/ Qvinnoförening)/ eller/ motsätta/ sig/ förryskningsåtgärderna/

(Kvinnosaksförbundet/Unionen/r.f.)./Kvinnosaksfrågorna/stod/trots/detta/i/centrum,/och/

efter/ självständighetsdeklarationen/ riktade/ alla/ sina/ krafter/ till/ att/ kollektivt/ förbättra/

kvinnornas/ ställning./ Det/ grundläggande/ målet/ för/ kvinnorna/ var/ att/ uppnå/ samma/

rättigheter/som/männen/i/respektive/samhällsklass/redan/åtnjöt.88/ /

//////////////////////////////////////// ////////
88/Ramsay/2003,/257–258./



/
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Elsa/Heporautas/Kalevalakvinna/

Elsa/Heporautas/kvinnobild/

Heporauta/var/en/handlingens/kvinna./Under/sin/livstid/var/hon/aktiv/på/kulturfältet/och/

inom/föreningsverksamhet/samt/produktiv/som/författare/och/föreläsare./Hon/föreläste/

i/Finland/och/ runt/om/ i/världen/om/bland/annat/Kalevala,/ finskhet/och/ författarskap./

Utöver/allt/detta/var/hon/idérik/och/företagsam.89/Heporauta/ansåg/att/männen/genom/

tiderna/hade/fått/allt/för/stort/utrymme/i/det/finska/samhället/i/jämförelse/med/kvinnorna.//

Heporauta/förespråkade/kvinnornas/lika/möjligheter/att/leva/i/samhället/som/sig/själva/

och/ påverka/ i/ den/ som/ självständiga/ individer./ Hon/ talade/ starkt/ för/ kvinnosaken,/

kvinnoheder,/ samt/ för/ att/ kvinnor/ skulle/ få/ åtnjuta/ ett/ lika/ stort/ och/ erkänt/

människovärde/som/männen.90/

Genom/att/läsa/hennes/texter,/speciellt/manuskript/till/tal,/går/det/att/urskilja/ett/starkt/

behov/att/agera/och/frustration/både/gällande/kvinnors/ställning/i/samhället/men/också/

kvinnornas/sätt/att/vara./I/en/uppsats/om/kvinnor/och/kvinnopsyket/skrev/hon://

Jag/ har/ kommit/ till/ en/ slutsats:/ flera/ årtusenden/ efter/ vår/ emancipation/ har/

kvinnorna/inte/förändrats/avsevärt./Det/är/ofördelaktigt/att/de/är/majoritetskönet./

Under/årtusendens/lopp/har/de/tvingats/ta/till/samma/medel/–/förräderi,/lögner,/

intriger,/ifall/de/har/velat/nå/framgång./Jag/har/sett/högt/utvecklade/kvinnor,/men/

de/är/oftast/tysta./De/är/rädda/för/sin/makes/makt/eller/tyngda/av/sin/höghet,/

vilket/leder/till/att/de/inte/uttrycker/sig./Kvinnor/har/inget/självständigt/att/säga/

gällande/konst,/politik/eller/ekonomi./De/följer/endast/i/männens/fotspår./91//

Det/är/uppenbart/att/Heporauta/hade/dessa/tankar/i/bakhuvudet/då/hon/tog/initiativet/

för/att/hedra/Kalevalakvinnans/minne./Föreningens/ledande/kvinnor/var/högt/uppsatta/

i/samhället/och/de/kände/starkt/för/att/skapa/förändring/för/kvinnorna./De/kunde,/genom/

sitt/ aktiva/ deltagande/ fungera/ som/ förebilder/ för/ kvinnor/ i/ alla/ samhällsklasser./

Föreningsverksamheten/ som/ Heporauta/ grundade/ och/ som/ slutligen/ kom/ att/ bli/

//////////////////////////////////////// ////////
89/Malmberg/2004,/774–776./
90/Mäkelä/1984:/14–15./
91/SKS/KIA,/Elsa/Heporaudan/arkisto,/puheet/ja/muut/käsikirjoitukset,/Heporauta,/[Olen/toiminut/
eri/ naisyhdistyksissä],/ ”Olen/ tullut/ johtopäätökseen:/ vuosituhansien/ kuluessa/
itsenäisyydestämme/ eivät/ naiset/ ole/ paljoakaan/ muuttuneet./ Heitä/ haittaa/ se,/ että/ ovat/
enemmistösukupuoli./ Vuosituhansien/ kuluessa/ heidän/ on/ täytynyt/ käyttää/ samoja/ keinoja/ –/
petosta,/valheita,/näyttelyä,/intrigejä,/jos/ovat/tahtoneet/edistyä./(…)/Olen/nähnyt/hyvin/korkealle/
kehittyneitä/ naisia,/ mutta/ he/ ovat/ useimmiten/ hiljaisia./ Miehensä/ valtiuden/ pelosta/ tai/
ylhäisyytensä/painosta/he/eivät/ilmaise/itseään./Naisilla/ei/ole/mitään/itsenäistä/sanottavaa/ei/
taiteessa/ei/politiikassa/ei/taloudessa./He/kulkevat/miesten/jälkiä.”/



/
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riksomfattande/blev/ett/bevis/på/att/även/fruar/och/döttrar/till/högt/stående/män/kunde/

ta/ plats/ i/ samhällsdebatten/ och/ på/ sina/ egna/ villkor/ skapa/ nya/ sätt/ för/ kvinnor/ att/

påverka./Även/om/kvinnorna/var/delaktiga/i/både/studieU/och/arbetslivet,/om/än/delvis/

på/andra/premisser/än/männen,/fattades/ett/konkret/sätt/för/dessa/nationellt/sinnade/

kvinnor/att/påverka/den/finskhetsU/och/kvinnobild/som/rådde./Föreningens/verksamhet/

och/ de/ värden/ som/ åtogs/ blev/ således/ konkreta/ handlingar/ och/ ett/ språkrör/ för/

Heporautas/och/hennes/kumpaners/värderingar.//

I/citatet/ovan/kan/man/även/känna/av/en/frustration/över/den/rollfördelning/som/rådde/

mellan/ könen/och/Heporautas/ oro/ över/ att/ en/ förändring/ inte/ var/möjlig./Heporauta/

beklagade/sig/över/kvinnornas/oförmåga/att/uttrycka/sina/åsikter/och/att/de/därför/blev/

tvungna/ att/ leva/ i/ skuggan/ av/ sina/ makar./ Utöver/ det/ upplevde/ Heporauta/ en/

problematik/i/att/kvinnor/inte/skulle/göra/för/stort/väsen/av/sig,/inte/väcka/uppståndelse/

eller/ont/blod/hos/andra./Att/kvinnors/roll/först/och/främst/var/att/figurera/i/bakgrunden/

medan/männen/ockuperade/ förgrunden/ i/ samhället./Heporauta/efterlyste/därför/mer/

mod/och/idealism/i/de/verksamheter/som/kvinnor/var/med/i/eller/ledde./I/ett/utkast/för/

ett/tal/skrev/hon:/

Kvinnors/logik:/det/värsta/brottet/som/en/människa/kan/begå/på/ett/möte/bland/

kvinnor,/är/att/bli/arg/å/sanningens/vägnar./Enligt/kvinnorna/har/den/som/blir/

arg/fel,/och/den/som/inte/blir/arg/har/rätt,/eftersom/denne/är/behagligare/att/se/

på/ och/ avfärda./ Kvinnor/ fördriver/ sin/ tid/ främst/ genom/ lättsamt,/ behagligt,/

tanklöst/varande./Ifall/aktiviteterna/har/en/smula/av/idealism/i/sig,/så/är/det/bra.92/

Heporauta/ såg/ presidenternas/ fruar/ som/ landets/ mödrar,93/ och/ flera/ av/ dem/ hade/

speciella/och/betydelsefulla/roller/för/och/i/KNM:s/verksamhet./Genom/dessa/kvinnliga/

mecenater,/kunde/föreningen/övertyga/andra/kvinnor/om/att/föreningens/mål/och/ideal/

var/ viktiga./ Samtidigt/ skapades/ en/ samhörighetskänsla/ mellan/ kvinnorna/ på/ olika/

samhällsplan,/ eftersom/ föreningens/ grundare/ och/ stödjare/ var/ kulturpersonligheter,/

högt/ utbildade/ eller/ kvinnor/ nära/ maktpositioner./ De/ var/ beskyddare/ av/ det/ ideella/

arbetet/och/gav/validering/samt/större/betydelse/för/ändamålet./Genom/sina/positioner/

//////////////////////////////////////// ////////
92/SKS/KIA,/Elsa/Heporaudan/arkisto,/puheet/ja/muut/käsikirjoitukset,/Heporauta,/Kalevalaiset/
naiset/ ja/ allekirj,/ ”Naisten/ logiikkaa:/ pahin/ rikos,/ minkä/ ihminen/ saattaa/ tehdä/ naisten/
kokouksessa,/ on/ suuttuminen/ totuuden/ puolesta./ Se,/ joka/ suuttuu,/ on/ naisten/ mielestä/
väärässä,/ joka/ ei/ suutu/ on/ oikeassa,/ koska/ hän/ on/miellyttävämpi/ katsella/ ja/ sivuta./ Naiset/
harrastavat/–/nim./pinnalliset/–/ennenkaikkea/leppoisaa,/miellyttävää,/ajatuksetonta/oloa./Jos/
hieman/on/aatteellisuuden/vivahdusta/mukana,/on/hyvä.”/(sic)/
93/ Se/ t.ex./ Maan/ äitejä,/ kirja/ Suomen/ tasavallan/ presidenttien/ puolisoista,/ Toimittanut/ Elsa/
Heporauta,/Helsinki,/WSOY/1953./



/
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i/samhället/hade/dessa/kvinnor/med/andra/ord/redan/inflytelse/i/diverse/samhällsskikt,/

som/sedan/gjorde/det/lättare/att/jobba/för/att/uppnå/en/Kalevalarenässans./

Heporauta/valde/även/att/hänvisa/till/den/forntida/finska/kvinnan/med/ordet/urmoder/

(fin./esiäiti)./Genom/språkbruket/kunde/Heporauta/påverka/historieberättandet/samt/de/

bilder/och/uppfattningar/som/folket/hade/om/historiska,/mytologiska/aktörer/och/deras/

närvaro/i/samtiden./Beskrivningen/av/Louhi/som/en/urmoder/framhävde/även/kvinnans/

påverkan/i/historien./Heporauta/hade/med/andra/ord/en/förståelse/för/att/de/ord/som/

valdes/för/att/beskriva/den/gemensamma/historien/även/hade/betydande/inverkan/på/

opinionsbildningen.//

Kalevalakvinnan/

Heporauta/beskrev/i/en/text/hur/hon/alltid/hade/sett/Lemminkäinens/mor/som/idealet/

då/hon/ tänkte/på/Kalevalakvinnan,/ främst/ för/att/hon/osjälviskt/och/självuppoffrande/

älskade/Lemminkäinen/som/saknade/fast/karaktär./På/samma/ovillkorliga/sätt/skulle/

kalevalakvinnorna/ älska/ sina/ systrar,/ oberoende/ av/ hur/ många/ brister/ de/ hade./

Heporauta/ ansåg/ också/ att/ de/ moderna/ Kalevalakvinnorna/ var,/ precis/ som/ Louhi,/

genier/ och/ kapabla/ till/ ledarskap./ Dessutom/ hade/ Louhi,/ i/ Pohjolas/mörker,/ skapat/

Sampo/ för/sitt/svältande/ folks/väl./Kalevalakvinnorna/skulle/därför/se/upp/ till/Louhis/

stora/gåvor/och/avvisa/alla/tankar/om/att/hon/genom/sina/handlingar/skulle/ha/strävat/

efter/att/uppnå/mera/makt./Elsa/Heporauta/menade/att/Louhi/framför/allt/skulle/ses/som/

en/generös/karaktär/och/var/därför/en/utmärkt/förebild/för/Kalevalakvinnan./Generositet/

skulle/beskriva/Kalevalakvinnorna./Precis/som/Louhi,/skulle/kvinnorna/inte/missunna/

någon,/även/om/de/upplevde/orättvisa,/och/aldrig/fästa/sig/vid/småsaker./Heporauta/

ansåg/ att/ Kalevalakvinnorna/ skulle/ utveckla/ kärlek/ gentemot/ varandra,/ och/ som/en/

sammansvetsad/grupp/påbörja/uppbyggandet/av/Finland/i/patriotisk/anda/och/samtidigt/

värna/och/utveckla/de/folkliga/traditionerna./Heporauta/hoppades/på/att/andra/nationer/

skulle/agera/lika/och/att/de/kunde/bevara/sina/säregna/drag./Genom/dessa/handlingar/

skulle/Kalevalakvinnorna/bidra/ till/ en/ ny/ internationalism/och/därför/ blev/mottot:/ ”ny/

patriotism/och/ny/internationalism.”94/

Enligt/Elsa/Heporauta/skulle/Pohjola/inte/ses/som/den/fientliga/grannen/utan/som/en/

del/av/fosterlandet./Grundidén/för/Sampo/hade/enligt/Heporauta/skapats/i/Louhis/hjärna/

och/efter/det/hade/hon/enbart/kallat/på/en/handlingskraftig/man/från/Kalevala/för/att/

//////////////////////////////////////// ////////
94/SKS/KIA,/Elsa/Heporaudan/arkisto,/puheet/ja/muut/käsikirjoitukset,/Heporauta,/Kalevalainen/
nainen,/”Siksi/olkoon/kalevalaisen/naisen/tunnut:/uusi/isänmaallisuus/ja/uusi/kansainvälisyys.”/
(sic)/



/
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smida/den./Hon/menade/därför/att/Louhi,/ som/uppfinnaren/av/Sampo,/borde/ få/det/

erkännande/hon/förtjänade./Heporauta/hävdade/även/bestämt/att/männen/i/Kalevala/

inte/var/särskilt/hövliga/gentemot/Louhi/då/de/bestämde/sig/ för/att/ stjäla/Sampo/av/

henne./ Det/ var/ således/ heller/ ingen/ överraskning/ att/ Pohjafrun/ blev/ förbittrad/ och/

påbörjade/sitt/hämnduppdrag.95/Skapandet/av/Sampon/krävde/således/både/andlig/och/

kroppslig/kunskap/och/styrka,/det/vill/säga/både/traditionellt/kvinnlig/och/manlig/prägel./

De/övriga/kvinnorna/ i/Kalevala/porträtteras/som/offer/då/de/bland/annat/ rövas/bort,/

gråter,/ drunknar/ och/ blir/ bortgifta/ (det/ vill/ säga/ används/ som/ valuta)./ Utöver/ det/

figurerar/de/andra/mödrarna/enbart/i/kulisserna/eller/genom/sina/söner.96/Därmed/är/

det/ inte/ förvånande/ att/ Heporauta/ valde/ Louhi,/ en/ stark/ och/ självständig,/

handlingskraftig/matriark,/som/symbol/för/föreningen./

Heporauta/ hävdade/ att/ den/ familjekult/ som/ Kalevala/ förespråkade,/ hade/ skapats/ i/

Pohjola./ Heporauta/ byggde/ sitt/ argument/ bland/ annat/ på/ att/ Louhi,/ på/ sin/ dotters/

bröllopsdag,/ på/ ett/ hövligt,/ nästan/ kungligt/ sätt,/ tog/ emot/ sin/ ovälkomne/ svärson/

Ilmarinen/ till/ släkten./ Även/ om/ hon/ ogillade/ honom/ gav/ hon/ det/ nygifta/ paret/ goda/

äktenskapsråd./ Därför/ var/ Louhi,/ enligt/ Heporauta,/ en/ generös/ skapare/ av/

familjekulten,/ men/ samtidigt/ listig/ och/ även/ cynisk/ gentemot/ de/ män,/ till/ exempel/

Lemminkäinen,/som/hon/inte/ansåg/vara/tillräckligt/manliga./Enligt/Heporauta/såg/den/

samtida/och/allmänna/uppfattningen/av/Kalevalan/enbart/upp/till/de/uppoffrande/som/

Lemminkäinens/mor/gjorde/för/sin/son./Heporauta/ansåg/dock/att/liknande/uppoffringar/

i/samhället/enbart/skulle/leda/till/motsatta/resultat,/och/att/idealet/därför/inte/var/värt/att/

följa./Hon/påstod/att/”bortskämda/människor/blir/svaga/medborgare”.97//

Enligt/Heporautas/argumentation/kunde/Louhi/förhålla/sig/objektivt/även/till/beslut/även/

i/svåra/situationer/och/såg/klart/på/helhetsbilden/och/allmänhetens/bästa./Kvinnornas/

mentala/styrka/och/förmågor/tydde/således/på/att/den/egentliga/makten,/förmågan/att/

fatta/beslut/och/kunskapen/att/skapa/något/stort/ fanns/hos/dem./ I/största/allmänhet/

kunde/kvinnor/uträtta/stordåd/och/dessa/kunskaper/samt/förmågor/användes/ inte/till/

ont/eller/till/att/uppnå/maktpositioner./Kvinnorna/var/med/andra/ord/smartare/än/så,/och/

kunde/ ställa/ de/ gemensamma/ behoven/ framom/ sina/ egna./ Folkets/ allmänna/

välmående/stod/i/fokus/och/den/samhälleliga/misären/skulle/motarbetas./Männen/å/sin/

sida/ skulle/ bidrag/med/ rå/ styrka/ och/ konkreta/ (bygg)kunskaper./Mödrar/ skulle/ vara/

//////////////////////////////////////// ////////
95/SKS/KIA,/Elsa/Heporaudan/arkisto,/puheet/ja/muut/käsikirjoitukset,/Heporauta,/Kalevala/ja/
uusi/nuoriso./
96/Kaski/2016,/6U10./
97/SKS/KIA,/Elsa/Heporaudan/arkisto,/puheet/ja/muut/käsikirjoitukset,/Heporauta,/Kalevala/ja/
uusi/nuoriso,/”…hemotellen/kasvatetuista/ihmisistä/tulee/heikkoja/kansalaisia.”/



/
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förstående/mot/och/älska/sina/barn/ovillkorligt,/men/de/fick/inte/vara/för/mjuka/i/sina/

värderingar/och/fick/framför/allt/inte/skämma/bort/barnen./Barnen/skulle/från/tidig/ålder/

lära/sig/att/ansvara/för/och/ta/hand/om/sig/själva,/med/lämplig/mängd/stöd/från/modern./

Kvinnans/ roll/ var/ att/ uppfostra/ alla/ barn/ till/ fungerande/ och/ bidragande,/ starka/

medborgare./ På/ samma/ sätt/ förespråkade/ både/ den/ nationella/ feminismen/ och/

nykterhetsrörelsen/kvinnans/och/moderns/roller/i/samhället./

Kvinnoemancipationens/ utveckling/ och/ kvinnors/ utvidgade/ samhälleliga/ roller/

fungerade/ som/ inspirationskälla/ och/ drivkraft/ för/ Elsa/ Heporauta/ och/

Kalevalakvinnorna./För/dessa/kvinnor,/som/kände/en/stark/kärlek/både/för/fosterlandet/

och/kvinnosaken,/blev/hedrandet/av/den/forntida/finska/kvinnans/minne/en/hjärtesak./

Även/om/föreningen/inte/uttalade/sig/som/feministisk/kan/den/tolkas/som/det/eftersom/

utvecklingen/ för/ kvinnornas/ lika/ rättigheter/ låg/ i/ tiden,/ och/ den/ kvinnobild/ som/

föreningen/ ville/ skapa/ avvek/ till/ viss/ grad/ från/ normen./ I/ denna/ bemärkelse/

förespråkade/ Kalevalakvinnorna/ en/ nationell/ feminism,/ där/ framför/ allt/ den/ finska/

kvinnans/ kulturarv/ skulle/ värnas/om/samtidigt/ som/de/nationalistiska/ strömningarna/

öppnade/upp/för/en/ny/uppfattning/om/den/patriotiska/kvinnan./Samtidigt/ framhävde/

föreningen/ traditionellt/ kvinnliga/ värderingar/ och/ egenskaper,/ som/ moderlighet/ och/

altruism,/men/genom/en/ny/symbol/nämligen/Louhi.//

Kalevalaisen/Naisen/Muistomerkkitoimikunta/

Hundraårsjubileet/för/utgåvan/av/KalevalaUeposet/arrangerades/i/Helsingfors/mässhall/

28.2.1935./Under/ festligheternas/ gång/ lade/Elsa/Heporauta/märke/ till/ att/ kvinnorna/

enbart/ var/ klädda/ i/ moderna/ aftonklänningar./ När/ tillställningens/ huvudgäst,/ den/

italienska/översättaren/av/Kalevala,/P./E./Pavolini/anmärkte/att/endast/en/bland/alla/

kvinnliga/ gäster/ var/ klädd/ i/ nationaldräkt,/ blev/ Heporauta/ upprörd./ Insikten/ av/ att/

kvinnorna/ självmant/ hade/ ställt/ sig/ utanför/ den/ nationella/ elitens/ manifestation/ av/

finskhet/ ledde/ till/ konkreta/ handlingar./ Heporauta/ ville/ åstadkomma/ en/

Kalevalarenässans/med/syfte/att/upphöja/den/finska/kulturens/ställning/i/samhället./98/

Redan/ i/april/hade/Elsa/Heporauta/kallat/ till/möte/ för/att/diskutera/möjligheten/till/att/

resa/ en/ staty/ till/ minnet/ av/ Kalevalakvinnan./ Idén/ fick/ stort/ gensvar/ bland/

mötesdeltagarna/som/erkände/både/Kalevalakulturens/roll/i/samhället/samt/det/faktum/

att/kvinnor/hade/tilldelats/allt/för/lite/uppmärksamhet/och/respekt./Valet/av/symbol/för/

Kalevalakvinnan/väckte/diskussion,/men/Elsa/Heporautas/förslag/av/matriarken/Louhi/

fick/ändå/mest/understöd./Elsa/Heporauta/hade/insikt/i/att/en/rörelse/som/denna/skulle/

//////////////////////////////////////// ////////
98/Fewster/2006,/382o/Mäkelä/1984,/15./



/
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behöva/stort/understöd/och/framför/allt/hjälp/från/högt/stående/kvinnor/ i/samhället./ I/

huvudstadsregionens/tidningar/publicerades/i/juni/1935/ett/utlåtande/som/uppmuntrade/

till/understöd/för/statyidén,/underskriven/av/över/40/kulturellt/och/politiskt/betydelsefulla/

kvinnor.99/

År/1935/vädjade/Heporauta/även/ till/ de/ finska/Lottorna/ i/ tidningen/Lotta/Svärd/med/

orden:/”Se/så/ståtlig/vår/huvudstad/skulle/bli/ifall/den/skulle/prydas/med/en/Louhistaty:/

den/vackert/ formade,/ståtliga,/andliga/och/ förutseende/ finska/kvinnan?”/och/ igen/år/

1936/med/orden:/”Det/är/inte/längre/frågan/om/en/”nationellt/inbillad/sagofigur”,/utan/

en/historisk/person/som/verkligen/funnits/och/som/är/en/del/av/vår/vackra/egendom.”100/

I/ oktober/ 1935/ grundades/ sedan/ kommissionen/ Kalevalaisen/ Naisen/

Muistomerkkitoimikunta/ (KNM)/ och/ Elsa/ Heporauta/ valdes/ till/ dess/ ordförande./

Kommissionen/ inrättade/ flera/ underavdelningar/ för/ att/ stöda/ verksamheten,/ bland/

annat/ evenemangsU,/ pengainsamlingsU/ och/ reklamutskottet./ Underavdelningarna/

upplevdes/som/nödvändiga/eftersom/kvinnorna/från/första/början/såg/att/arbetet/för/en/

Kalevalarenässans/skulle/kräva/hårt/och/mångsidigt/arbete.101/Arbetsuppgifterna/och/

ansvarsområdena/skulle/därför/delas/upp/så/att/så/många/som/möjligt/kunde/ta/del/av/

uppgifter/som/intresserade/och/motiverade./

I/februari/1936/distribuerades/namninsamlingsblanketter/runt/om/i/landet/som/vädjade/

till/det/finska/folkets/välvilja/att/understöda/statyprojektet/och/som/framhävde/KalevalaU

eposets/förträfflighet./Blanketten/var/underskriven/av/64/prominenta/finländska/kvinnor,/

däribland/Ellen/Svinhufvud,/Ester/Ståhlberg,/Signe/Relander,/Aino/AcktéUJalas,/Kirsti/

GallenUKallelaUVäisänen,/ Anni/ SwanUManninen,/ Annie/ Furuhjelm,/ Tyyne/ Leivo,/ Alli/

Paasikivi,/ Gerda/ Ryti,/ Hilja/ Riipinen/ och/ Ebba/ Östenson.102/ Kommissionens/ syfte/

understöddes/således/av/kvinnor/som/var/verksamma/ inom/utbildning,/kultur,/politik/

och/ ideellt/ arbete./ Över/ det/ politiska/ fältet/ var/ spridningen/ stor,/ socialdemokrater,/

svenska/ folkpartiet,/ samlingspartiet/ och/ även/ den/ högerradikala/ Fosterländska/

folkrörelsen103/ var/ representerade./ Utöver/ dessa/ politiskt/ engagerade/ personer/ var/

//////////////////////////////////////// ////////
99/Mäkelä/1984,/16–17./
100/ Iwatake/ 2008,/ 248,/ ”Miten/ pääkaupunkikuvamme/ tulisikaan/ arvokkaammaksi,/ jos/ sitä/
kaunistaisi/ oikea/ Louhi:/ komeavartaloinen,/ ryhdikäs,/ henkevä/ ja/ kaukokatseinen/ Suomen/
nainen?”/ och/ ”Ei/ enää/ olekaan/ kysymys/ mistään/ ”kansan/ mielikuvituksen/ luomasta/
satuolennosta”,/ vaan/ historiallisesta/ henkilöstä,/ joka/ todella/ on/ ollut/ olemassa/ ja/ kuuluu/
elimellisenä/osana/kansamme/kauniiseen/omaisuuteen.”/
101/Mäkelä/1984,/18–19:/RA,/Kalevalaisten/Naisten/Liiton/arkisto,/Tyyne/Leivo/Larsson/1938,/2./
Kalevalaisen/Naisen/Muistomerkkitoimikunnan/selostus/ww./1935–38/toiminnasta./
102/RA,/Kalevalaisten/Naisten/Liiton/arkisto,/Sääntöjä/ja/yhdistysrekisteriasioita,/Vuoden/1936/
julkilausuma,/bilaga/1:/Mäkelä/1984,/19./
103/Hilja/Riipinen/var/verksam/här,/se/Kotioja/2013./



/
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flera/av/kvinnorna/delaktiga/i/och/aktiva/inom/bland/annat/Marthaföreningen/och/Lotta/

Svärd./ Den/ sammanbindande/ länken/ mellan/ kvinnorna/ bakom/ de/ politiskt/ olika/

ståndpunkterna/var/det/ faktum/att/de/på/sina/håll,/ jobbade/ för/att/ förbättra/kvinnors/

ställning/i/samhället./Kvinnorna/hade/dessutom/insikt/i/och/möjlighet/till/att/påverka/de/

politiska,/ sociala/ och/ kulturella/ fälten/ genom/ sina/ positioner/ och/ på/ så/ sätt/ sprida/

kunskap/om/den/efterlängtade/Kalevalarenässansen./

KNM:s/ främsta/målsättning/ var/ att/ främja/ den/ finska/ kvinnans/ identitet,/ historia/ och/

kulturarv/genom/att/tillkännagiva/henne/i/en/odödlig/form,/en/staty./Statyn/skulle/avbilda/

Louhi/ från/ Kalevala,/ den/ starka/ och/ självständiga/ matriarken/ och/ härskarinnan/ av/

Pohjola./Samtidigt/var/föreningen/med/om/att/skapa/och/upprätthålla/den/nationalistiska/

idén/ om/Finland/ och/ den/ forntida/ finska/ historien./ Ett/ sätt/ att/manifestera/ detta/ var/

genom/att/uppmuntra/kvinnor/att/klä/sig/i/nationaldräkter/under/högtider/och/festligheter/

samt/att/i/vardagen/klä/sig/i/smycken/som/var/kopplade/till/Finlands/forntida/historia./

De/ ledande/nationalistiska/kvinnorna,/som/grundade/kommissionen,/upplevde/att/de/

behövde/ erövra/ tillbaka/ sitt/ hedrade/ och/ förpliktigande/ förflutna./ På/ så/ sätt/

manifesterade/de/sin/patriotism/och/sitt/etniska/engagemang.104/Grundarna/var/politiskt/

aktiva/ eller/ kulturellt/ betydelsefulla/ kvinnor/ och/ medlemmarna/ bestod/ av/ en/ salig/

blandning/ av/ de/ ovannämnda/ samt/ av/ hemmafruar./ Även/ om/ rörelsen/ i/ sig/ aldrig/

definierade/ sig/ som/ feministisk,/ kan/ man/ mellan/ raderna/ och/ genom/ att/ se/ på/

verksamhetens/ helhet/ konstatera/ att/ det/ som/ ideologi/ fanns/ med./ Flera/ av/

medlemmarna/ arbetade/ inom/ politiken/ och/ främjade/ kvinnosaken/ där./ Även/många/

lärarinnor/ och/ flera/ högt/ utbildade,/ akademiska/ kvinnor/ var/ aktiva/ inom/ föreningen./

Tillsammans/ville/de/framhäva/kvinnans/historiska/roll/och/betydelse/i/samhället./

Under/mellankrigstiden/fanns/i/hela/Europa/ett/tydligt/behov/av/att/resa/monument/som/

symboliserade/den/kollektiva/viljan.105/Det/var/detta/som/även/KNM/ville/uppnå/med/sitt/

statyprojekt./En/synlig/symbol/för/det/kollektiva/goda/som/den/forntida/finska/kvinnan/

representerade,/som/sedan/alla/kvinnor/kunde/dra/styrka/och/mod/av./Statyn/skulle/

resas/i/Helsingfors/och/skulle/på/så/sätt/vara/synlig/bland/folket/i/vardagen/och/fungera/

som/ en/ ständig/ påminnelse/ om/ att/ kvinnornas/ insats/ i/ livet/ hade/ betydelse./ Men,/

eftersom/ finansieringen/ av/ statyn/ inte/ nådde/ sina/ mål/ enbart/ genom/ donationer/

behövdes/en/lösning./Som/följd/började/KNM,/efter/Elsa/Heporautas/idé,/tillverka/och/

//////////////////////////////////////// ////////
104/Fewster/2006,/377./
105/Meinander/2006,/222./



/
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sälja/ kopior/ av/ forntida/ smycken./ Detta/ visade/ sig/ vara/ en/ lukrativ/ affärsidé/ och/

efterfrågan/blev/stor,/år/1937/föddes/Kalevala/Koru.106/

Det/ första/ officiella/ verksamhetsåret/ för/ den/ registrerade/ föreningen/ Kalevalaisen/

Naisen/Muistomerkkiyhdistys/r.y./(KNMY),/var/året/1938,/även/om/verksamheten/i/form/

av/kommissionen/hade/pågått/sedan/1935./Eftersom/kommissionens/verksamhet/hade/

ökat/kraftigt/under/de/första/åren,/framför/allt/tack/vare/smyckestillverkningen,/ansåg/

kvinnorna/att/det/var/fördelaktigast/att/grunda/en/förening/för/att/fortsätta/verksamheten./

KNMY:s/stadgar/godkändes/under/det/konstituerande/mötet/21.2.1938/i/Helsingfors./

Elsa/Heporauta/valdes/enhälligt/till/ordförande/och/i/stadgarna/definierades/föreningens/

syfte/enligt/följande://

Föreningens/syfte/är/att/samla/in/pengar/för/att/resa/ett/värdigt/minnesmärke/av/

Kalevalakvinnan/ eller/ Kalevalakvinnorna,/ genom/ att/ arrangera/ insamlingar,/

lotterier,/evenemang,/försäljning/av/forntida/smycken/samt/genom/ideellt/arbete/

som/främjar/förverkligandet/av/föreningens/ändamål./107//

I/ verksamhetsberättelsen/ för/ åren/ 1939–1940/ beskrevs/ föreningens/ ändamål/ enligt/

följande://

Kalevalaisen/Naisen/Muistomerkkiyhdistys/har/ett/stort/arbetsfält./Dess/främsta/

syfte/är/att/tända/lågan/för/Kalevalas/anda/inom/finnarna/och/att/speciellt/genom/

kvinnorna/införa/Kalevalakulturen/i/alla/hem.108/

KNMY:s/medlemmar/var/bland/annat/doktorer,/magistrar,/lärarinnor,/lektorer,/författare,/

konstnärer,/sömmerskor,/riksdagsledamöter/och/revisorer./Utöver/dessa/var/även/fruar/

till/ bland/ annat/ bankirer,/ professorer,/ ingenjörer,/ poliser/ och/ ministrar/ delaktiga.109/

Genom/ett/målmedvetet/uppfostringsarbete/skulle/kunskapen/om/den/forntida/finska/

//////////////////////////////////////// ////////
106/Mäkelä/1984,/16,/20./
107/ RA,/ Kalevalaisten/ Naisten/ Liiton/ arkisto,/ Tyyne/ Leivo/ Larsson,/ Kertomus/ Kalevalaisen/
Naisen/Muistomerkkiyhdistyksen/toiminnasta/helmikuun/21/p:n/1938/ja/helmikuun/16/p:n/1939/
väliseltä/ ajalta,/ ”Yhdistyksen/ tarkoituksena/ on/ hankkia/ ja/ kerätä/ varoja/Helsingin/ kaupunkiin/
pysytettävää,/ kalevalaista/ naista/ tai/ kalevalaisia/ naisia/ esittävää,/ arvokasta/ muistomerkkiä/
varten/ järjestämällä/asianomaisella/ luvalla/keräyksiä,/arpajaisia/ ja/ juhlatilaisuuksia,/myymällä/
muinaissuomalaisaiheisia/koruja/sekä/harjoittamalla/aatteellista/toimintaa/edistää/yhdistyksen/
tarkoitusperän/ toteuttamista.”/ (sic)o/ RA,/ Kalevalaisten/ Naisten/ Liiton/ arkisto,/ Kalevalaisen/
Naisen/muistomerkkiyhdistys/r.y:n/säännöt./
108/ RA,/ Kalevalaisten/ Naisten/ Liiton/ arkisto,/ Elsa/ Vuorjoki,/ Kertomus/ Kalevalaisen/ Naisen/
Muistomerkkiyhdistyksen/ toiminnasta/ ajalta/ 16.2.1939–3.10.1940./ Kuuluu/ vuosikokouksen/
21.11.40/ pöytäkirjaan,/ ”Kalevalaisen/ Naisen/ Muistomerkkiyhdistyksellä/ on/ laaja/ työmaa./
Kalevalaisen/ hengen/ sytyttäminen/ kaikkien/ suomalaisten/ mieliin/ ja/ erikoisesti/ kalevalaisen/
kulttuurin/vieminen/jokaiseen/suomalaiseen/kotiin/naisen/kautta/on/sen/suurin/päämäärä.”/
109/RA,/Kalevalaisten/Naisten/Liiton/arkisto,/Jäsenluetteloita/1935–1980,/Kalevalaisen/Naisen/
Muistomerkkiyhdistys/r.y:n/jäsenluettelo./



/
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guldåldern/spridas/och/en/Kalevalarenässansen/skulle,/framom/allt,/starta/i/hemmen/

genom/kvinnorna./Enligt/målsättningarna/stod/de/finska/kvinnorna/i/fokus/då/det/gällde/

att/sprida/Kalevalas/historia/och/lärdomar/bland/folket./Genom/det/ideella/arbetet/som/

föreningen/utövade,/skulle/kvinnorna/anamma/Kalevalakulturen/i/sina/hem/och/genom/

det/ manifestera/ sin/ patriotism/ och/ uppskattning/ gentemot/ de/ forntida/ urmödrarnas/

insatser./ I/ föreningens/ bevarade/ material/ diskuterades/ inte/ partipolitik/ och/

verksamheten/ uppmanade/ inte/ heller/ till/ politiska/ handlingar./ Istället/ fokuserade/

föreningen/ på/ att/ arbeta/ på/ gräsrotsnivå,/ bland/ folket,/ både/ genom/att/ föreläsa/ om/

KalevalaUeposet/ och/ genom/socialt/ arbete./Kvinnorna/ i/ samhället/ skulle/ uppleva/ att/

deras/insats/var/betydelsefull/och/att/de/kunde/påverka/och/styra/sina/liv./

Kalevala/Koru/U/rekonstruktion/av/smycken/

KNM:s/ insamling/ av/ pengar/ till/ LouhiUstatyn/ genom/ frivilliga/ bidrag/ blev/ inte/ särskilt/

fruktbar./År/1937/initierade/Heporauta/därför/ idén/att/ föreningen/skulle/börja/tillverka/

och/ sälja/ kopior/ av/ forntida/ smycken./ Idén/ i/ sig/ var/ inte/ ny/ då/ Suomen/ Käsityön/

Ystäväin/Yhdistys/och/juvelaren/A./Tillander/från/och/med/år/1925/tidvis/hade/tillverkat/

”KalevalaUornament”/ i/ silver./ I/ själva/ verket/ hade/ även/ Heporauta/ redan/ år/ 1921/

påbörjat/ smyckestillverkning/ i/ Jyväskylä/ i/ samband/ med/ produktionen/ av/

nationaldräkter./ Men/ eftersom/ idén/ om/ forntids/ smycken/ satt/ väl/ i/ 1930Utalets/

nationalromantik,/ fick/projektet/ett/varmt/emottagande/och/succén/var/garanterad.110/

KNM:s/ styrelse/ hade/ ursprungligen/ godkänt/ en/ beställning/ på/ fyra/ smycken,/ men/

Heporauta/och/Kalevala/Korus/verksamhetsledare/AinoUMari/Mecklin/trodde/så/starkt/

på/smyckesidén/att/de/beställde,/på/egen/risk/och/med/lånade/pengar,/ritningar/till/40/

smycken/av/konstnären/Germund/Paaer.111/

Det/ första/ allmänna/ uppvisandet/ av/ Kalevala/ Korus/ sortiment/ ägde/ rum/ den/ 8/

december/1937/i/presidentens/slott/och/fru/Kaisa/Kallio/var/värdinna./Heporautas/och/

Mecklins/ val/ av/ förhistoriska/ och/ medeltida/ smycken/ reflekterade/ det/ inneboende/

behovet/av/att/ inkludera/alla/ regioner/ i/uppfattningen/av/Finland./Fewster/hävdar/att/

smyckessortimentet/ inte/ gav/ anledningar/ till/ rysshat/ och/ förhärligade/ inte/ förlorade/

områden/eller/etniciteter./Karelen/styrde/inte/heller/ längre/det/ ideologiska/monopolet/

om/det/ursprungliga/Finland./Smyckena/gav/således/en/bild/av/en/modern/och/mjukare/

finsk/ nationalism,/ som/ var/ lättare/ att/ anpassa/ till/ efterkrigstiden./Smyckena/ blev/ ett/

populärt/ julklappsönskemål,/ åtminstone/ för/ dem/ som/ ville/ framhäva/ både/ sin/

//////////////////////////////////////// ////////
110/ SKS/ KIA,/ Elsa/ Heporaudan/ arkisto,/ puheet/ ja/muut/ käsikirjoitukset,/ Heporauta,/ Ehdotus/
lausunnoksi/[ca/1945]o/Fewster/2006,/384./
111/Pohjanpalo,/Jääsalo/&/Rantavaara/1977,/181–182./



/
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förmögenhet/och/patriotism.112/Valet/av/smycken/som/producerades/blev/således/ett/

politiskt/ställningstagande,/ett/försök/till/att/enhetliga/den/gemensamma/historien/och/

genom/geopolitik/sammanfoga/ flera/olika/områden/ till/ett/enat/Finland./Karelen/stod/

inte/längre/som/ensam/representant/för/den/ursprungliga/och/obefläckade/finskheten/

som/nationalismen/eftersträvade./KNM/var/med/andra/ord/en/aktör/i/formandet/av/den/

nya/ideologiska/uppfattningen/om/finskheten./

Enligt/Fewster/kan/produktionen/av/Kalevala/Korus/smycken/ses/som/ett/av/de/tidigaste/

tecknen/på/att/kvinnor/var/mogna/nog/för/att/värdesätta/det/nationella/arvet./Att/klä/sig/

i/nationella/dräkter/och/smycken/var/för/en/del/kvinnor/ett/sätt/att/signalera/att/även/de/

önskade/sig/delta/i/frågor/som/berörde/Finlands/politiska/framtid./Det/var/ett/politiskt/

ställningstagande/ och/ ett/ stöd/ för/ de/ nationalistiska/ ändamålen/ att/ klä/ sig/ som/ de/

forntida/ finländarna/ hade/ gjort./ Fewster/ hävdar/ även/ att/ kvinnors/ användning/ av/

forntida/smycken/som/symboler/för/nationalism,/utan/att/behöva/klä/sig/i/nationaldräkt,/

blev/tydligt/efter/att/Kalevala/Koru/fick/sitt/stora/genombrott/år/1937.113/

Konceptet/att/använda/sig/av/arkeologiska/fynd/som/modeller/ för/moderna/smycken/

kan/ses/som/en/förträfflig/metod/att/återspegla/det/förflutna./Genom/att/bära/kopior/av/

medeltida/smycken,/som/hittats/i/kvinnors/gravar/i/Finland/och/Karelen,/skulle/bäraren/

signalera/ sin/ nationella/ identitet/ och/ sitt/ systerskap/ med/ de/ kvinnor/ som/ hade/ en/

”obestridlig”/finsk/etnicitet/menar/Fewster./Kalevala/Korus/nytolkningar/av/de/forntida/

smyckena/hade/därför/även/samma/syfte/som/de/ursprungliga:/nämligen/att/markera/

social/ status/ och/ fungera/ som/ symboler/ för/ uppfattad/ identitet/ och/ sociopolitisk/

gruppering./De/återupplivade/kopiorna/var/förstärkta/av/en/manifestation/i/nationalism/

och/därmed/även/etnisk/stolthet.114/

Stoltheten/och/den/nationalistiska/övertygelsen/framkommer/tydligt/i/reklamtexten/som/

uppmanade/kvinnorna/att/köpa/Kalevala/Korus/smycken/år/1937:/

Finländska/kvinna!/Hedra/minnet/av/de/ forntida/mödrarna./Använd/det/ egna/

folkets/smycken/och/hjälp/till/att/förbättra/den/allmänna/stilen./Var/med/och/res/

en/ staty/ av/ Kalevalakvinnan/ och/ lämna/ släktklenoden/ som/ arv/ åt/ barn/ och/

barnbarn.115/

//////////////////////////////////////// ////////
112/Fewster/2006,/387–389./ /
113/Fewster/2006,/202./
114/Fewster/2006,/389./
115/Mäkelä/1984,/22,/ ”Suomalainen/nainen!/Kunnioita/esiäitien/muistoa./Käytä/oman/kansasi/
koristeita/ja/auta/yleisen/makusuunnan/kohoamista./Pystytä/omalta/osaltasi/Kalevalaisen/naisen/
patsasta/ja/jätä/sukukalleus/perinnöksi/lapsillesi/ja/lastesi/lapsille.”/



/
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Under/året/1938/hade/KNMY/under/flera/tillfällen/diskuterat/möjligheten/att/grunda/ett/

aktiebolag,/Koru/Oy,/kring/smyckesverksamheten./Åsikter/uttrycktes/både/för/och/emot/

förändringen,/och/slutligen/ansågs/det/bättre/att/tills/vidare/bibehålla/både/det/ideella/

och/det/ företagsekonomiska/arbetet/ inom/föreningens/ramar.116/KNMY/och/Kalevala/

Koru/växte/snabbt/under/sina/första/verksamhetsår,/även/om/arbetet/försvårades/av/

det/politiska/klimatet/både/ inom/ landets/gränser/och/ i/hela/Europa./Arbetsmängden/

både/gällande/det/ ideella/arbetet/och/företagsverksamheten/i/ form/av/Kalevala/Koru/

drevs/fram/till/år/1940/av/föreningen./Året/därpå,/1941,/separerades/verksamheterna/

åt/och/Kalevala/Koru/registrerades/som/ett/aktiebolag/och/föreningen/ändrade/namn/

till/Kalevalaisten/Naisten/ry/(KN)./Föreningen/valde/att/äga/bolagets/alla/aktier./Enligt/

Heporauta/ var/ Kalevala/ Korus/ enda/ och/ primära/ uppgift/ att/ finansiera/ föreningens/

ideella/ arbete./ Detta/ var/ ett/ strategiskt/ val/ bland/ annat/ för/ att/ undvika/ hårda/

beskattningar.117/Kalevala/Koru/ägs/än/i/denna/dag/av/Kalevalaisten/Naisten/Liitto/och/

verksamheten/leds/av/kvinnor.118//

Under/ krigsåren/ riktades/ föreningens/ pengar/ och/ medlemmarnas/ krafter/ på/ socialt/

arbete./ För/ att/ både/ Kalevala/ Korus/ och/ föreningens/ verksamheter/ skulle/ ha/

förutsättningar/att/fortsätta/under/de/knappa/krigsåren/och/få/tillgång/till/råmaterial/och/

arbetskraft,/var/ett/av/kraven/att/en/del/av/verksamhetens/vinster/riktades/mot/socialt/

arbete.119/Även/om/det/sociala/arbetet/upplevdes/som/en/plikt/och/nödvändighet,/ansåg/

medlemmarna/att/det/var/viktigt/att/se/till/att/föreningens/främsta/syfte,/att/resa/en/staty,/

inte/glömdes/bort./Statyn/skulle/symbolisera/den/respekt/som/riktades/mot/urmödrarna/

och/det/kulturarv/som/de/hade/lämnat/efter/sig.120/Föreningens/företagsamma/kvinnor,/

med/djärvt/sinne/och/öga/för/framgång/grundade/Kalevala/Koru/som/blev/föreningens/

Sampo,/som/under/krigsåren/finansierade/det/sociala/arbetet/och/altruismen,/men/vars/

egentliga/syfte/var/att/betala/för/statyn./

Elsa/ Heporauta/ avgick/ från/ föreningens/ ordförandeskap/ 1.5.1947./ I/

verksamhetsberättelsen/för/året/konstateras/att/Heporautas/ idéer/alltid/skulle/bestå/ i/

föreningens/ historia./ Dessutom/ skulle/ alla/ de/ verksamhetsformer/ och/ idéer/ som/

//////////////////////////////////////// ////////
116/ RA,/ Kalevalaisten/ Naisten/ Liiton/ arkisto,/ Kertomus/ Kalevalaisen/ Naisen/
Muistomerkkiyhdistyksen/toiminnasta/helmikuun/21/p:n/1938/ja/helmikuun/16/p:n/1939/väliseltä/
ajalta./
117/ SKS/ KIA,/ Elsa/ Heporaudan/ arkisto,/ puheet/ ja/muut/ käsikirjoitukset,/ Heporauta,/ Ehdotus/
lausunnoksi/ [ca/ 1945]o/ RA,/ Kalevalaisten/ Naisten/ Liiton/ arkisto,/ Kalevalaisten/ Naisten/ r.y./
toimintakertomus/v./1941,/28.2.1942./
118/Kalevala/Koru,/Hallintoo/Kalevala/Koru,/Historia./
119/Mäkelä/1984,/109./
120/ RA,/ Kalevalaisten/ Naisten/ Liiton/ arkisto,/ Leivo/ Larsson/ 1938,/ Kalevalaisen/ Naisen/
Muistomerkkitoimikunnan/selostus/ww./1935–38/toiminnasta./



/
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Heporauta/hade/skapat/ i/all/ tid/komma/att/bära/ frukt/ för/ föreningen./Elsa/Heporauta/

ombads/ att/ bli/ hedersordförande/ och/ som/ ny/ ordförande/ valdes/ Elsa/ EnäjärviU

Haavio.121/Eftersom/Heporauta/var/den/bärande/kraften/för/föreningens/ideella/arbete/

ombads/hon/av/EnäjärviUHaavio/att/vid/behov/finnas/till/hands/för/att/ge/råd/vid/större/

beslutsfattande.122/KNL/grundades/år/1954/och/samma/år/återvände/Elsa/Heporauta/

till/ordförandeskapet./Hon/verkade/som/ordförande/ända/fram/till/år/1960,/och/överlät/

ansvaret/ åt/ Vera/ Linkomies/ strax/ innan/ sin/ död.123/ Elsa/ Heporautas/ betydelse/ för/

verksamheten/kan/med/andra/ord/ inte/ förbises./Hon/var/den/starka/matriarken/som/

ledde/kvinnorna/mot/nya/tider/och/möjligheter./Heporauta/hade/kommit/på/idén/tillverka/

kopior/ av/ forntida/ smycken/ som/ sedan/ ledde/ till/ grundandet/ av/ Kalevala/ Koru./

Framgången/blev/så/stor/att/kvinnorna/själva/syftade/till/företaget/som/sin/Sampo.124/

Kalevala/Korus/vinster/riktades/mot/socialt/arbete/för/att/stöda/kvinnor/och/barn./Genom/

denna/verksamhet/fick/Elsa/Heporauta,/tillsammans/med/de/andra/Kalevalakvinnorna,/

utlopp/för/sin/altruism.125/Föreningen/blev/på/så/sätt/ett/ romantiserat/bevis/på/teorin/

som/verksamheten/byggde/på,/det/vill/säga/att/kvinnorna/besitter/den/egentliga/och/

ultimata/ förmågan,/ kunskapen/ och/ viljan/ till/ att/ skapa/ sådant/ som/ gynnar/ hela/

samhället./

Det/nationella/arvet/blev/viktigt/för/det/nationellt/sinnade/kvinnorna/och/därmed/blev/det/

dags/att/bokstavligen/gräva/upp/historien/och/det/finländska/kulturarvet/ur/jorden/och/

på/ så/ sätt/ ersätta/ och/ överge/ tidigare/ härskarmakters/ kulturella/ inflytelser./ Genom/

nationaleposet,/de/forntida/gravfynden/och/historiskt/betingad/klädsel/skulle/kulturen/

och/det/finska/folket/enligt/Kalevalakvinnorna/berikas/och/förstärkas./Framhävandet/av/

Kalevala/ och/Karelen/ (det/ vill/ säga/ursprungsfinländarna)/ och/genom/att/ närma/ sig/

frändefolken/lades/grunden/för/den/moderna/patriotismen/och/finskhetsidealet./

! /

//////////////////////////////////////// ////////
121/RA,/Kalevalaisten/Naisten/Liiton/arkisto,/Kalevalaset/Naiset/r.y:n/toimintakertomus/vuodelta/
1947./Vuosikokous/1948,/19.4.1948./
122/SKS/KIA,/Elsa/EnäjärviUHaavion/arkisto,/ III.17/Kalevalaiset/Naiset/ r.y:n/ toimintaan/ liittyviä/
puheita/1947U1948,/Elsa/Heporauta,/Kalevalaiset/Naiset/r.y:/Puhe/Elsa/Heporaudan/kunniaksi/
järjestetyillä/juhlapäivällisillä,1947./
123/Mäkelä/1984,/148–149,/170./
124/Mäkelä/1984,/20,/141./
125/Hirvonen/1983,/77./



/
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Kalevalakvinnans/kvinnobild/

Det/moderliga/idealet/

Nyckelbegreppet/ i/den/kvinnoidentitet/som/började/formas/ i/slutet/av/1800Utalet/blev/

moderlighet./ Moderlighet/ sågs/ som/ en/ del/ av/ kvinnans/ ”verkliga”/ karaktär/ och/ de/

omhändertagande,/uppfostrande/och/ förstående/egenskaperna/sågs/som/medfödda/

förmågor/ hos/ kvinnor./ De/ kvinnoemancipatoriska/ rörelserna/ i/ samförstånd/ med/

nykterhetsrörelsen/ tog/ sig/ an/ den/ nya/ utformningen/ av/ moderlighetens/ roll./ Den/

statiska/och/enbart/biologiska/modersrollen/skulle/omformas/till/en/gränsöverskridande/

och/socialt/aktiv/modersroll./Vidareutvecklingen/av/kvinnans/identitet/påverkade/även/

hemmet/ som/ institution/ och/ gav/ den/ en/ ny/ betydelse./ Hemmets/ funktion/ sågs/ inte/

längre/enbart/som/en/produktionsenhet/i/samhället./Istället/blev/kärnfamiljen/i/form/av/

mamma,/pappa/och/barn/en/privat/angelägenhet/där/kvinnorna/regerade./I/hemmen/

kunde/ sedan/ tankarna/ om/ kvinnoemancipationen/ få/ fotfäste/ och/ växa.126/ Både/

familjens/ och/ moderlighetens/ symbolik/ var/ effektiva/ medel/ för/ att/ skapa/ nationell/

gemenskap./Marttila/hänvisar/i/sin/forskning/till/Wendy/Bracewell/som/menade/att/de/

ovannämnda/ symbolerna/ vädjade/ till/ de/ mest/ primitiva/ och/ intima/ känslorna/ hos/

människorna/ och/ har/ liknelser/ med/ de/ känslor/ som/ invånarna/ känner/ gentemot/

nationen:/kärlek,/respekt/och/plikt.127/

KalevalaUeposets/kvinnor/hade/genom/tiderna/beskrivits/som/starka/och/uppfattningen/

accepterades/ bland/ allmänheten./ Under/ 1930/ och/ U40Utalen/ framhävdes/ speciellt/

moderskärlek,/ lojalitet/ mot/ sönerna,/ uppoffring,/ altruism/ och/ hushållning/ som/

Kalevalakvinnornas/dygder./Krigstiderna/formade/sedan/flera/av/dessa/dygder/till/en/

del/av/kvinnobilden/i/det/välfärdssamhälle/som/uppkom./Trots/utvecklingen/betonades/

fortsättningsvis/ speciellt/ de/ moderliga/ egenskaperna/ och/ behovet/ av/ att/ fortsätta/

familjen/som/de/kvinnliga/medborgarnas/främsta/plikter.128/

Elsa/ Heporauta/ ansåg/ att/ runosångarna/ hade/ varit/ speciellt/ uppmärksamma/ då/ de/

hade/memorerat/äktenskapets/olika/företeelser,/speciellt/sådana/som/kunde/förorsaka/

missnöje./ Heporauta/ menade/ att/ det/ var/ ett/ speciellt/ nordiskt/ sinnelag/ att/ erkänna/

mannens/och/kvinnans/lika/människovärde/och/att/Kalevala/uppmuntrade/männen/till/

att/ inte/ hålla/ sina/ fruar/ som/ slavar./ Istället/ skulle/männen/ ge/ dem/deras/mänskliga/

rättigheter/och/full/kontroll/över/de/hushållssysslor/som/de/ansvarade/över./Hemmet/

//////////////////////////////////////// ////////
126/Sulkunen/1989,/162,/164./
127/Marttila/2007,/83./
128/Kalevalan/kulttuurihistoria,/Suomalaisen/naisen/Kalevalaiset/juuret?/



/
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skulle/hållas/ intakt/och/framgångsrikt/genom/att/äkta/par/skyddade/och/stod/upp/för/

varandra./Heporauta/menade/att/kärleken/och/respekten/till/familjelivet/och/framför/allt/

till/ barnen/ var/ av/ stor/ vikt/ och/ betydelse/ i/ eposet./ Barnen/ skulle/ skötas/ väl/ och/ en/

moders/ kärlek/ var/ det/ största/ som/ fanns,/ och/ detta/ var/ både/ Lemminkäinens/ och/

Kullervos/ mödrar/ bevis/ på./ I/ gengäld/ skulle/ barnen/ känna/ stor/ respekt/ och/ kärlek/

gentemot/ sina/ föräldrar./ Trots/ att/ Heporauta/ både/ insåg/ och/ erkände/ kritiken/ som/

riktades/mot/att/Kalevalas/lärdomar/inte/kunde/anses/vara/allmängiltiga,/menade/hon/

att/runosångarna/till/sitt/antal/hade/varit/så/många,/och/dessutom/bestått/av/vanligt/folk/

i/ byarna,/ att/ historierna/ därför/ representerade/ finländarna./ Enligt/ Heporauta/ var/

runosångarnas/ kunskaper/ och/ sångernas/ tematik/ ett/ bevis/ på/ att/ den/ finländska/

kulturen/ alltid/ hade/ varit/ högt/ utvecklad/ och/ renodlad./ Den/ finska/ högkulturen/ (fin./

sivistystö)/kunde/därför,/enligt/Heporauta,/basera/sig/på/Kalevalas/grunder.129/

Enligt/ Heporauta/ skulle/ männen/ dock/ ge/ kvinnorna/ deras/ mänskliga/ rättigheter./

Kvinnorna/var/trots/allt/underordnade/sina/makar/och/enligt/beskrivningen/ansvarade/

kvinnorna/ först/ och/ främst/ över/ hemmet./ Alltså/ förespråkade/Elsa/Heporauta/ ingen/

radikal/ny/syn/på/kvinnan/och/hennes/samhälleliga/uppgifter./Kvinnan/skulle/uppfylla/

den/moderliga/rollen/i/samhället/och/nationsbildningen./

KNM:s/ grundtanke/ om/ kvinnans/ natur/ och/ inre/ väsen/ låg/ ändå/ slutligen/ i/ hennes/

moderlighet,/som/sedan/uttrycktes/både/privat/i/hemmen/och/offentligt/i/nationen./Det/

som/Kalevalakvinnorna/däremot/fick/var/större/valbarhet/beträffande/moderlighetens/

utsträckning./Inom/hemmets/sfärer/skulle/kvinnorna/förespråka/Kalevalas/lärdomar/och/

finnas/till/för/att/uppfostra/och/stöda/barnens/utveckling./På/ett/samhälleligt/plan/skulle/

kvinnornas/ moderlighet/ synas/ genom/ ansvarstagande/ för/ nationens/ väl./

Kalevalakvinnorna/skulle/agera/som/en/sorts/allmän/moralväktare/bland/annat/genom/

nykterhetsidealet/och/genom/att/återgå/till/de/forntida/lärdomarna/och/kunskaperna./En/

koppling/till/kvinnornas/roll/inom/nationalistiska/rörelser/kan/därför/skådas.//

! /

//////////////////////////////////////// ////////
129/ SKS/ KIA,/ Elsa/ Heporaudan/ arkisto,/ Heporauta,/ Kalevalainen/ kulttuuri/ suomalaisen/
sivistystön/pohjana./



/
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Louhi/

Kvinnogestalterna/i/de/nordiska/gudaU/och/hjältesångerna,/till/exempel/i/den/isländska/

Eddan,/beskrivs/på/ liknande/sätt/ som/Louhi/ i/Kalevala./Kvinnorna/är/ ofta/opålitliga,/

speciellt/ifall/de/är/ogifta,/och/därför/upplevs/de/som/främmande/och/farliga./De/är/även/

ofta/ trollkunniga/och/både/älskar/och/hatar/ intensivt./Utöver/detta/är/kvinnofigurerna/

listiga,/hämndlystna,/beräkneliga/samt/handlingskraftiga/och/de/trotsar/ofta/sitt/öde/och/

sina/fiender./Historikern/Beata/Losman/har/analyserat/kvinnogestalterna/i/Eddan/och/

konstaterar/att/”männen/gjorde/klokt/i/att/respektera/sina/kvinnors/känslor/och/att/det/

var/riskabelt/att/tvinga/sig/på/en/ovillig/kvinna.”130/I/skandinaviska/mytberättelser/hittas/

med/andra/ord/flera/motsvarigheter/till/Louhi./De/kvinnliga/karaktärerna/som/beskrivs/

är/ombytliga/till/sin/form/och/kan/bland/annat/figurera/som/fåglar/eller/drakar.131/Louhi/

förvandlas/till/en/fågel/då/hon,/tillsammans/med/Pohjafolket/ska/ta/tillbaka/den/stulna/

Sampon./I/en/av/Akseli/GallenUKallelas/mest/kända/verk,/Sammon/puolustus/(1896),/

är/Louhi/porträtterad/som/en/ondskefull,/ful/och/aggressiv/fågelsfigur./

Enligt/professor/Sinikka/Vakimo/har/Louhi/genom/tiderna/och/i/forskningen/av/Kalevala/

uppmärksammats/ väldigt/ lite,/ om/ alls./ Vakimo/ hävdar/ att/ den/ tidiga/

Kalevalaforskningen/ samt/ Ukonsten/ utgick/ från/ en/ manlig/ blick,/ där/ Kalevalas/

mansfigurer/och/deras/dygder/stod/i/fokus./Louhi/har/inte/framhävts/som/en/självständig/

aktör,/utan/istället/nämnts/i/korthet/i/samband/med/de/manliga/hjältarna./Vakimo/menar/

att/ detta/ är/ problematiskt/ eftersom/ Louhi/ trots/ allt/ är/ en/ av/ nationaleposets/

huvudkaraktärer/och/en/av/makthavarna./Louhi/representerade,/för/tidens/forskare/och/

lärda,/ en/ kvinnlighet/ som/ ansågs/ opassande/ och/ som/ motsatsen/ till/ den/ ideala/

kvinnan.132/ I/ och/ med/ denna/ tolkning/ kan/ man/ förstå/ varför/ Louhi/ fick/ lite/

uppmärksamhet./En/stor/del/av/den/finskhet/som/nationalismen/byggde/på/grundade/

sig/trots/allt/på/Kalevalas/historia/och/ideal./I/nationsbyggandets/tidigaste/skeden/fanns/

inget/utrymme/för/flera/kvinnoideal/än/ett,/och/i/detta/fall/föll/valet/på/att/framhäva/de/

dygder/och/karaktärsdrag/som/ansågs/behagliga/och/som/inte/gav/kvinnorna/allt/ för/

mycket/makt,/åtminstone/inte/utanför/hemmet./

Vakimos/forskning/beskriver/hur/de/manliga/Kalevalaforskarna/genom/tiderna/beskrev/

Louhis/ ageranden/ och/ karaktär/ genom/ negativa/ associationer./ Louhi/ har/ enbart/

beskrivits/som/girig,/maktlysten,/känslokall,/orädd,/självständig/och/arbetsam,/det/vill/

säga/genom/traditionellt/manliga/karaktärsdrag./Vakimo/hävdar/att/Louhi/därför/ansågs/

//////////////////////////////////////// ////////
130/Losman/1993,/11–15./
131/Vakimo/2001,/114./
132/Vakimo/2001,/115–117.//



/
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vara/för/aktiv/och/manlig/som/kvinnosubjekt./Eftersom/tidens/författare/använde/sig/av/

Kalevala/som/utgångspunkt/då/det/samhällspolitiska/klimatet/beskrevs,/passade/Louhi/

inte/ heller/ in/ som/ Finlands/ försvarare./ Självständigheten/ och/ den/ allt/ växande/

nationskänslan/ tålde/ inte/ det./ Enligt/ Vakimo/ tyder/ även/ litteraturanalyser/ på/ att/

Pohjafrun/ användes/ som/ beskrivning/ av/ fiendens/ arketyp./ Hon/ har/ bland/ annat/

symboliserat/ Ryssland,/ inrikespolitiska/ tvister/ eller/ helt/ enkelt/ presenterats/ som/ ett/

hinder/för/frihet.133/

F.A./Heporauta/hävdade/att/de/flesta/som/hade/tolkat/Kalevala/enbart/hade/fokuserat/

på/de/negativa/karaktärsdragen/i/beskrivningen/av/Louhi/och/valt/att/ framhäva/dem./

Hon/beskrevs/bland/annat/som/ful,/bitter,/avundsjuk/och/som/grunden/till/allt/det/onda./

Enligt/honom/kunde/Pohjola/i/Kalevalas/berättelser/med/andra/ord/tolkas/som/Ryssland/

och/Louhi/blev/därmed/allt/det/onda/förkroppsligat./Han/ansåg/dock/att/bilden/som/den/

stora/ allmänheten/ hade/ av/ Louhi,/ var/ ensidig/ och/ missvisande./ I/ de/ mer/ positiva/

beskrivningarna/ framställdes/hon/som/en/driftig/och/kreativ/härskarinna/som/tog/väl/

hand/om/sitt/folk./F.A./Heporauta/argumenterade/för/att/Louhi/genom/att/gifta/bort/sin/

dotter/med/Kalevalas/härskare/och/genom/uppkomna/släktband,/egentligen/hade/som/

syfte/ att/ sammanfoga/ två/ folk/ med/ varandra/ och/ på/ så/ sätt/ bilda/ en/ nation.134/

Tolkningen/som/F.A./Heporauta/bjöd/på/menar/att/kvinnors/listighet/skulle/leda/vägen/

till/försoning/och/fred./

I/Kalevalas/bröllopsbeskrivning/var/Louhi,/enligt/F.A./Heporauta,/den/ståtligaste/och/

visaste/härskarinnan/och/därmed/även/den/mäktigaste/kvinnofiguren/i/finsk/litteratur.135/

F.A./Heporauta/hävdade/att/ingen/annan/kvinnokaraktär/i/Kalevala/kunde/bli/som/Louhi,/

och/även/om/de/andra/hade/positiva/egenskaper,/stannade/de/alla/på/en/mer/allmän/

nivå./Både/Lemminkäinens/och/Kullervos/mödrar/hade/fått/ta/del/av/beundran/tack/vare/

den/ ovillkorliga/ kärleken/ de/ visade/mot/ sina/ söner,/men/ F.A./Heporauta/ påstod/ att/

ingendera/av/dem/hade/en/stark/ställning/bland/sitt/folk/och/att/de/frivilligt/och/förnedrat/

tog/emot/vad/livet/gav/dem.136/

Samtidigt/ som/ Louhi/ i/ den/ samhälleliga/ diskursen/ inte/ ansågs/ lämplig/ som/

kvinnorepresentant,/ pågick/ enligt/ Kortelainen,/ en/ sorts/ maskulin/ kris/ i/ samhället./

Maskuliniteten/ representerade/ en/ ideologi/ som/ berättigade/ till/ maktpositioner/ och/

//////////////////////////////////////// ////////
133/Vakimo/2001,/118–119./
134/ SKS/ KIA,/ Elsa/ Heporaudan/ arkisto,/ puheet/ ja/ muut/ käsikirjoitukset,/ F.A./ Heporauta,/
Kalevalan/kansallinen/yhtenäisyys./
135/ SKS/ KIA,/ Elsa/ Heporaudan/ arkisto,/ puheet/ ja/ muut/ käsikirjoitukset,/ F.A./ Heporauta,/
Kalevalan/kansallinen/yhtenäisyys./
136/ SKS/ KIA,/ Elsa/ Heporaudan/ arkisto,/ puheet/ ja/ muut/ käsikirjoitukset,/ F.A./ Heporauta,/
Kalevalan/kansallinen/yhtenäisyys./



/
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betonade/ könsroller/ och/ dess/ bestående/ karaktär./ Denna/ ideologi/ var,/ enligt/

Kortelainen,/oundvikligen/i/farhågorna/i/den/europeiska/kulturen/under/sekelskiftet/i/och/

med/ industrialiseringen,/ urbaniseringen/ och/ kvinnoemancipationen./ I/ den/ finländska/

nationalromantiken/och/framför/allt/i/Kalevalas/tolkningar/uppgavs/Sampo/som/symbol/

för/ den/ finländska/ kulturen/ och/ dess/ födsel./ Utöver/ det/ skulle/ Sampo/ smidas/ (fin./

Sammon/ taonta),/ vilket/ enligt/ Kortelainen,/ tydde/ på/ ett/ behov/ av/ att/ kategorisera/

kulturen/som/något/maskulint.137/

Heporauta/ omdefinierade/ Louhi/ som/ symbol,/ både/ då/ det/ gällde/ den/ nationella/

identiteten/och/kvinnobilden./Enligt/Heporauta/ var/Louhi/en/ fantastisk/mor,/ en/stark/

ledare/ och/ en/ beskyddare/ av/ hemmets/ kultur./ Sampo/ var/ dessutom/ en/ produkt/ av/

Louhis/fantasi/och/Heporauta/kritiserade/sin/samtids/forskare/för/att/ha/förkastat/detta/

i/sina/undersökningar.138/Men,/då/det/gällde/Louhi/som/fysisk/och/verklig/symbol/för/de/

finländska/kvinnorna,/accepterade/Heporauta/inte/en/gestaltning/av/en/gammal/kvinna./

Den/staty/av/Louhi/som/välkomnade/gästerna/ i/ föreningens/restaurang/Kestikartano/

från/år/1946,/kom/efter/flera/förslag,/att/representera/en/ung/och/ståtlig/kvinna./Statyn/

beställdes/av/konstnären/Emil/Halonen/och/den/slutliga/versionen/i/brons/var/klar/år/

1945./År/1967/revs/byggnaden/där/Kestikartano/fanns,/och/LouhiUstatyn/placerades/i/

Kalevala/ Korus/ affär/ i/ Helsingfors.139/ Kalevalakvinnorna/ och/ Heporauta/ fungerade,/

genom/den/ ideella/verksamheten,/som/vägvisare/ för/ framtida/kvinnor,/där/det/andra/

könet/kunde/och/framför/allt/skulle/våga/ta/utrymme/i/den/patriarkala/världen./Kvinnans/

allmänt/ godkända/ roll/ i/ samhället/ var/ att/ ansvara/ över/ hemmet,/ men/ tack/ vare/

kvinnosaksrörelsernas/arbete/betydde/det/att/hon/så/småningom/även/kunde/vistas/

utanför/hemmets/sfärer./Föreningens/val/av/Louhi/som/sin/symbol/betydde/att/KalevalaU

eposets/matriark/förtjänade/få/mera/synlighet./

Det/ kvinnoideal/ som/ Louhi/ representerade/ var/ inte/ något/ som/ det/ manliga/

etablissemanget/ accepterade./ Vakimo/ hävdar/ att/ Louhi/ sågs/ av/ forskarna/ som/ ett/

varnande/ exempel,/ eftersom/ hon/ ansågs/ ha/ glömt/ bort/ både/ moderligheten/ och/

hemmets/plikter/och/istället/glupskt/strävade/efter/makt/och/förmögenhet./Men/efter/att/

kvinnor/hade/uppnått/större/utrymme/inom/både/uppfostringsU/som/bildningskretsarna/

började/även/nytolkningar/av/Louhi/komma/till/ytan./Vakimo/menar/att/Louhis/positiva,/

kvinnliga/ egenskaper,/ bland/ annat/ självständighet,/ fyndighet/ och/ moderlighet,/

//////////////////////////////////////// ////////
137/Kortelainen/2003,/409./
138/Vakimo/2001,/122./
139/Vakimo/2001,/122–123./
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framhävdes/i/dessa/sammanhang./Utöver/dessa/drag/kom/Louhi/så/småningom/även/

att/symbolisera/starka/kvinnor,/som/en/mänsklig/och/ofullkomlig/individ.140/

Det/intressanta/i/valet/av/Louhi/som/symbol/för/Kalevalakvinnorna/är/den/att/det/finns/

en/stark/motstridighet/inom/henne./Hon/besitter/både/traditionellt/manliga/egenskaper/

(styrka,/ mod,/ listighet)/ och/ mjuka/ kvinnliga/ värderingar/ (kärlek,/ altruism,/ välvilja)./

Samtidigt/ blir/ den/ breddade/ beskrivningen/ av/ Louhis/ person/ verklighetsförankrad/

eftersom/alla/människor/(oberoende/av/kön)/har/flera/sidor/till/sin/person./Att/valet/föll/

på/ Louhi/ som/ den/ moderna/ finländska/ kvinnans/ symbol/ blev/ ett/ starkt/

ställningstagande/då/det/gällde/kvinnobilden,/eftersom/hon/bland/allmänheten/ansågs/

vara/ idealkvinnans/ motsats./ Heporauta/ och/ KNM/ kan/ därför/ ses/ i/ ljuset/ av/

förändringsvilja/både/gällande/uppfattningen/om/Louhi/och/i/ett/bredare/perspektiv/den/

finländska/ kvinnan./ Framför/ allt/ eftersom/ föreningen/ genom/ sina/ handlingar/ ville/

framhäva/ Louhis/ positiva/ karaktärsdrag./ De/ nöjde/ sig/ inte/ med/ den/ rådande/

uppfattningen/om/vad/en/kvinna/var/och/hur/hon/skulle/bete/sig./Louhi/utvecklades,/

tack/ vare/ beslutet/ att/ välja/ henne/ som/ symbol,/ till/ en/ mångsidigare/ och/ således/

mänskligare/karaktär/än/någon/annan/ i/Kalevala./Tack/vare/Heporautas/och/KNM:s/

arbete/ fick/ hon/ utrymme/ och/ tillåtelse/ att/ besitta/ både/ de/ traditionellt/ manliga/ och/

kvinnliga/egenskaperna/i/en/samtid/då/rollfördelningen/mellan/könen/var/tydlig./Tack/

vare/detta/fick/gemene/kvinna/en/möjlighet/att/se/sig/själv/i/Louhi,/oberoende/av/om/de/

såg/sig/som/beskyddare/av/Finland/(samhällsmödrar)/eller/av/hemmet/och/dess/direkta/

omgivning/(mödrar,/älskande/och/förlåtande)./Kvinnor/som/under/de/första/årtiondena/

efter/självständigheten/ännu/ inte/hade/bildat/ familj/ (och/kanske/ inte/ville/det)/kunde/

genom/ Louhis/ symbol/ få/ ett/ mervärde/ och/ en/ bredare/ definierad/ uppgift/ i/

samhällsuppbyggandet./Kvinnans/enda/accepterade/roll/skulle/inte/enbart/vara/att/avla/

barn/ och/ sköta/ hemmet,/ hon/ kunde,/ på/ sina/ egna/ villkor,/ bidrag/med/ andra/ viktiga/

uppgifter/som/stödde/samhällsuppbyggandet./

Heporauta/ hävdade/ att/ moderskärleken/ var/ en/ livsbärande/ kraft/ som/ genom/

årtusenden/skulle/överleva/även/om/idealen/om/kvinnan/förändrades./Hon/menade/att/

samhället/behövde/målmedvetna/moderliga/uppfostrare,/som/stöttade/och/förberedde/

de/nya/generationerna/till/uppoffring/för/samhällets/väl./I/samhället/uppskattades/även/

de/ kvinnor/ som,/ utan/ att/ ha/ egna/ barn,/ riktade/ sina/moderskänslor/ till/ att/ stötta/ de/

svagaste.141/

//////////////////////////////////////// ////////
140/Vakimo/2001,/128./
141/SKS/KIA,/Elsa/Heporaudan/arkisto,/ puheet/ ja/muut/ käsikirjoitukset,/Heporauta,/ [Arvoisat/
radiokuuntelijat!]./



/

/ 43/

Kvinnobilden/ som/ både/ Elsa/Heporauta/ och/ KNM/ förespråkade/ kan/ tolkas/ som/ en/

hybrid/ av/ Louhi/ och/ Lemminkäinens/ mor./ Det/ allmänt/ accepterade/ kvinnoidealet/ i/

samhället/ var/den/Lemminkäinens/mor/ förespråkade:/osjälvisk/och/villkorslös/kärlek/

gentemot/ sonen./ Denna/ egenskap/ ansågs/ vara/ viktigt/ i/ föreningsverksamheten/

eftersom/kvinnor/förväntades/stöda/och/stötta/varandra/med/hjälp/av/kärlek./Louhi/å/

sin/sida/var/en/stark/matriark,/listig/och/medveten/om/sin/omgivning/och/hon/kunde/på/

så/ sätt/ styra/ Pohjafolket/ i/ den/ riktning/ hon/ önskade./ Även/ då/ hon/ blev/ orättvist/

behandlad/var/hon/generös/och/hade/heller/ ingen/ illvilja/mot/andra./Louhis/karaktär/

beskrevs/ snävt/ i/ folkmun/ då/ enbart/ hennes/ sämre/ sidor/ framhävdes./ Heporauta/ i/

spetsen/motarbetade/detta/och/gav/henne/ett/större/utrymme/och/ett/större/förråd/av/

karaktärsdrag/ som/ flera/ kvinnor/ kunde/ identifiera/ sig/ med./ Föreningens/

Kalevalakvinnor/ville/på/så/sätt/bidra/till/en/ny/uppfattning/om/den/finländska/kvinnans/

inre/väsen/och/de/ovannämnda/egenskaperna/skulle/ främjas/och/göras/kända/både/

nationellt/och/internationellt./Kvinnornas/handlingar/skulle/sträva/till/att/vara/altruistiska,/

vilket/ även/ var/ ett/ karaktärsdrag/ som/ Elsa/ Heporauta/ hade/ fått/ med/ sig/ från/ sitt/

barndomshem.142//

Idag/ lever/ Louhi/ kvar/ i/ KNL:s/ idé,/ men/ hon/ har/ fått/ sällskap/ av/ flera/ kvinnor/ från/

Kalevala./ På/ hemsidorna/ konstateras:/ ”Inom/ oss/ alla/ finns/ det/ en/ smula/ av/ en/

Kalevalakvinna./ Om/ du/ känner/ kraften/ av/ Aino,/ Kyllikki/ eller/ Louhi/ inom/ dig,/ är/ du/

kanske/en/Kalevalakvinna.”143/Kvinnobilden/ inom/ föreningen/är/ idag/med/andra/ord/

breddad/och/tar/fler/kvinnotyper/i/hänsyn/än/enbart/Louhi./

Forndräkterna/Aino,/Perniö/och/Tuukkala/

Intresset/ för/ folkdräkter/ i/ Finland/ växte/ sig/ starkare/ på/ 1870Utalet/ då/ de/ infördes/ i/

museisamlingar./I/början/av/1880Utalet/började/nya/versioner/av/folkdräkterna/tillverkas./

Det/var/framför/allt/de/bildade/kretsarna/i/Helsingforsregionen/som/hade/intresse/för/

ändamålet./ Folkdräkterna/ ansågs/ manifestera/ nationell/ anda/ och/ uppskattning/ för/

bondesamhället./ Även/ de/ nationalromantiska/ dragen/ i/ samhället/ och/ framför/ allt/ i/

konsten/och/litteraturen/gav/upphov/till/en/stark/utveckling/av/och/kring/den/nationella/

självkänslan/ i/ Norden./De/ uppdaterade/ versionerna/ av/ bondesamhällets/ festklädsel/

användes/i/Finland/från/och/med/år/1884./Detta/var/en/följd/av/de/allmäneuropeiska/

idéströmningarna/vars/syfte/var/att/väcka/en/nationalkänsla/och/på/så/sätt/skapa/både/

en/ nationell/ identitet/ och/ kultur./ Av/ dessa/ orsaker/ började/ kläderna/ även/ kallas/ för/

//////////////////////////////////////// ////////
142/Hirvonen/1983,/77:/Malmberg/2004,/775./
143/ Kalevalaisten/ Naisten/ Liitto,/ Kulttuuritoiminta,/ ”Meissä/ jokaisessa/ on/ ripaus/ kalevalaista/
naista./Jos/tunnet/itsessäsi/Ainon,/Kyllikin/tai/Louhen/voiman,/olet/ehkä/kalevalainen/nainen.”/
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nationaldräkter./ Idéerna/ utvecklades/ vidare/ till/ intressen/ för/ folkdans,/ folkmusik/ och/

folkdräkter,/ samtidigt/ som/ drömmen/ om/ självständighet/ började/ vakna/ till/ liv./

Dräkternas/användning/i/det/stora/hela/minskade/dock/i/slutet/av/1800Utalet,/som/en/

följd/av/att/den/borgerliga/klädstilen/gjorde/intåg.144//

Filosofie/doktor/och/intendent/på/Studentavdelningens/etnografiska/museum,/Theodor/

Schvindt/ (1851–1917),/ var/ nationaldräktrörelsens/ fader.145/ År/ 1874/ hade/ han/

tillsammans/med/sina/studenter/påbörjat/en/samling/av/folkdräkter./Dessa/folkdräkter/

representerade/ sedan,/ tillsammans/med/andra/ nationella/ föremål,/ det/ finska/ folkets/

bästa/egenskaper,/förmågor/och/kunskaper/på/industriutställningen/i/Helsingfors/1876./

Bondesamhället/ sågs/ som/ den/ nationella/ kulturens/ förkroppsligande,/ eftersom/ de/

levde/nära/jorden/och/representerade/därmed/både/folkets/och/landets/grundläggande/

karaktär./Dokumentering/av/bondesamhället/hade/inletts/redan/på/1820Utalet.146/

Schvindts/skapande/av/AinoUdräkten/år/1893/trädde,/enligt/Fewster,/in/i/rätt/stund/av/

kulturpolitik/ för/ att/ framstå/ som/ den/ rätta/ dräkten/ att/ framhäva/ en/ viss/ historisk/

medvetenhet/och/pliktkänsla/för/finskheten./Fewster/hävdar/att/de/finländska/kvinnor/

som/ klädde/ sig/ i/ medeltida/ kläder/ blev/ för/ nationalisterna/ ett/ sätt/ att/ återvända/ till/

finskhetens/ guldålder./ I/ detta/ avseende/ blev/ AinoUdräkten/ det/ mest/ konservativa/

kvinnor/kunde/klä/sig/i./Fewster/menar/även/att/rekonstruktionen/av/kvinnans/forntida/

klädsel/och/dess/popularitet/i/Finland/i/viss/grad/kan/förankras/till/kampen/för/allmän/

rösträtt./Forntida/dräkter,/med/nationalistiska/övertoner,/blev/ett/sätt/att/understryka/det/

faktum/ att/ kvinnor/ var/ både/ medvetna/ om/ och/ engagerade/ i/ frågor/ som/ berörde/

finskheten/och/de/etniska/skyldigheter/som/hörde/ihop/med/det.147/Rekonstruktionerna/

av/ nationaldräkterna/ visade/ även/ konkret/ hur/ de/ forntida/ finländarna/ hade/ sett/ ut./

Därför/ blev/ AinoUdräkten/ även/ en/ viktig/ scendräkt/ inom/ teaterkonsten/ och/ den/

användes/flitigt/i/produktioner/ända/fram/till/1930Utalet.148/Samtidigt/som/AinoUdräkten/

färdigställdes/fanns/ett/tydligt/och/växande/behov/av/forntida,/nationell/utstyrsel./På/ett/

årtionde/blev/den/ett/väsentligt/element/för/uttryck/av/den/forntida/finskheten/på/alla/

kulturella/och/politiska/fält.149/

Diskussioner/ om/ nationaldräkternas/ utseende/ och/ autenticitet/ pågick/ i/ allmänheten/

under/1910Utalet./Bland/annat/tog/författaren/Ester/Hällström/(f./Elving,/senare/gift/med/

//////////////////////////////////////// ////////
144/Kaukonen/1985,/5,/277–278,/280./
145/Kaukonen/1985,/279./
146/Smeds/1989,/102–103./
147/Fewster/2006,/214–216./
148/Fewster/2003,/60o/Fewster/2006,/203./
149/Fewster/2006,/199–201./
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president/Ståhlberg)/ställning/i/diskussionen/och/föreslog/att/forskare/av/och/konstnärer/

till/dräkterna/tillsammans/kunde/göra/förändringar/i/dem,/både/vad/gällde/skönhet/och/

funktionalitet./Hällström/menade/att/de/dräkter/som/utvecklats/konstnärligt/skulle/öka/i/

popularitet/framom/dem/som/var/historiskt/noggrant/kopierade.150/

År/ 1925/ presenterades/ ytterligare/ en/ dräkt/ för/ allmänheten/ som/ var/ baserad/ på/

arkeologiska/ fynd./ / Dräkten/ kallades/ för/ PerniöUdräkten/ och/ skulle/ representera/

Egentliga/Finland./Men/enligt/Fewster/blev/ forndräkten/ i/ själva/verket/aldrig/populär/

bland/kvinnor/och/endast/ett/fåtal/kopior/av/den/tillverkades./Fewster/hävdar/att/AinoU

dräkten/under/flera/årtionden/var/den/enda/arkeologiska/rekonstruktionen/av/en/tidig/

medeltida/ klädsel/ som/ fanns/ tillgänglig/ för/ de/ patriotiska/ finska/ kvinnorna.151/

Samhällsutvecklingen/ på/ 1930Utalet/ påverkade/ efterfrågan/ av/ nationaldräkternas/

mönsterkonstruktioner./ Detta/ berodde/ till/ stor/ del/ på/ ungdomsföreningarnas/ stora/

beställningar/ samt/ landsbygdens/ ökade/ intresse/ inför/ Kalevalas/ hundraårsjubileum/

1935./Samtidigt/minskade/dock/nationaldräkternas/användning/i/storstäderna.152/

Den/ första/ officiella/ sammankomsten/ för/ kvinnor/ som/ var/ intresserade/ av/ KNM:s/

statyprojekt,/ägde/rum/i/presidentens/slott/8.12.1936./Ellen/Svinhuvud/bjöd/in/till/mötet./

Tre/hundra/kvinnor/klädda/i/nationaldräkter/samlades/och/det/var/första/gången/som/

nationaldräkter/representerades/på/en/officiell/tillställning/i/republiken./Elsa/Heporauta/

inspirerade/ gästerna/ med/ ett/ tal/ och/ idén/ om/ en/ Kalevalarenässans/ fick/ genast/

gensvar./Efter/tillställningen/påbörjades/en/aktiv/pengainsamling/för/statyprojektet.153/

Under/tillställningen/var/Elsa/Heporauta/klädd/i/Tuukkalas/forndräkt/och/det/var/även/

första/ gången/ som/ dräkten/ visades/ offentligt./ Fewster/ hävdar/ att/ TuukkalaUdräkten/

därmed/kom/att/ införas/ som/den/ tredje/ forndräkten/ som/kunde/bäras/av/patriotiska/

kvinnor./Heporauta/hade/i/sin/ungdom/klätt/sig/i/AinoUdräkten/och/på/1920Utalet/hade/

hon/även/varit/med/om/att/ skapa/ flera/nationella/dräkter/ i/ Jyväskylätrakten.154/Även/

KNM/fick/förfrågningar/om/att/förnya/och/uppdatera/dräkter/eller/åtminstone/delar/av/

dem,/ inför/vardagsbruk.155/Men/eftersom/AinoUdräktens/popularitet/ förblev/obestridd,/

blev/ Tuukkalas/ forndräkt/ aldrig/ heller/ en/ allmän/ festU/ eller/ scendräkt.156/ Dräkternas/

rekonstruktioner/alternerades/rejält/både/vad/gäller/materialen,/antalet/delar/i/klädseln/

//////////////////////////////////////// ////////
150/Kaukonen/1985,/286./
151/Fewster/2006,/214,/377./
152/ Kaukonen/ 1985,/ 289–290.o/ Vuorelma/ Suomen/ perinnetekstiilit,/ ”Helmi/ Vuorelma/ Oy/ –/
historia”/
153/Pohjanpalo,/Jääsalo/&/Rantavaara/1977,/181./
154/Fewster/2006,/383./
155/ RA,/ Kalevalaisten/ Naisten/ Liiton/ arkisto,/ Leivo/ Larsson/ 1938,/ 4./ Kalevalaisen/ Naisen/
Muistomerkkitoimikunnan/selostus/ww./1935–38/toiminnasta./
156/Fewster/2003,/60./
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och/ utsmyckningarna./ En/ del/ tillverkades/ enkom/ som/ kläder/ att/ uppträda/ i/ och/ fick/

därför/mer/detaljer./På/grund/av/detta/kom/kläderna/allt/ längre/ ifrån/de/ursprungliga/

modellerna/och/började/leva/ett/eget/liv.157/Elsa/Heporauta/uppträdde/ofta/i/forndräkt/

och/förespråkade/med/sitt/exempel/dess/användning/både/till/vardags/och/till/fest./

Mödrahem/

Det/var/en/självklarhet/ för/kvinnorna/ i/KNMY/att/delta/ i/det/sociala/arbetet/under/de/

svåra/ krigsåren./ Kalevala/ Koru/ gjorde/ vinst/ och/ föreningen/ hade/ gott/ om/ kapital./

Heporauta/förklarade/dock/att/det/sociala/arbetet/som/KNMY/gjorde/under/och/efter/

vinterkriget/var/en/tillfällighet/i/föreningens/verksamhet./Föreningen/skulle/bidrag/med/

hjälp/ till/ dess/ att/ staten/ igen/ klarade/ av/ att/ ta/ hand/ om/ alla/ som/ behövde/ det./

Föreningen/ville/dock,/i/mån/av/möjlighet/och/behov/utvidga/det/sociala/arbetet/under/

undantagstillståndet.158/Föreningens/viktigaste,/och/i/grunden/ideella,/arbete/skulle/inte/

rubbas/av/de/politiska/och/omtumlande/omständigheterna/eller/av/välgörenhetsarbetet./

KNMY/ville/inte/överge/sin/primära/uppgift/om/att/förstärka/finländarnas/sinnelag/och/

nationskänsla/genom/att/sprida/kunskap/om/Kalevalas/historia/och/lärdomar./KNMY:s/

sociala/ arbete/ under/ krigsåren/ var/ således/ en/ naturlig/ följd/ av/ omständigheterna/ i/

landet/och/viljan/av/att/skydda/och/stöda/de/svagaste./Det/var/även/en/ följd/av/det/

sociala/arbete/som/kvinnosaksföreningar/redan/från/slutet/av/1800Utalet/hade/åtagit./

Att/ erbjuda/ skydd,/ stöd,/ utbildning/ och/ semester/ för/ kvinnor/ och/ barn/ var/ bekant/

verksamhet/inom/kvinnoorganisationer.159//

Under/verksamhetsåret/1941/beslöt/föreningen/att/de/skulle/grunda/ett/semesterhem,/

ett/ så/ kallat/ mödrahem/ (fin./ äitikoti)/ för/ att/ kunna/ ta/ hand/ om/ krigströtta/ mödrar./

Förberedelserna/påbörjades/och/föreningen/fick/hyra/villan/Leponiemi/i/Vichtis./Flera/

hinder/stod/dock/i/vägen/för/förberedelserna/i/och/med/det/stundade/kriget./De/första/

mödrarna/ kunde/ slutligen/ välkomnas/ först/ 16.3.1942./ Informationen/ om/ anstalten/

spreds/ i/ tidningsannonser/ och/ genom/ föreningar./ Deltagarna/ valdes/ på/ basen/ av/

ansökningar,/och/högst/20/trötta/kvinnor/åt/gången/kunde/bo/gratis/på/anstalten/i/tre/

veckors/tid./Under/tiden/som/mödrarna/var/på/semester/placerades/barnen/hos/andra/

familjer,/i/barnhem/och/flera/var/även/bosatta/i/Sverige/och/Danmark/som/krigsbarn./

Kvinnorna/ som/ deltog/ i/ mödrahemsverksamheten/ fick/ bland/ annat/ ta/ del/ av/

föreläsningar/ som/ berörde/ hushållning,/ kvinnornas/ samhälleliga/ ansvar,/

//////////////////////////////////////// ////////
157/Holst/2003,/66./
158/ SKS/ KIA,/ Elsa/ Heporaudan/ arkisto,/ puheet/ ja/muut/ käsikirjoitukset,/ Heporauta,/ Ehdotus/
lausunnoksi/[ca/1945]./
159/Saarinen/1985,/60–61./
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uppfostringsfrågor,/religionens/betydelse,/sparsamhet,/fosterländsk/och/finsknationell/

anda/samt/frändefolksfrågan./Flera/av/deltagarna/yttrade/sin/tacksamhet/över/att/det/

fått/komma/och/vila/för/en/stund,/flera/av/dem/för/första/gången/i/sitt/liv/efter/att/de/hade/

ingått/ äktenskap.160/ Under/ verksamhetsåret/ 1943/ planerades/ ytterligare/ hem/ för/ att/

öppnas/och/även/hus/och/mark/köptes/för/ändamålet./Utöver/hjälpen/som/mammorna/

fick,/ fokuserade/ KN/ på/ att/ ta/ hand/ om/ barn,/ bland/ annat/ genom/Röda/ Korset/ och/

Mannerheims/Barnskyddsförbund./Samtidigt/ planerade/KN/att/ grunda/en/barnteater/

och/ en/ läroanstalt/ för/ kvinnor/ med/ Kalevala/ som/ grund/ i/ Helsingfors.161/ Tidningen/

Äitikerholehti,/senare/även/kallad/Äitini/Oma,/distribuerades/gratis/ till/alla/mödrahem/

och/till/alla/mödrar/som/hade/deltagit/i/verksamheten.162/I/tidningen/publicerades/bland/

annat/information,/råd/och/tips/gällande/hushållning,/sagor/och/berättelser/för/och/av/

barn/och/även/tackbrev/eller/andra/texter/av/mödrar/som/hade/deltagit/i/verksamheten./

Grundtanken/ var/ att/ genom/ tidningen/ förankra/ kvinnorna/ i/ verksamheten/ och/ till/

varandra./Den/första/tidningen/utkom/i/maj/1944/och/tidningen/bytte/namn/i/december/

1945.163/Mödrahemmens/antal/blev/slutligen/fyra/stycken./Verksamheten/pågick/i/fem/

år/och/under/tiden/fick/närmare/2800/mödrar/vård/och/semester/i/sammanlagt/närmare/

50/000/dygn,/vilket/ i/genomsnitt/betydde/17,8/dagar/per/person.164/År/1943/riktades/

86%/av/Kalevala/Korus/vinster/ till/ socialt/arbete/samt/upprätthållande/och/stödande/

åtgärder/för/samhället.165/Under/året/1944/stödde/KN/även/andra/organisationer/som/

hjälpte/barn/och/ungdomar/i/nöd./Marthaförbundet/och/Maatalousnaiset/fick/100/000/

mark/var/för/ändamålet/och/Suomen/Nuorisoseurain/Liitto/fick/150/000/mark.166/

Att/fokusera/sina/krafter/på/att/stöda/och/uppmuntra/mammor/och/barn/kan/tolkas/som/

maternalism,/ där/ egenskaper/ av/ kvinnlighet/ skulle/ stöda/ i/ samhällsdeltagandet./

Kvinnors/ ansvar/ över/ hemmet/ och/ hembygden/ blev/ allt/ tydligare/ under/ krigsåren./

Moderlighet/och/omhändertagande,/både/av/den/egna/familjen/men/även/över/de/barn/

som/ blivit/ ensamma,/ blev/ förutom/ en/ naturlig/ reaktion,/ även/ ett/ sätt/ för/ KN/ att/

uppmuntra/och/uppfostra/gemene/kvinna/ till/moderlighet./Samtidigt/skulle/kvinnorna/

//////////////////////////////////////// ////////
160/RA,/Kalevalaisten/Naisten/Liiton/arkisto,/Kalevalaisten/Naisten/r.y./toimintakertomus/v./1941,/
28.2.1942o/ RA,/ Kalevalaisten/ Naisten/ Liiton/ arkisto,/ Kalevalaisten/ Naisten/ r.y:n/
toimintakertomus/v./1942,/3U4./28.2.1943./
161/RA,/Kalevalaisten/Naisten/Liiton/arkisto,/Kalevalaiset/Naiset/r.y:n/toimintakertomus/v./1943,/
Maaliskuu/1944./
162/RA,/Kalevalaisten/Naisten/Liiton/arkisto,/Kalevalaiset/naiset/ry,/Kertomus/toiminnasta/vuonna/
1945o/ RA,/ Kalevalaisten/ Naisten/ Liiton/ arkisto,/ Kalevalaiset/ Naiset/ ry:n/ toimintakertomus/
vuodelta/1946./Vuosikokous/1947,/10.4.1947./
163/RA,/Kalevalaisten/Naisten/Liiton/arkisto,/Äitikero/Äitini/omaUlehdet/1944–1947./
164/Mäkelä/1984,/76–77./
165/RA,/Kalevalaisten/Naisten/Liiton/arkisto,/Kalevalaiset/Naiset/r.y:n/toimintakertomus/v./1943,/
Maaliskuu/1944./
166/RA,/Kalevalaisten/Naisten/Liiton/arkisto,/Kalevalaiset/Naiset/ r.y:n/Vuosikertomus/v./1944./
5.3.1945./



/

/ 48/

lära/sig/att/uppskatta/sig/själva,/sina/insatser/och/lära/sig/om/Kalevalas/kulturarv./En/

gemensam/styrka/skulle/alltså/finnas/i/moderligheten/och/i/Kalevala./På/basen/av/det/

material/som/finns/bevarat/kan/man/anta/att/det/i/mödrahemmen/talades/mycket/om/

Kalevalakvinnan/och/hennes/arv/och/insatser/i/samhället./Mödrarna/uppmuntrandes/till/

viljestyrka,/ mod/ och/ uthållighet/ i/ de/ svåra/ krigstiderna/ bland/ annat/ med/ hjälp/ av/

Kalevalas/dikter./

Finskhetsideal/

Det/krigstida/finskhetsidealet/

Under/hotet/från/Sovjetunionen/på/1930Utalet/blev/ideologier/som/betonade/nationens/

enighet/ aktuella/ på/ nytt./ Det/ största/ hotet/ för/ självständigheten/ ansågs/ vara/ det/

geopolitiska/och/ideologiska/trycket/från/öst.167/Oron/över/världspolitiken/var/stor/bland/

invånarna/och/hotet/för/krig/växte./Elsa/Heporauta/beskrev/det/mentala/förberedandet/

inför/kriget/på/följande/sätt:/

Ifall/en/ny/strid/om/herravälde/bryter/ut/på/världens/slagfält,/så/som/den/oroliga/

världen/nu/avvaktar,/var/ska/vi/då/finna/kraft?/Förutom/en/beväpnad/utrustning/

måste/vi/återigen/finna/i/våra/själar/våra/förfäders/livsvisdomar/i/Kalevala./(…)/

Hela/ vår/ kultur/ reser/ sig/ ur/ Kalevala,/ då/ det/ finländska/ bondesamhället/ har/

sjungit/dessa/sånger/och/därför/är/vår/kultur/bondesamhällets/kultur.168/

Ovannämnda/ citat/ visar/ tydligt/ att/ Elsa/ Heporauta/ starkt/ romantiserade/

bondesamhällets/ kulturarv/ och/ levde/ efter/ den/ uppfattningen./ Kalevalas/ lärdomar/

skulle/hjälpa/och/stöda/det/ finska/folket/genom/svåra/tider./Kalevalas/händelser/och/

karaktärer/blev/åtminstone/till/viss/grad/sanna/och/verkliga/historiska/företeelser./Det/

finska/folkets/kraft/och/mod/fanns/nerskriven/i/eposet./

Samtidigt/syftade/Heporauta/till/krig/som/nationernas/kirurgi./Hon/menade/att/det/ruttna/

och/förfallna/i/nationernas/karaktär/skulle/skäras/bort/under/krigen/och/att/nationerna/

därefter/ fick/ möjlighet/ att/ skapa/ sig/ nya/ värderingar/ och/ framför/ allt/ stimulerande/

//////////////////////////////////////// ////////
167/Klinge/2012,/200,/234./
168/SKS/KIA,/Elsa/Heporaudan/arkisto,/puheet/ja/muut/käsikirjoitukset,/Heporauta,/[Suomalaiset/
eivät/ osaa/ Kalevalaansa],/ ”Jos/ kuitenkin,/ kuten/ jännittynyt/ maailma/ nyt/ odottaa,/ alkaa/ uusi/
kamppailu/maailman/kilpakentillä,/mistä/ silloin/on/meidän/voimaa/haettava?/Paitsi/ aseellista/
varustautumista/ on/ meidän/ jälleen/ löydettävä/ sielumme/ tunkeutumalla/ esivanhempiemme/
viisaaseen/ elämänoppiin,/ Kalevalaan./ (…)/ Koko/ meidän/ kulttuurimme/ kohoaa/ Kalevalan/
pohjalta,/Suomen/talonpoikaisnaiset/ja/talonpoikaismiehet/ovat/nämä/laulut/laulaneet,/siksi/on/
meidän/kulttuurimme/talonpoikaiskulttuuria.”/



/

/ 49/

ideologier./Samtidigt/menade/hon/ att/människorna/ i/ början/ av/ 1900Utalet/ allt/ för/ väl/

kände/till/krigens/förfärligheter/och/dömde/därför/dem,/men/att/deras/barnbarns/barn/

om/hundra/år/skulle/se/på/saken/på/ett/annat/sätt./Hon/menade/att/nutidsmänniskan/

[det/ vill/ säga/ 2000Utalets]/ skulle/ se/ det/ vackra/ och/ livskraftiga/ som/ uppkommit/ ur/

krigens/ ruiner.169/ Heporautas/ sätt/ att/ se/ på/ krig/ samt/ orsakUverkanförhållanden/ är/

tämligen/ klinisk./ Heporautas/ förhoppning/ verkade/ vara/ den/ att/ krigsföring/ och/ den/

efterföljande/andliga/och/nationella/utvecklingen/ i/det/ långa/ loppet/skulle/ leda/ till/att/

nationer/skulle/sluta/kriga/med/varandra./Den/sociala/ingenjörskonsten/och/rashygien/

skulle/ tillsammans/ med/ den/ historiska/ kunskapen/ leda/ till/ en/ nationell/ styrka/ och/

samhörighet./Genom/krigen/skulle/nationerna/komma/i/kontakt/med/sitt/allra/innersta/

väsen/och/sedan/kultivera/den/för/att/slutligen/resa/sig/starkare/ur/krigets/ruiner./

Heporauta/var/övertygad/om/att/även/se/det/goda/i/krigsföring./Det/beskriver/hon/bland/

annat/genom/att/ställa/ frågan/ ifall/de/europeiska/nationernas/säregna/karaktärsdrag/

skulle/suddas/ut/under/återuppbyggnadens/tider/eller/om/nationerna/kunde/bevara/sina/

nationella/egenheter./Heporauta/menade/att/ifall/en/nation/valde/det/sistnämnda,/borde/

varenda/en/nation,/även/de/som/upplevt/krig,/genomgå/en/nationell/renässans/och/på/

basis/av/den/skapa/nytt./Hon/menade/att/världen/skulle/bli/enformig/ifall/hela/Europa/

byggdes/ efter/ samma/modell./ Elsa/Heporauta/ ansåg/ även/ att/ en/ nation/ utan/ egna/

traditioner/kunde/liknas/vid/ett/träd/utan/rötter,/som/slutligen/skulle/smälta/samman/med/

andra/folkslag/och/upphöra/att/existera./Detta/skulle/antingen/ske/då/en/politisk/frihet/

fattades/eller/om/folket/var/kraftlöst./Heporauta/menade/att/en/nation/fungerar/likt/en/

stark/individ/som/representerar/sin/släkt/och/fortsätter/den.170/Heporauta/beskrev/den/

nationella/renässansen/som:/

en/självständig/företeelse,/oberoende/av/regeringsform,/eftersom/det/handlar/

om/ett/kulturellt/fenomen./Den/ska/heller/aldrig/misstas/för/en/stagnering/i/det/

förflutna./Den/är/tvärtom/en/språngbräda/in/i/framtiden./Den/nationella/kulturella/

renässansen/skapar/således/något/nytt/och/livskraftigt,/framom/att/stå/stilla./171/

//////////////////////////////////////// ////////
169/ SKS/ KIA,/ Elsa/ Heporaudan/ arkisto,/ puheet/ ja/ muut/ käsikirjoitukset,/ Heporauta,/ Herra/
Tasavallan/Presidentti/ ja/Rva/Kallio,/rakkaat/karjalaiset/ ja/juhlayleisö!,/[tal,/troligen/december/
1937]./
170/SKS/KIA,/Elsa/Heporaudan/arkisto,/puheet/ja/muut/käsikirjoitukset,/Heporauta,/Kansallinen/
renesanssi,/(sic)./
171/SKS/KIA,/Elsa/Heporaudan/arkisto,/puheet/ja/muut/käsikirjoitukset,/Heporauta,/Kansallinen/
renesanssi/(sic),/”…se/on/itsenäinen/ilmiö,/hallitusmuodosta/riippumaton,/sillä/se/on/kulttuuriU
ilmiö./Eikä/se/koskaan/oikein/käsiteltynä/merkitse/ jähmettymistä/entiseen./Se/on/päinvastoin/
ponnahduslauta/ tulevaisuuteen./ (…)/ Kansallisen/ kulttuurin/ renesanssi/ ei/ siis/ ole/ paikallaan/
polkemista,/vaan/uuden/ja/elinvoimaisen/luomista.”/(sic)/



/

/ 50/

Heporauta/ konstaterade/ att/ inget/ annat/ folkslag/ hade/ Kalevalas/ traditioner,/ men/

samtidigt/fick/folket/inte/glömma/bort/att/skapa/sin/egen/tid,/det/nya./Det/främsta/målet/

var/att/skapa/kärlek/ur/allt/hat./Heporauta/sade/i/ett/tal/i/juni/1938://

Där/hat/omformas/till/kärlek/har/människosinnet/genomgått/en/förnyelse/som/

lägger/ grunden/ för/ den/ privata/ människan,/ stammen/ och/ nationen./ Hat/ blir/

kärlek/ –/ hat/ inom/ stammen/ blir/ kärlek/ som/ sedan/ formas/ till/ kärlek/ för/

fosterlandet.172/

Heporauta/hävdade/till/ungdomen/och/till/deras/möjligheter/och/ansvar/över/att/bygga/

upp/ en/ stark/ nation./ Hon/ påpekade/ att/ Finland/ redan/ under/ den/ korta/

självständighetstiden/hade/uppnått/mycket/och/att/det/var/ungdomens/tid/att/ta/för/sig/

och/se/till/att/Finland/aldrig/mera/skulle/behöva/ta/order/från/en/annan/stat.173/

Elsa/Heporauta/menade/att/kärleken/först/skulle/yttras/och/riktas/mot/det/egna/folket/

för/att/övervinna/allt/det/onda./Endast/efter/det/kunde/kärleken/omformas/till/altruism/

som/ gynnade/ andra./ Krigsförlusterna/ och/ de/ nya/ förödande/ och/ förnedrande/

gränsdragningarna/ beskrevs/ i/ årsberättelsen/ 1939–1940/ enligt/ följande:/ ”Karelen,/

Kalevaladikternas/ vagga,/ är/ splittrad/ och/ stora/ delar/ av/ den/ tillhör/ inte/ längre/

Finland.”174/Eftersom/freden/hade/resulterat/i/att/Finland/förlorade/stora/landområden/

åt/Sovjetunionen/och/mer/än/en/halv/miljon/människor/hade/förlorat/sina/hem,/ansåg/

föreningen/ att/ det/ hörde/ till/ deras/ plikt/ att/ delta/ i/ återuppbyggandet./ Förslag/ om/att/

investera/ i/ en/ bondgård/ och/ att/ överlåta/ den/ åt/ en/ karelsk/ storfamilj/ fick/ gensvar./

Gården/ skulle/ köpas/ med/ Kalevala/ Korus/ vinster./ Bondgårdsprojektet/ måste/ ändå/

slutligen/skjutas/upp/på/obestämd/tid/på/grund/av/oklarheter/i/boksluten/orsakade/av/

Kalevala/ Korus/ kortvariga/ verkställande/ direktör/ fru/ RuostekorpiUSainio./ Det/ som/

däremot/kunde/arrangeras/var/fester/i/karelsk/anda/runt/om/i/landet/i/samarbete/med/

Kalevalasällskapet./ Syftet/ med/ dessa/ sammankomster/ var/ att/ öka/

samhörighetskänslan/ mellan/ de/ evakuerade/ karelarna/ och/ ursprungsinvånarna,/

//////////////////////////////////////// ////////
172/ SKS/ KIA,/ Elsa/ Heporaudan/ arkisto,/ puheet/ ja/ muut/ käsikirjoitukset,/ Heporauta,/
”Heimoushenki/ja/isänmaan/henki”,/puhe/Jyväskylän/maakuntajuhlilla/26.6.1938,/”Missä/vihasta/
rakkaus/ kehkeytyy,/ siellä/ on/ läpikäyty/ se/ ihmismielen/ uudistus,/ joka/ on/ kaikkein/ pohjaavin/
yksityiselle/ ihmiselle,/ heimolle,/ kansalle./ Vihasta/ rakkaus/ –/ heimovihasta/ heimorakkaus,/ ja/
heimorakkaudesta/isänmaanrakkaus.”/
173/ SKS/ KIA,/ Elsa/ Heporaudan/ arkisto,/ puheet/ ja/ muut/ käsikirjoitukset,/ Heporauta,/
”Heimoushenki/ja/isänmaan/henki”,/puhe/Jyväskylän/maakuntajuhlilla/26.6.1938./
174/ RA,/ Kalevalaisten/ Naisten/ Liiton/ arkisto,/ Elsa/ Vuorjoki,/ Kertomus/ Kalevalaisen/ Naisen/
Muistomerkkiyhdistyksen/ toiminnasta/ ajalta/ 16.2.1939–3.10.1940./ Kuuluu/ vuosikokouksen/
21.11.40/pöytäkirjaan,/”Itse/kalevalaisten/runojen/kehto,/Karjala,/on/pirstottu,/ja/suuri/osa/siitä/
ei/kuulu/enää/Suomen/valtakunnan/rajojen/sisään.”/



/

/ 51/

speciellt/ genom/ att/ understryka/ karelarnas/ andel/ i/ skapandet/ och/ bevarandet/ av/

Kalevalakulturen./Festernas/inkomster/användes/till/förmån/för/karelarna.175/

Under/krigsåren/försvårades/föreningens/ursprungliga/ideella/verksamhet/och/flera/av/

medlemmarna/ bidrog/ bland/ annat/ i/ Lottaverksamheten/ och/ i/ soldathemmens/

verksamhet./Då/kriget/bröt/ut/stannade/flera/medlemmar/på/landsbygden/och/en/del/

återvände/till/Helsingfors/först/under/vintern./Även/om/medlemmarna/var/splittrade/runt/

om/i/landet/under/året/1941,/ställde/föreningen/upp/i/stödåtgärder/bland/annat/genom/

kläddonationer/ i/ förmån/ för/ barn/ i/ östra/ karelen/ och/ genom/ att/ arrangera/

förfriskningstillställningar/för/soldater.176/

Forndräkter,/smycken,/inredning/och/design/

Elsa/Heporauta/kände/starkt/för/den/forntida/klädseln/samt/de/forntida/smyckena/som/

hörde/samman/med/dem./I/ett/tal/i/Jyväskylä/1938/talade/hon/om/klädernas/betydelse./

Hon/ sade/ att/ ätternas/ och/ fosterlandets/ själ/ fanns/ kvar/ i/ de/ forntida/ finländska/

dräkterna./Heporauta/menade/att/Finland/hade/varit/fattigt/under/de/tider/som/landet/

varit/underordnad/andra/makter,/men/att/gravfynden/var/bevis/på/landets/hemlighållna,/

egentliga/rikedomar./Speciellt/tydligt/blev/detta/efter/att/kopiering/av/kläder,/smycken/

och/bruksföremål/från/de/gångna/tiderna/började./Heporauta/beskrev/i/sitt/tal/hur/det/

förflutna/ genom/ tiderna/ sträckte/ sin/ hand/mot/ det/ självständiga/ Finland/ och/ visade/

vägen/mot/framtiden./Förfäderna/och/urmödrarna/fanns/därför/i/föremålen/bland/folket/

och/sade:/

Glöm/ oss/ inte,/ svik/ aldrig/ ert/ arv/ från/ Kalevala/ som/ ger/ kraft/ åt/ samhällets/

ädlaste/individer/–/från/torpens/fru/till/internationellt/kända/konstnärer/och/även/

regeringens/högtstående/individer./177/

I/ citatet/ ovan/ ger/Heporauta/ en/ röst/ åt/ de/ forntida/ finländarna./Genom/att/ göra/ det/

inskrev/ hon/ inte/ endast/ en/ röst,/ en/ tankegång/ och/ ett/ meddelande/ i/ själva/

bruksföremålen,/hon/förkroppsligade/samtidigt/det/forntida/och/förankrade/det/i/tiden./

De/ forntida/ föremålen,/ smyckena/ och/ kläderna/ skulle/ inte/ enbart/ fungera/ som/

//////////////////////////////////////// ////////
175/ RA,/ Kalevalaisten/ Naisten/ Liiton/ arkisto,/ Elsa/ Vuorjoki,/ Kertomus/ Kalevalaisen/ Naisen/
Muistomerkkiyhdistyksen/ toiminnasta/ ajalta/ 16.2.1939–3.10.1940./ Kuuluu/ vuosikokouksen/
21.11.40/pöytäkirjaan./
176/RA,/Kalevalaisten/Naisten/Liiton/arkisto,/Kalevalaisten/Naisten/r.y./toimintakertomus/v./1941,/
28.2.1942./
177/ SKS/ KIA,/ Elsa/ Heporaudan/ arkisto,/ puheet/ ja/ muut/ käsikirjoitukset,/ Heporauta,/
”Heimoushenki/ ja/ isänmaan/ henki”,/ puhe/ Jyväskylän/ maakuntajuhlilla/ 26.6.1938,/ ”Älkää/
unohtako/meitä,/älkää/koskaan/pettäkö/kalevalaista/menneisyyttänne,/josta/jo/nyt/ammentavat/
voimaa/ kansan/ jaloimmat/ yksilöt/ –/ torpan/ emännästä/ kansainvälisiin/ taiteilijakuuluisuuksiin/
saakka,/hallitusmiestemme/ylevimpiin/yksilöihin/asti.”/



/

/ 52/

bruksföremål/ och/ inspirera/ ur/ en/ hantverkarsynvinkel,/ de/ skulle/ även/ påminna/ sin/

bärare/ och/ omgivningen/ om/ historiens/ betydelse/ och/ ständiga/ närvaro/ i/ vardagen./

Kalevalas/lärdomar/skulle/med/andra/ord/följa/folket/genom/livet./Då/Kalevalas/historia/

var/känd/och/närvarande/i/konsten,/kulturen,/hemmen/och/till/och/med/i/politiken,/var/

Kalevalarenässansen/som/KNMY/förespråkade/i/gång.//

Forndräkten,/eller/åtminstone/fragment/av/den,/skulle/bäras/till/vardagen./Men/eftersom/

dräkterna/i/helhet/inte/passade/in/i/vardagssysslor/fick/Kalevala/Korus/smycken/ett/stort/

fotfäste./De/symboliserade/den/nationella/medvetenhet/och/stolthet/som/passade/in/i/

KMY:s/ ideal./ Föreningen/ förespråkade/en/ny/ kvinnobild,/ en/bredare/uppfattning/om/

henne,/speciellt/genom/att/ välja/Louhi/som/sin/symbol,/ samtidigt/som/ förmödrarnas/

minne,/historia/och/kunskaper/skulle/hedras/och/upprätthållas./Den/moderna,/jämlika,/

självständiga/ och/ uppfinningsrika/ kvinnan/ valde/ att/ värna/ om/ den/ traditionella,/

moderliga,/ ”ursprungliga”/ finska/ kvinnans/ roll/ och/ arv,/ vars/ uppgift/ var/ att/ försvara/

hemmet,/både/nationen/och/den/egna/familjen./

KN/tog/sitt/uppdrag/om/en/Kalevalarenässans/på/allvar./I/verksamhetsplanen/från/år/

1941/konstaterar/föreningen/att://

I/hemlandet/har/vi/planerat/att/främja/Kalevalarenässansen/genom/att/återigen/

påpeka/att/den/finländska/kulturens/avtryck/ska/synliggöras/på/alla/offentliga/

byggnader,/ på/ varje/ stationsbyggnad,/ sjukhus,/ café/ och/ postkontor/ –/ i/ alla/

offentliga/ utrymmen./ Hemkulturen/ ska/ främjas/ genom/ speciella/ böcker/ som/

behandlar/ vår/ hemkulturs/ olika/ delar:/ rummens/ inredning,/ ordning/ och/

inredningsstil./178/

Under/året/1941–1942/planerade/KN/ett/samlingsverk/i/bokformat/som/skulle/omfatta/

de/ bästa/ folkliga/ möblerna./ I/ projektet/ engagerades/ både/ arkitektstuderanden,/

professorer,/ arkitekter/ samt/ representanter/ från/ Finlands/ Arkitektförbund/ och/

Koristetaitelijaliitto/ Ornamo./ Meningen/ var/ att/ i/ text/ och/ bildform/ sammanställa/

information/om/folkliga/möbler/från/olika/muséer./Projektets/förverkligande/lades/dock/

på/is/i/och/med/att/fortsättningskriget/bröt/ut./År/1944/planerades/en/lansering/av/en/

//////////////////////////////////////// ////////
178/RA,/Kalevalaisten/Naisten/Liiton/arkisto,/Toimintasuunnitelmat/1938–1985,/Työsuunnitelma/
vuodeksi/ 1941/ ja/ edelleen,/ ”Kotimaassa/ olemme/ suunnitelleet/ voivamme/ ajaa/ Kalevalaisen/
renessanssin/asiaa/yhä/uudelleen/painostamalla,/että/suomalaisen/kulttuurin/jälki/painettaisiin/
jokaiseen/ julkiseen/ rakennukseemme,/ jokaiseen/asemarakennukseen,/ sairaalaan,/ kahvilaan,/
postikonttoriin/ –/ kaikkiin/ julkisiin/ paikkoihin./ Kotikulttuuria/ olemme/ suunnitelleet/ ajettavaksi/
erikoisissa/ kirjoissa,/ joissa/ käsiteltäisi/ kotikulttuurimme/ eri/ puolia:/ huoneitten/ sisustusta,/
järjestelyä,/sisustustyyliä.”//



/

/ 53/

tävling/om/nationell/inredningsU/och/byggnadsstil.179/Samlingsverket/skulle/fungera/som/

en/inspirationskälla/och/uppmuntra/till/en/viss/sorts/inredningsstil/för/hemmen/i/Finland./

Viljan/till/att/påverka/hemmets/inredningsstil/och/de/offentliga/byggnadernas/utseende/

fick/ dock/ aldrig/ ett/ så/ stort/ genombrott/ som/ önskats,/ men/ en/ bit/ på/ vägen/ kom/

föreningen/ ändå/ i/ och/ med/ föreningens/ caféUrestaurang/ Kestikartano./ Föreningens/

krav/ för/ heminredning/ var/ att/ den/ skulle/ basera/ sig/ på/ gamla/ traditioner/men/ ändå/

anpassas/ efter/ samtidens/ behov/ och/ stil./ Föreningen/ förväntade/ sig/ även/ att/

textilindustrin/ skulle/ börja/ tillverka/ textiler/ som/ representerade/ finskheten,/ och/ som/

sedan/skulle/användas/både/i/klädU/som/möbelindustrin.180/

Heporauta/ hade/ klara/mål/ och/ starka/ visioner/ om/ hur/ uppbyggandet/ av/ finskheten/

kunde/gynna/så/många/som/möjligt./Kalevala/Koru/är/ett/ypperligt/exempel/på/detta./

Heporauta/ ville/ även/utveckla/och/ ta/ fram/nya/bruksföremål/ till/ hemmen,/ som/även/

kunde/ säljas/ som/ souvenirer/ (t.ex./ under/ Olympiska/ spelen/ i/ Helsingfors/ 1940)./

Heporauta/menade/att/Raumo/kunde/bli/känt/för/sin/spets/och/Kauhava/för/sina/dolkar./

Runt/om/ i/ landet/kunde/sedan/hittas/och/vid/behov/skapas,/med/hjälp/av/historiska/

medel,/nya/turistföremål.181/I/föreningens/verksamhetsplan/för/året/1941/konstaterades/

att/”det/till/allt/fler/länder/borde/bevisas/att/den/finländska/kulturen/i/Kalevala/inte/enbart/

är/en/produkt/av/vår/fantasi,/att/våra/smycken/är/ett/bevis/på/att/det/är/frågan/om/en/

högklassig/hemkultur.”182/Dessutom/konstaterade/Heporauta/i/ett/tal:/”Genom/att/förnya/

dräkter/och/duplicera/smycken/som/hittats/i/gravar/har/vår/förening/velat/visa/att/det/

forntida/livet/i/Finland/har/varit/rikt/och/storartat”.183/

Heporauta/var/övertygad/om/att/det/finska/folket/kunde/skapa/en/ny/bild/av/finskhetens/

både/nationellt/ och/ internationellt./Hon/hävdade/att/ det/ enda/ som/behövdes/ var/ ett/

//////////////////////////////////////// ////////
179/RA,/Kalevalaisten/Naisten/Liiton/arkisto,/Kalevalaisten/Naisten/r.y./toimintakertomus/v./1941,/
28.2.1942:/ / RA,/ Kalevalaisten/ Naisten/ Liiton/ arkisto,/ Toimikunnat/ ja/ kerhot/ 1941–1954,/
Pöytäkirja/ julkaisuvaliokunnan/ kokouksesta/ toukokuun/ 5/ p:nä/ 1942,/ Pöytäkirja/
julkaisuvaliokunnan/ kokouksesta/ helmikuun/ 8/ p:nä/ 1943,/ Pöytäkirja/ julkaisuvaliokunnan/
kokouksesta/tammikuun/5/p:nä/1944./
180/SKS/KIA,/Elsa/Heporaudan/arkisto,/puheet/ja/muut/käsikirjoitukset,/Heporauta,/Kalevalainen/
renessanssi./
181/ SKS/ KIA,/ Elsa/ Heporaudan/ arkisto,/ puheet/ ja/ muut/ käsikirjoitukset,/ Heporauta,/ Aate/ ja/
käytäntö./
182/RA,/Kalevalaisten/Naisten/Liiton/arkisto,/Toimintasuunnitelmat/1938–1985,/Työsuunnitelma/
vuodeksi/1941/ja/edelleen,/”Yhä/useampiin/maihin/olisi/pyrittävä/todistamaan,/ettei/Kalevalassa/
esiintyvä/ suomalainen/ kulttuuri/ ole/ vain/ kansamme/ rikkaan/mielikuvituksen/ tuote,/ vaan/ että/
korumme/todistavat/sen/olleen/korkeaa/kotikulttuuria.”/
183/SKS/KIA,/Elsa/Heporaudan/arkisto,/puheet/ja/muut/käsikirjoitukset,/Kalevala/ja/uusi/nuoriso,/
”Hautalöytöjen/ koruaiheistoa/monistamalla,/ erikoisesti/ hautalöytöjen/ pukuja/ uudistamalla,/ on/
yhdistys/käytännössä/halunnut/näyttää,/että/entisaikainen/elämä/Suomessa/on/ollut/rikasta/ja/
mahtavaa.”/



/

/ 54/

nationellt/uppvaknande/hos/dem/som/hade/kunskaper/och/färdigheter/för/konstnärligt/

skapande./Nya/idéer/behövdes/för/att/uppnå/ett/högre/konstnärligt/sikte.184/

I/ den/ samtida/ kontexten/ gällande/ både/ nationaldräkterna/ och/ smyckena,/ syntes/ ett/

behov/till/en/viss/grad/av/modernisering/och/anpassning/efter/tidens/behov./Den/”nya/

patriotismen”/ hade/ en/ tydlig/ efterfrågan/ då/ kläderna/ och/ smyckena/ alternerades,/

förenklades/och/moderniserades/efter/tidens/behov/och/smak./Hantverk/och/speciellt/

textiltillverkning/värderades/högt/i/det/tidiga/1900Utalets/Finland,/precis/som/nationalU/

och/ forndräkternas/ ökade/ popularitet/ i/ visade./ De/ nationalromantiska/ dragen/ i/

samhället/gav/legitimation/för/att/återskapa/historien/genom/kläder/och/smycken/som/

sedan/skulle/vara/närvarande/i/vardagen/i/syfte/att/förstärka/nationstillhörigheten/och/

finskheten./ Heporauta/ kände/ starkt/ för/ att/ både/ bevara/ den/ forntida/men/ samtidigt/

utveckla/den/samtida/ finskheten./Hon/ville/på/alla/sätt/och/vis/ främja/Finlandsbilden/

och/ dess/ attraktion/ både/ nationellt/ och/ internationellt./ Heporauta/ var/ modig/ i/ sitt/

tankesätt/och/fick/likasinnade/med/i/sina/projekt./Utöver/det/visar/verksamhetens/bredd/

på/ett/kosmopolitiskt,/kreativt/och/framför/allt/drivet/sätt/att/arbeta/och/förverkliga/idéer/

på./

Finskhetsidealet/och/frändefolksarbetet/

Drömmarna/om/ett/Storfinland/växte/före/och/under/andra/världskriget/bland/de/aktiva/

inom/ till/ exempel/ Akademiska/ Karelen/ Sällskapet/ (AKS)/ som/ grundades/ år/ 1922./

Verksamhetens/ mål/ var/ att/ framhäva/ och/ genomföra/ nationalitetsfrågan/ och/

finskheten./AKS:s/starka/nationskänsla/och/patriotism/var/viktiga/delar/även/ i/ frågor/

som/berörde/frändefolken.185/

Frändefolksarbetet/hade/enligt/Heporauta,/ fått/sin/början/ inom/hobbykretsar/som/ett/

sätt/att/utforska/och/se/upp/till/andra/folkgruppers/egenheter./Intresset/fungerade/som/

ett/sorts/startskott/till/ett/uppvaknande/och/till/att/väcka/intresse/för/det/egentliga/arbetet./

Heporauta/menade/att/det/kulturella/inflytandet,/i/allt/för/många/år,/endast/hade/kommit/

från/väster./Hon/påpekade/även/att/den/svensktalande/överklassen/kommit/från/väst,/

och/därför/skapades/den/fientlighet/som/under/krigen/motarbetades./Finländarna/hade,/

enligt/ Heporauta,/ blivit/ tvingade/ till/ att/ granska/ det/ egna/ folkets/ utvecklingsskeden/

genom/ett/främmande/folks/ögon./På/grund/av/detta/hade/finländarna/börjat/nervärdera/

sina/framsteg/och/vilket/slutligen/hade/lett/till/att/de/nationella/tankesätten/försvann./Det/

//////////////////////////////////////// ////////
184/ SKS/ KIA,/ Elsa/ Heporaudan/ arkisto,/ puheet/ ja/ muut/ käsikirjoitukset,/ Heporauta,/ Aate/ ja/
käytäntö./
185/SKS/KIA,/Elsa/Heporaudan/arkisto,/puheet/ ja/muut/käsikirjoitukset,/Heporauta,/Heimotyö/
kansallisena/kulttuuritekijänä./



/

/ 55/

hade,/enligt/Heporauta,/under/inga/omständigheter/varit/frågan/om/ett/utbyte/kulturer/

emellan./Hon/hävdade/att/även/intresset/för/de/finländska/frändefolken/hade/börjat/öka/

efter/att/nationskänslan/hos/ finländarna/hade/börjat/växa,/och/efter/att/ tilltron/ till/det/

egna,/framför/allt/KalevalaUkulturens/traditioner,/hade/blivit/starkare./Hon/menade/att/

meningen/ inte/ var/ att/ bryta/ banden/ västerut,/ utan/ snarare/ att/ inse/ att/ frändefolken/

kunde/bidra/ till/ att/ berika/den/ finska/kulturen./Det/ var/med/andra/ord/ frågan/om/ett/

ömsesidigt/ beroendeförhållande/ där/ frändefolken/ kunde/ stöda/ sig/ mot/ och/ får/

inspiration/av/varandra./Igenkänningsfaktorerna/och/en/gemensam/politisk/agenda/var/

viktig,/ speciellt/ då/ ett/ nytt/ Europa/ höll/ på/ att/ utvecklas./ Enligt/ Heporauta/ krävde/

frändefolksarbetet/ ett/ nationstänkande/ som/ förstärkte/ och/ förhöjde/ självkänslan,/ så/

pass/ att/ den/ unika/ kulturen/ vars/ grund/ och/ själ/ fanns/ i/ Kalevalatraditionerna/ skulle/

utvecklas.186/ KN:s/ verksamhetsberättelse/ från/ år/ 1942/ tog/ ställning/ till/

frändefolksfrågan/genom/att/konstatera:/”Då/vi/värnar/om/Kalevalakulturen,/kan/vi/inte/

under/ dessa/ fasansfulla/ tider/ glömma/ bort/ de/ andra/ Kalevalastammarnas/ andel/ i/

kulturens/ formande.”187/Frändefolkstanken/ fanns/med/ i/ föreningens/verksamhet/som/

ett/verktyg/för/kulturutbyte/där/de/besläktade/kulturerna/kunde/ lära/sig/av/och/stötta/

varandra/i/en/broderlig/och/systerlig/anda./

Även/om/Heporauta/ville/ främja/den/finländska/kulturens/utveckling/och/omformning/

samt/garantera/självständigheten,/var/hon/mån/om/att/ge/utrymme/och/visa/respekt/för/

andra/nationers/självständighetssträvanden./Heporauta/beskrev/det/som/att/den/egna/

kulturens/renässans/skulle/ses/som/en/nödvändighet,/men/att/den/samtidigt/inte/kunde/

blunda/ inför/ andra/ länders,/ främst/ grannfolkens,/ kulturer./ Nationernas/ kulturella/

uppvaknande/ inför/en/ny/glansperiod/skulle/ respekteras./Heporauta/menade/att/det/

självständiga/Finland/ fortfarande/bekantade/sig/med/de/kulturströmningar/som/hade/

påverkat/landets/kultur./Genom/detta/uppnåddes/sedan/en/verklighetsgrund/som/den/

egna/ kulturen/ kunde/ bygga/ på./ Heporauta/ var/ övertygad/ om/ att/ de/ kommande/

generationerna/skulle/kunna/säga:/”Här/gick/vägen/och/nu/är/en/ny/stig/upptrampad!”188/

Heporauta/menade/att/nationerna/skulle/vara/lyhörda/mot/sina/egna/strävanden/men/

samtidigt/se/till/att/inte/stänga/andra/kulturers/påverkan/utanför,/eftersom/kulturer/i/det/

stora/hela/är/gränslösa,/flytande/entiteter,/som/inte/går/att/begränsa.//

//////////////////////////////////////// ////////
186/SKS/KIA,/Elsa/Heporaudan/arkisto,/puheet/ ja/muut/käsikirjoitukset,/Heporauta,/Heimotyö/
kansallisena/kulttuuritekijänä./
187/ RA,/ Kalevalaisten/ Naisten/ Liiton/ arkisto,/ Kalevalaisten/ Naisten/ r.y:n/ toimintakertomus/ v./
1942,/7./28.2.1943,/ ”Kun/siis/vaalimme/kalevalaista/kulttuuria,/emme/voi/myöskään/unohtaa/
muitten/ kalevalaisten/ heimojen/ osuutta/ tähän/ kulttuuriin/ tänä/ ankarana,/ heimojamme/
vavisuttavana/aikana.”//
188/SKS/KIA,/Elsa/Heporaudan/arkisto,/puheet/ja/muut/käsikirjoitukset,/Heporauta,/Kalevalainen/
renessanssi,/”Tästäpä/tie/menikin,/ura/uusi/aukeninkin!”/



/
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Frändefolksarbetet/blev/således/ett/verktyg/för/att/stärka/det/egna/folkets/förflutna/och/

samtidigt/binda/ihop/närbesläktade/folk./På/så/sätt/förankrades/finskheten/i/ett/större/

sammanhang/och/kunde/då/åtminstone/te/sig/som/en/större/makt/bland/de/europeiska/

stormakterna/och/skapa/mer/trovärdighet/som/nation./Genom/att/upprätthålla/kontakten/

till/de/finländska/bosättningarna,/speciellt/i/Amerika,/ville/man/se/till/att/finskheten/som/

grundade/sig/på/Kalevala,/syntes/och/hördes/även/bortom/Atlanten./Kulturutbyte/och/

kulturarbete/fick/större/betydelse/i/och/med/frändefolksarbetet/då/även/samarbetet/på/

olika/forskningsU/och/kulturplan/ökade.189/Genom/dessa/aktiva/handlingar/kunde/den/

nya/nationalismen/och/den/nya/internationalismen/blomstra./

Kalevalaiset/Naiset/ ry/blev/medlem/ i/Heimojärjestöjen/Liitto/år/1943./Verksamheten/

representerade/ frändefolksarbetet,/ gav/ understöd/ åt/ frändefolksflyktingar,/ spred/

information/och/kunskap/om/frändefolken/och/om/Finlands/historiska/uppgift/som/det/

mest/kraftfulla/ finska/ folket/kring/Östersjön./Syftet/var/att/samarbeta/med/ föreningar/

som/understödde/finska/frändefolk./190/

Genom/frändefolken/och/tanken/om/ett/Storfinland/blev/finnarna/och/finskheten/del/av/

ett/större/globalt/och/internationellt/sammanhang/(ny/internationalism)/och/visade/att/

Finland/och/finnarna/var/ett/folk/och/en/nation/med/en/rik/historia./För/att/andra/nationer/

skulle/kunna/beakta/Finland/som/sin/jämlika/måste/finnarna/först/se/till/att/uppskatta/

sin/historia./Finskheten/skulle/befästas/och/bevisas/världen/över.//

Tack/vare/Kalevala/Koru/blev/KNM/framgångsrik./Kunskapen/om/en/storslagen/forntida/

finskhet/ spred/ sig/ internationellt/ genom/ deltagande/ i/ smyckesmässor,/ presenter/ i/

smyckesväg/ till/ ledande/ kvinnor/ både/ i/ Europa/ och/ Amerika./ Samtidigt/ reste/ Elsa/

Heporauta/ runt/ på/ föreläsningsturnéer/ i/ bland/ annat/ Finland/ och/ Amerika./ Även/

frändefolksarbetet/ var/ en/ del/ av/ den/ ”nya/ internationalismen”/ som/ föreningen/

förespråkade./ Kalevala/ Korus/ smyckessortiment/ var/ så/ speciell/ att/ den/ väckte/

uppmärksamhet/världen/över/men/dess/historiska/prägel/var/ändå/inte/så/dominerande/

att/ingen/annan/än/patriotiska/finländare/skulle/kunna/bära/dem./

Den/nationella/utvecklingen/i/Finland/skedde/i/samråd/med/de/allmänna/yttringarna/och/

tendenserna/i/Europa./NationalismUtänket/fick/allt/större/fotfäste/och/det/var/viktigt/att/

verkligen/ framhäva/ och/ skapa/ gemensamma/ ståndpunkter/ som/ en/ enhetlig/ nation./

Många/viljor,/tankeströmningar/och/politiska/vågrörelser/var/på/gång/som/skapade/oro/

//////////////////////////////////////// ////////
189/SKS/KIA,/Elsa/Heporaudan/arkisto,/puheet/ ja/muut/käsikirjoitukset,/Heporauta,/Heimotyö/
kansallisena/kulttuuritekijänä./
190/RA,/Kalevalaisten/Naisten/Liiton/arkisto,/Toimikunnat/ja/kerhot/1941–1954,/Ote/Kalevalaiset/
Naiset/r.y.:n/Valtuuskunnan/kokouksen/7.4.41/pöytäkirjasta./



/
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och/tumult/men/även/framgång/och/nya/idéer./Det/självständiga/Finland/skapades/och/

utformades/ genom/ kollektiva/ ansträngningar./ Politiken,/ kulturen/ och/ konsten/ samt/

utbildning,/ arbete/ och/ hemmaliv/ bidrog/ på/ sina/ plan,/ tillsammans,/ till/ att/ stärka/

gemenskapen/och/nationen./För/att/en/framgångsrik/nation/kunde/skapas/skulle/både/

männen/ och/ kvinnorna/ se/ sig/ själva/ som/ delaktiga/ i/ det/ gemensamma/

nationsuppbyggandet./Men/en/ständig/känsla/av/inre/och/yttre/stridigheter/och/missnöje/

rådde./Växtvärken/över/att/äntligen/ha/blivit/sin/egen/herre/både/på/det/individuella/och/

nationella/planet/var/ tydlig./ Ideella/ frågor/som/krävde/konkreta/svar/var/bland/annat/

vilka/finnarna/var/som/individer/och/medborgare./Svårigheten/i/att/definiera/finskheten/

och/den/egna/(forntida)/historien/övergick/till/en/rädsla/över/att/smälta/samman/med/

andra/ kulturer./ Elsa/ Heporauta/ oroade/ sig/ över/ att/ alla/ europeiska/ nationer/ skulle/

glömma/sig/själva/och/slutligen/byggas/upp/på/samma/grunder./Denna/oro/fungerade/

som/primusmotor/inför/idén/och/drömmen/om/en/kulturell/Kalevalarenässans./

Kestikartano/&/nykterhetsidealet/

I/mars/1943/fattade/föreningen/beslut/om/att/grunda/ett/café/i/Helsingfors./Inredningen,/

samt/maten/skulle/delvis/basera/sig/på/gammal/finsk/tradition/och/personalen/skulle/

kläs/ i/ nationaldräkt./ Caféet/ skulle/ bestå/ av/ två/ utrymmen,/ Pohjolan/ sali/ och/

Väinämöisen/ tupa.191/Det/visade/sig/dock/vara/svårt/att/hitta/ rätt/sorts/utrymmen/för/

cafét/på/lämplig/plats/i/Helsingfors./I/juni/1945/köpte/föreningen/slutligen/rättigheterna/

till/ före/ detta/ caféUrestaurangen/ Musta/ Karhu/ samt/ dess/ utrustning/ och/ matförråd./

Utrymmet/hyrdes/av/Helsingfors/Aktiebank/för/10/år/framöver./Syftet/med/restaurangen/

var/ att/ upphöja/ den/ finländska/ restaurangkulturen/ och/ nykterhetsidealet.192/

Restaurangverksamheten/ skulle/ reflektera/ föreningens/ värderingar./ I/ KN:s/

årsberättelse/för/år/1946/beskrivs/restaurangen/som/ett/ställe/”som/andas/Kalevala/från/

handtagen/ till/ den/ bakersta/ stocken.”193/ Restaurangen/ Kestikartano/ var/ belägen/ på/

Centralgatan/ 7/ i/ Helsingfors,/ och/ öppnade/ sina/ dörrar/ på/ Kalevaladagen/ 1946./

Kestikartanos/ rum/ namngavs/ efter/ Kalevala/ och/ utrymmen/ fick/ heta/ Louhen/ piha,/

Pohjolan/sali,/Hääsali/och/Kalevan/pirtti.194/Restaurangen/var/inredd/i/finsknationalistisk/

anda/som/inspirerats/både/av/Kalevala/och/arkeologiska/fynd./Inredningen/planerades/

//////////////////////////////////////// ////////
191/RA,/Kalevalaisten/Naisten/Liiton/arkisto,/Kalevalaiset/Naiset/r.y:n/toimintakertomus/v./1943,/
Maaliskuu/1944./
192/RA,/Kalevalaisten/Naisten/Liiton/arkisto,/Kalevalaiset/naiset/ry./Kertomus/toiminnasta/vuonna/
1945./
193/RA,/Kalevalaisten/Naisten/Liiton/arkisto,/Kalevalaiset/Naiset/ry:n/toimintakertomus/vuodelta/
1946./ Vuosikokous/ 1947,/ 10.4.1947,/ ”…joka/ huokuu/ Kalevalaisuutta/ aina/ ovenkahvasta/
perimmäiseen/seinähirteen/saakka.”/
194/Mäkelä/1984,/114U115./



/

/ 58/

i/ samråd/ med/ experter/ från/ Nationalmuseet/ samt/ med/ arkitekter/ och/ konstnärer./

Restaurangen/stod/kvar/fram/tills/byggnaden/revs/år/1967.195/

Frågan/ om/ alkoholförbudet/ i/ Kestikartano/ diskuterades/ även/ i/ offentligheten/ och/ år/

1947/skrev/Kuopion/Kalevalaiset/Naiset/r.y:s/styrelse/ett/brev/åt/styrelsen/i/Helsingfors./

I/brevet/konstaterar/de/att/KN:s/ledning/klart/och/tydligt/bryter/mot/föreningens/regler/

ifall/de/serverar/alkohol/ i/Kestikartano,/oberoende/av/hur/sofistikerat/det/kunde/ske./

Utöver/ det/ konstaterade/ kvinnorna/ i/ Kuopio/ att/ tiderna/ i/ landet/ var,/ framför/ allt/ för/

ungdomen/ och/ kvinnorna,/ sådan/ att/ det/ under/ inga/ omständigheter/ kunde/ ske/

förändringar/ i/ regelverket./KN/förbjöd/alkoholbruk/ i/sina/stadgar/”således/som/det/är/

frågan/om/medlemmarna/och/verksamheten/i/förmån/för/föreningen.”196/

I/den/samhälleliga/diskurs/som/kvinnorna/befann/sig/i/under/slutet/av/1800Utalet/och/i/

början/av/1900Utalet/ hade/nykterhetsidealet/ en/ stor/ betydelse./En/ tanke/ för/ att/ hela/

folket/ kunde/ enas/ och/ bli/ självständigt/ var/ den/ att/medborgarna/ skulle/ vara/ nyktra./

Nykterhetsidealet/blev/framför/allt/kvinnornas/börda/att/bära/för/att/behålla/tryggheten/

i/hemmet,/både/ för/barnens/skull/och/även/ för/att/männen/skulle/ trivas/hemma/och/

hålla/sig/borta/från/spriten./En/nation/kunde/endast/bli/och/hållas/stark/ifall/alkoholen/

undveks./

Smyckesmässor,/föredrag/och/samarbeten/

Elsa/Heporauta/reste/runt/i/Amerika/mellan/mars/och/juni/1939./I/Helsingin/Sanomat/

beskrev/hon/sin/resa/med/orden:/”Jag/höll/sammanlagt/75/föredrag/och/ett/tjugotal/tal/

på/sammanlagt/32/platser/om/Kalevalakulturen,/ litteraturen/och/folkupplysningen.”197/

Hon/ hade/med/ sig/ provexemplar/ av/ Kalevala/ Korus/ smycken/ och/ hon/ uppträdde/ i/

Tuukkalas/ forndräkt./Alla/ föredrag/ lockade/ till/ sig/ stora/ entusiastiska/publikmängder/

och/de/ finländska/bosättningarna/fick/en/värdig/hälsning/ från/sitt/hemland.198/Utöver/

föredragen/ träffade/ Elsa/ Heporauta/ även/ presidentens/ fru/ Eleanor/ Roosevelt./

//////////////////////////////////////// ////////
195/Pohjanpalo,/Jääsalo/&/Rantavaara/1977,/182–183.o/RA,/Kalevalaisten/Naisten/Liiton/arkisto,/
Kalevalaiset/Naiset/ry:n/toimintakertomus/vuodelta/1946,/Vuosikokous/1947,/10.4.1947./
196/RA,/Kalevalaisten/Naisten/Liiton/arkisto,/Kirje/Kuopion/Kalevalaiset/Naiset/r.y:n/hallitukselta/
Kalevalaiset/ Naiset/ r.y:n/ Hallitukselle,/ Helsinki/ 28.1.1947,/ ”sikäli/ kun/ on/ kyse/ toiminnasta/
yhdistyksen/tarkoituksen/toteuttamiseksi/ja/sen/jäseninä.”/
197/ SKS/ KIA,/ Elsa/ Heporaudan/ arkisto,/ Muisitkirjoja,/ Amerikan/ matkan/ leikekirja/ (sis./ myös/
valokuvia),/ Ameriikka/ Leikkelekirja/ (sic),/ Helsingin/ Sanomat/ 18.6.1939,/ Elsa/ Heporauta/ piti/
Amerikassa/ 75/ esitelmää/ ja/ parikymmentä/ puhetta,/ ”Pidin/ kaiken/ kaikkiaan/ 32/ paikassa/ 75/
esitelmää/ ja/ parikymmentä/ puhetta/ kalevalaisesta/ kulttuuristamme,/ kirjallisuudesta/ ja/ eräiltä/
kansanvalistuksen/työsaroilta.”/
198/ RA,/ Kalevalaisten/ Naisten/ Liiton/ arkisto,/ Kertomus/ Kalevalaisen/ Naisen/
Muistomerkkiyhdistyksen/ toiminnasta/ ajalta/ 16.2.1939–3.10.1940,/ kuuluu/ vuosikokouksen/
21.11.40/pöytäkirjaan./



/

/ 59/

Roosevelt/ fick/ som/ gåva/ ett/ Kalevala/ Koru/ hängsmycke/ i/ guld./ Roosevelt/

uppmärksammade/ besöket/ i/ sitt/ My/ Day/ cirkulär,/ som/ publicerades/ i/ cirka/ hundra/

tidningar,/där/hon/visade/stort/ intresse/gentemot/Finlands/gamla/kultur.199/Hon/skrev/

bland/annat:/

Hon/ är/ väldigt/ intresserad/ av/ att/ återskapa/ det/ tidiga/ hantverket/ och/ av/

förståelsen/för/sitt/lands/forntida/kultur./Hon/visade/med/stolthet/upp/sin/dräkt/

för/mig,/med/en/handvävd/sjal/över/axlarna/med/broderier/gjorda/precis/som/på/

1200Utalet./200/

KN/ planerade/ samarbeten/ tillsammans/med/ andra/ kvinnoföreningar/ under/ krigsåret/

1941,/både/i/Helsingfors/och/ute/på/landsbygden./Syftet/var/att/främja/och/värna/om/

Kalevalakulturen,/ speciellt/ under/ kvinnosammankomster/ och/ sommarfester./ Kriget/

hindrade/dock/dessa/planer./Föreningen/anslöt/sig/till/den/gemensamma/kvinnofronten/

Suomen/ Naisten/ Kansallisliitto.201/ Fru/ Sylvia/ Vannas/ representerade/ Kalevala/ Koru/

under/smyckesmässan/i/Leipzig,/Tyskland/år/1941./Smyckena/väckte/stort/intresse/och/

sålde/slut/på/en/timme./Under/samma/resa/träffade/hon/även/fru/Göring/och/fru/Vannas/

överräckte/henne/ett/Kalevalasmycke./Utöver/detta/möte/hann/fru/Vannas/bekanta/sig/

med/ tyska/ kvinnors/ sociala/ arbete/ och/ Tysklands/ bevarande/ av/ förfädernas/ kultur/

tillsammans/med/Gertrud/ ScholtzUKlink,/ ledaren/ av/ NSUFrauenschaft./ Under/ hösten/

1941/reste/ordförande/för/hemutskottet/fru/Rantasalo/i/tre/veckor/runt/i/tyska/mödrahem/

för/ att/ inspireras./ I/ november/ samma/ år/ arrangerades/ en/ smyckeutställning/ i/

Stockholm./I/öppningsceremonin/deltog/kungaparet/och/kronprinsessan/fick/ta/emot/ett/

Kalevalasmycke./Under/samma/år/såg/föreningen/även/till/att/upprätthålla/kontakten/

med/ bosättningarna/ i/ Amerika/ och/ skickade/ därför/ ett/ hälsningsbrev/ till/ ca/ 300/

kvinnoorganisationer/ och/ enskilda/ kvinnor./ Föreningen/ fick/ senare/ även/ några/

svarsbrev.202//

Finland/hade/sedan/länge/tillbaka/upprätthållit/ett/förhållande,/framför/allt/kulturellt/med/

Tyskland./Under/andra/världskriget/var/länderna/även/allierade/med/varandra/och/enligt/

//////////////////////////////////////// ////////
199/Fewster/2006,/383:/Pohjanpalo,/Jääsalo/&/Rantavaara/1977,/183–184./
200/ SKS/ KIA,/ Elsa/ Heporaudan/ arkisto,/ Muisitkirjoja,/ Amerikan/ matkan/ leikekirja/ (sis./ myös/
valokuvia),/Ameriikka/Leikkelekirja/(sic),/My/Day,/special/dispatch/to/the/Herald,/April/14,/1939,/
”…She/takes/great/interest/in/the/revival/of/the/early/arts/and/crafts/and/in/the/understanding/of/
the/ancient/culture/in/her/country./She/showed/me/with/pride/the/costume/she/wore,/a/handU
woven/draped/shawl/around/her/shoulders,/with/ornaments/made/as/ they/made/ them/ in/ the/
thirteen/hundreds.”/(sic)./
201/RA,/Kalevalaisten/Naisten/Liiton/arkisto,/Kalevalaisten/Naisten/r.y./toimintakertomus/v./1941,/
28.2.1942./
202/RA,/Kalevalaisten/Naisten/Liiton/arkisto,/Kalevalaisten/Naisten/r.y./toimintakertomus/v./1941,/
28.2.1942./



/

/ 60/

Mäkelä/ var/ den/ politiska/ situationen/ den/ främsta/ orsaken/ till/ Kalevala/ Korus/ succé/

utomlands./ Efter/ resan/ i/ Tyskland/ beskrev/ fru/ Vannas/ sina/ erfarenheter/ i/ en/

resedagbok./Hon/skrev/att/den/finländska/kulturen/inte/var/en/produkt/av/det/pågående/

århundradet./Att/dess/grunder/var/skapade/för/flera/tusen/år/sedan,/under/samma/tider/

som/de/övriga/europeiska/civilisationernas./Mäkelä/påstår/dock/att/Kalevalakvinnorna/

skulle/ha/ansett/att/smyckesförsäljningen/enbart/grundade/sig/på/estetiska/skäl./203/Men/

eftersom/Kalevalakvinnorna/även/träffade/högt/stående/politiska/personers/fruar/(både/

Roosevelt/och/Göring)/och/gav/dem/gåvor/i/forma/av/Kalevalasmycken,/är/det/omöjligt/

att/ se/ strategin/ som/enbart/ estetisk./Kalevalakvinnorna/ insåg/ säkerligen/ värdet/ i/ att/

förmedla/den/forntida/finska/historiens/kunskap/åt/andra/än/enbart/det/egna/folket./En/

Kalevalarenässans/ skulle/ med/ andra/ ord/ även/ göras/ känd/ i/ andra/ länder/ genom/

kvinnorna/nära/maktpositioner./

Fru/Jenny/Linko/reste/till/Stockholm/med/omnejd/i/april/1942/för/att/bekanta/sig/med/

semesterhem/samt/med/arrangemangen/och/ekonomin/kring/mödraU/och/barnhem/.204/

År/1942/hade/Elsa/Heporauta/även/en/ idé/om/att/ förena/alla/kvinnosaksföreningar/ i/

Finland/ under/ Kalevalaiset/ Naiset./ Kalevalas/ lärdomar/ och/ den/ nationella/ kulturen/

skulle/sedan/ förmedlas/vidare/ till/gemene/ förenings/medlemmar.205/Under/året/1943/

reste/Elsa/Heporauta/till/20/orter/i/Finland/och/höll/föredrag/om/föreningens/ideal/för/

närmare/9000/åhörare./Utöver/det/var/hon/med/och/grundade/sex/underföreningar/ i/

landet/ och/ programutskottets/ ordförande/ fru/ Hilja/ Jorma/ var/ med/ och/ grundade/

ytterligare/ tre/ underföreningar.206/ Samma/ år/ reste/ viceordförande/ Gretel/ Sommar,/

Kalevala/ Koru/ AB:s/ ordförande/ Alina/ Wikman/ och/ verkställande/ direktör/ AinoUMari/

Mecklin/ till/ Tyskland./ De/ spenderade/ sammanlagt/ tio/ dagar/ i/ Berlin,/ München/ och/

Innsbruck/och/bekantade/sig/med/den/tyska/konsten/och/landets/sociala/verksamhet./

Under/resan/var/de/Deutsches/Frauenwerks/gäster./En/av/medlemmarna/i/utskottet/för/

frändefolken,/Olgi/BorosUYlistalo,/reste/under/sommaren/1943/till/Ungern./Där/deltog/

hon/i/programmet/”Yhdistynyt/Naisleiri”/och/kom/tillbaka/med/en/hälsning/och/vilja/till/

samarbete.207/

//////////////////////////////////////// ////////
203/ RA,/ Kalevalaisten/ Naisten/ Liiton/ arkisto,/ Syvlia/ Vannas/ matkakertomus/ 15.1.1942,/ Liite/
Kalevalaisten/Naisten/Valtuuskunnan/pöytäkirjaan/16.1.1942:/Mäkelä/1984,/105–106./
204/ RA,/ Kalevalaisten/ Naisten/ Liiton/ arkisto,/ Kalevalaisten/ Naisten/ r.y:n/ toimintakertomus/ v./
1942,/28.2.1943./
205/Mäkelä/1984,/59–60./
206/RA,/Kalevalaisten/Naisten/Liiton/arkisto,/Kalevalaiset/Naiset/r.y:n/toimintakertomus/v./1943,/
Maaliskuu/1944./
207/RA,/Kalevalaisten/Naisten/Liiton/arkisto,/Kalevalaiset/Naiset/r.y:n/toimintakertomus/v./1943,/
Maaliskuu/1944./



/

/ 61/

Under/året/1945/tog/KN/emot/klädbidrag/av/SuomiUystävät/i/Hancock,/Michigan,/och/

av/Rädda/Barnen/i/Gävle./Kalevala/Koru/besöktes/av/en/representant/från/Ruotsalaiset/

Kotitalousnaiset/ och/ Elsa/ Heporauta/ reste/ till/ Sverige/ och/ föreläste/ om/ KN:s/

målsättningar/och/syfte,/bland/annat/för/Tukholman/Suomalainen/seura./Även/Gretel/

Sommar/spred/Kalevalabudskapet/under/sin/resa/i/Sverige.208/År/1945/blev/KN/medlem/

i/ föreningarna/ Lomankäytön/ Keskusliitto,/ Suomen/ Lastensuojelun/ ja/ Nuorisohuollon/

Keskusliitto,/ Suomen/ Naisten/ Kansallisliitto/ och/ Naisten/ Raittiuskeskus.209/ Under/

verksamhetsåret/1947/tog/föreningen/emot/gäster/från/flera/olika/länder./Bland/annat/

ZontaUInternational/ klubbens/ sekreterare/ Gudrun/ Carlson/ från/ Amerika/ och/

folkdiktningsforskaren/C.W./von/Sydow/från/Sverige./Även/professor/B.K/Barua/ från/

Indien/som/forskade/hur/gammal/kultur/bevarades/i/Europa/samt/Toini/Haapanen,/en/

av/de/ledande/kvinnorna/för/Amerikan/suomalaiset,/besökte/föreningen.210//

Kalevalakvinnornas/arbete/var/med/andra/ord/internationellt/och/rätt/organiserat,/även/

då/andra/världskriget/pågick/i/Europa./Både/Kalevala/Koru/och/KN/var/aktiva/med/att/

knyta/och/upprätthålla/kontakter,/framför/allt/med/andra/kvinnoföreningar./Finskheten/

och/Kalevalas/budskap/och/historia/skulle/på/alla/sätt/och/vis/göras/känt/världen/över./

Samtidigt/upprätthölls/kontakterna/till/de/finländare/som/var/bosatta/utomlands./KN/var/

intresserade/av/verksamhetsformerna/ för/det/ sociala/arbete/som/gjordes/ i/Tyskland/

och/Sverige,/kontakterna/var/därför/starka./Genom/sin/verksamhet/visade/föreningen/

solidaritet/ och/ systerskap/mot/ andra/ socialt/ engagerade/ kvinnoföreningar/ samt/mot/

finnarna/ i/Amerika/och/mot/ frändefolken./Kalevalakvinnorna/ville/på/så/sätt/se/till/att/

den/ kulturella/ Kalevalarenässansen/ även/ förmedlades/ och/ levde/ vidare/ runt/ om/ i/

världen./

/ /

//////////////////////////////////////// ////////
208/RA,/Kalevalaisten/Naisten/Liiton/arkisto,/Kalevalaiset/naiset/ry./Kertomus/toiminnasta/vuonna/
1945./
209/RA,/Kalevalaisten/Naisten/Liiton/arkisto,/Kalevalaiset/naiset/ry./Kertomus/toiminnasta/vuonna/
1945./
210/RA,/Kalevalaisten/Naisten/Liiton/arkisto,/Kalevalaset/Naiset/r.y:n/toimintakertomus/vuodelta/
1947./Vuosikokous/1948,/19.4.1948./



/

/ 62/

Sammanfattning/

Avgörande/för/Kalevalaisen/Naisen/Muistomerkkitoimikuntas/uppkomst/var/Kalevalas/

jubileumsår/ 1935./ KalevalaUeposet/ fungerade/ som/ folkets/ andliga/ ledsaga/ och/ lade/

grunden/för/finskheten/på/ett/kulturellt/plan./Detta/var/något/som/Elsa/Heporauta/kände/

starkt/för./Hon/ansåg/att/en/Kalevalarenässans,/baserad/på/den/forntida/finska/kulturen/

och/ historien,/ skulle/ förstärka/ det/ unga,/ självständiga/ Finland/ och/ genom/ konkreta/

handlingar/ skulle/ den/ återupplivas./ / Behovet/ stärktes/ ytterligare/ efter/ att/Heporauta/

insåg/att/kvinnorna/inte/var/särskilt/engagerade/i/nationsuppbyggandet/på/ett/kulturellt/

plan./ På/ grund/ av/ att/ Elsa/ Heporauta/ förespråkade/ en/ Kalevalarenässans/ genom/

kvinnorna/valde/jag/att/granska/ämnet/ur/kvinnoU/och/idéhistoriskt/perspektiv./Därför/

har/även/forskningsfrågorna/varit/uppdelade/i/två/kategorier,/nämligen/kvinnobilden/och/

finskhetsidealet./Avsikten/har/därmed/varit/att/behandla/dessa/delområden/genom/att/

skilt/se/på/hurdan/kvinnobild/Elsa/Heporauta/hade/och/hurdan/kvinnobild/föreningen/

representerade,/ samt/ det/ finskhetsideal/ som/ föreningen/ framhävde/ genom/ sin/

verksamhet./ I/kapitlen/om/kvinnobild/diskuterades/både/Elsa/Heporautas/personliga/

uppfattningar/samt/föreningens/ideella/ linje,/framför/allt/ i/ form/av/Louhi./I/kapitlet/om/

finskhetsidealet/ redogjordes/ istället/ föreningens/praktiska/åtaganden/för/att/ förstärka/

och/förmedla/finskhetsidealet/både/nationellt/och/internationellt./

Eftersom/Elsa/Heporauta/var/den/bärande/kraften/och/galjonsfiguren/för/föreningen/i/

flera/årtionden,/var/det/väsentligt/att/utgå/från/hennes/idéer/och/ideal/i/avhandlingen./

Eftersom/hon/lyckades/samla/likasinnade/kvinnor/runt/det/gemensamma/behovet/att/

hedra/ den/ forntida/ finska/ kvinnan,/ blev/ det/ självklart/ att/ inkludera/ föreningens/

verksamhet/i/arbetet./Därmed/har/källmaterialet/bestått/av/Elsa/Heporautas/personarkiv/

och/av/Kalevalaisten/Naisten/Liittos/arkiv./

Heporauta/var/aktiv/inom/kvinnoföreningar/från/och/med/år/1904./Hon/kände/starkt/att/

kvinnor/under/historiens/gång/hade/hamnat/i/skymundan/av/männen/och/att/de/led/av/

att/ vara/majoritetskönet./På/grund/av/denna/motstridighet/hade,/även/utbildade/och/

högt/ uppsatta/ kvinnor,/ passiverats/ till/ den/ grad/ att/ de/ hade/ förlorat/ sin/ förmåga/ att/

uttrycka/ sig/ självständigt/ inom/ bland/ annat/ konsten,/ politiken/ och/ kulturen./ Elsa/

Heporautas/ arbete/ för/ den/ ideologiska/ förnyelsen/ av/ den/ finländska/ kvinnan/ blev/

således/markant./Heporauta/lyfte/fram/och/omformade/den/ogillade/matriarken/Louhi/

till/den/nya/symbolen/för/den/finländska/kvinnan./Louhi/var/en/kontroversiell/kvinnofigur/

och/ majoriteten/ ansåg/ att/ hon/ besatt/ fler/ negativa/ än/ positiva/ karaktärsdrag./ Den/

allmänna/uppfattningen/var/att/Pohjolas/matriark/var/girig,/hämndlysten/och/okvinnlig/

till/sitt/sätt,/speciellt/ i/ jämförelse/med/de/andra/kvinnliga/karaktärerna/i/eposet./Trots/



/

/ 63/

detta/valdes/Louhi/som/galjonsfigur/för/föreningen./Heporauta/ansåg/att/Louhis/karaktär/

var/missförstådd/och/ tog/ sig/ an/utmaningen/att/ rätta/ till/ detta./Enligt/Heporauta/ var/

Louhi/skaparen/av/hemkulten,/en/ödmjuk/och/altruistisk/figur/som/tog/väl/hand/om/sitt/

Pohjafolk./Utöver/det/var/det/Louhi/som/hade/kommit/på/grundidén/till/Sampo/och/skulle/

därför/få/det/erkännande/som/hon/förtjänade./Eftersom/Louhi/valdes/som/symbol/för/

urmodern/och/skulle/avbildas/i/form/av/en/staty,/betydde/det/att/både/Elsa/Heporauta/

och/ föreningens/Kalevalakvinnor/ansåg/att/hon/var/den/ursprungliga/ finska/kvinnan./

Louhi/ uppfattades/ som/ en/ verklig/ historisk/ karaktär/ och/ därför/ blev/ hon/ även/ ett/

historiskt/bevis/på/den/finska/kvinnans/kunskap,/makt/och/handlingskraft.//

Elsa/ Heporauta/ var/ känd/ som/ författare/ och/ en/ inflytelserik/ kulturpersonlighet/ i/ sin/

samtid./Tillsammans/med/andra/kulturellt/och/politiskt/inflytelserika/kvinnor/grundade/

hon/ kommissionen/ KNM./ Under/ de/ kommande/ årtiondena/ vidareutvecklades/

kommissionen/till/en/ förening/och/slutligen/till/ett/ riksomfattande/förbund/för/kvinnor./

Föreningens/verksamhet/baserade/sig/på/det/ideella/uppvaknandet/av/det/finska/folket,/

och/för/att/uppnå/det/skulle/Kalevalas/lärdomar/och/karaktärer/väckas/till/liv./De/mest/

konkreta/ bevisen/ på/ den/ forna/ finska/ historiens/ guldålder,/ som/ Kalevalakvinnorna/

åstadkom,/blev/Kalevala/Koru,/mödrahemmen/samt/restaurangen/Kestikartano.//

Grundtesen/för/nationsuppbyggandet/och/kvinnosaksfrågorna/inom/föreningen/blev/att/

understryka/och/ framhäva/kvinnans/nutida/och/historiska/ roll/ i/ samhället./Kvinnorna/

uppmuntrades/ allt/mer/ till/ aktivt/medborgarskap/ på/ fler/ samhälleliga/ plan/ än/ enbart/

inom/hemmets/ trånga/ sfär./ Kvinnor/ skulle/ komma/att/ åtnjuta/ samma/möjligheter/ till/

självförverkligande/och/makt/över/sina/liv/som/männen.//

Föreningen/ valde/ att/ arbeta/ på/ ett/ ideellt/ plan/ för/ att/ upphöja/ folkets/ historiska/

självkänsla./ Finskhetsidealet/ baserade/ sig/ på/ den/ forntida/ finska/ guldåldern/ som/

KalevalaUeposet/ beskrev./ Inom/ den/ nationalistiska/ rörelsen/ hade/ nationaleposet/ en/

betydande/roll/och/påverkade/de/nationalromantiska/strömningarna/i/samhället./Inom/

föreningen/var/det/mest/konkreta/tecknet/på/en/vilja/att/framhäva/kvinnans/historiska/

klädsel./Medlemmarna/valde/att/klä/sig/i/forntida/kläder/under/högtider/och/fester./Men/

eftersom/ nationalU/ och/ forntidsdräkternas/ användbarhet/ i/ vardagen/ upplevdes/ som/

tämligen/ begränsad/ förblev/ de/ festkläder./ Men,/ för/ att/ framhäva/ sitt/ etniska/ och/

nationella/ engagemang,/ började/ föreningen/ tillverka/ och/ sälja/ kopior/ av/ forntida/

smycken./Kalevala/Korus/sortiment/blev/därför/ett/konkret,/men/ändå/mer/diskret/och/

modernt/ sätt/ att/ uttrycka/ sitt/ intresse/ för/ finskhet./ Genom/ Kalevala/ Korus/

smyckessortiment/ kunde/ föreningen/ förmedla/ den/ finska/ guldålderns/ evangelium./
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Genom/att/modernisera/ smyckena,/ nådde/man/ ut/ till/ allt/ större,/ även/ internationell,/

publik/och/Kalevala/Koru/blev/en/del/av/både/vardag/och/fest/hos/många./

Eftersom/krigstiden/ställde/hårda/krav/på/hela/samhället/blev/det/en/självklarhet/ för/

föreningen/att/rikta/sina/krafter/mot/socialt/arbete./Kvinnornas/behov/och/roll/i/samhället/

skulle/ stödas/ och/ därför/ valde/ föreningen/ att/ stöda/ mödrar./ Mödrahemmen/

finansierades/ med/ vinster/ från/ Kalevala/ Korus/ verksamhet/ och/ på/ ett/ konkret/ och/

mätbart/sätt/blev/smyckesförsäljningen/ett/medel/för/medborgarna/att/bidrag/till/de/som/

hade/det/sämst/ställt./Även/under/krigsåren/fortsatte/det/ideella/arbetet/genom/att/stöda/

och/utbilda/kvinnor/genom/Kalevalas/lärdomar/och/hushållning./Mödrahemmen/bidrog/

till/ att/ skapa/ gemenskap/ mellan/ kvinnorna/ då/ de/ ensamma/ var/ tvungna/ att/ bära/

ansvaret/över/hemmet/och/barnen./Mödrahemmen/representerade/Kalevalakvinnornas/

altruism/och/bidrog/till/att/både/förstärka/och/upprätthålla/hemmens/uppgift/under/de/

svåra/krigsåren./Utöver/det/fick/mödrarna/som/deltog/i/verksamheten/en/möjlighet/till/

att/ skapa/ kontakter/ med/ andra/ kvinnor/ och/ samtidigt/ ta/ del/ av/ föreningens/ ideella/

uppfostran./

Genom/Kalevalas/lärdomar/och/med/hjälp/av/arkeologiska/fynd/skulle/även/de/finska/

hemmen/ formas./ Föreningen/ förespråkade/ ett/ finsknationellt/ formspråk/ och/

inspirationen/ skulle/ hittas/ i/ historien./ Utöver/ hemmen/ skulle/ även/ alla/ offentliga/

byggnader/få/en/säregen/finsk/prägel./Det/mest/konkreta/beviset/på/detta/blev/ändå/

restaurangen/Kestikartano./Den/inreddes/med/traditionella/material/efter/historiska/mått/

och/ även/ maten/ skulle/ representera/ det/ forntida./ Utöver/ inredningen/ och/ maten/

serverades/ ingen/alkohol/ i/ restaurangen/eftersom/det/stred/emot/föreningens/regler./

Kalevalakvinnorna/ levde/ och/ verkade/ enligt/ uppfattningen/ och/ övertygelsen/ om/

alkoholens/ negativa/ inverkan/ på/ individen/ och/ samhället./ Kalevala/ Koru/ och/
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uppfattningen/om/att/det/finska/folket/en/gång/i/tiderna/hade/varit/ett/mäktigt/folk./Elsa/

Heporauta/värnade/om/att/skapa/och/utveckla/den/egna/kulturen/samtidigt/som/framför/

allt/ frändefolkens/ kulturer/ skulle/ tas/ i/ beaktande./ Heporauta/ förespråkade/ att/ alla/

nationer/borde/rannsaka/sig/själva/och/sin/kultur/och/på/så/sätt/komma/fram/till/det/som/
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trots/ sina/ olika/ politiska/ eller/ samhälleliga/ ståndpunkter/ var/ uppfattningen/ om/ den/

utvidgning/och/utveckling/som/kvinnans/roll/ i/samhället/krävde./KNM/var/således/en/

del/av/en/större/helhetsrörelse/som/kopplas/in/i/samhällsutvecklingen/socialt,/politiskt/

och/historiskt./Verksamhetens/syfte/var/att/utveckla/finnarnas/andliga/styrka/och/på/så/

sätt/ bidrag/ till/ att/ stärka/ nationen,/ men/ genom/ kvinnorna./ Precis/ som/ inom/ de/
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sin/historia/och/den/skulle/förstärkas,/upprätthållas/och/förmedlas/vidare./För/att/uppnå/

ändamålen/ verkade/ och/ agerade/ Kalevalakvinnorna/ på/ lokal/ och/ nationell/ samt/ på/
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Föreningen/ förstärkte/ den/ kulturella/ kanonen/ genom/ Kalevalas/ kulturhistoria/ och/

utvidgade/ bilden/ och/ rollen/ av/ Kalevalakvinnan/ (3)./ Louhis/ symbol/ och/ hennes/ arv/

skapade/den/patriotiska,/moderna/finska/kvinnan/(4)/och/det/sociala/arbetet/och/stödet/

för/kvinnor/under/krigstiden/var/ett/konkret/deltagande/i/den/nationella/striden/(5)./

Avhandlingens/ resultat/ bidrar/ till/ att/ bredda/ uppfattningar/ om/ hur/ de/ finländska/

kvinnorna/kunde/se/sig/själva/som/självständiga/aktörer/och/ individer/ i/ett/ungt/och/

självständigt/Finland/under/1930–40Utalen./KNM/arbetade/huvudsakligen/kring/två/mål:/

att/ bredda/ och/ omforma/ kvinnans/ roll/ och/ självbild/ i/ samhället/ samt/ att/ stöda/ och/

utveckla/finskhetsidealet/i/ett/självständigt/Finland./Inspirationen/togs/från/Kalevala/och/

den/ forna/ finska/ guldåldern/ som/ den/ representerade./ Finskhetsidén/ och/ det/ rika/

kulturarvet/som/nationaleposet/byggde/på/skulle/även/spridas/globalt./Inte/på/ett/hotfullt/
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och/erövrande/sätt,/men/som/ett/bevis/på/det/finska/folkets/historiska/styrka,/uthållighet/

och/uppfinningsrikedom./Det/gällde/med/andra/ord/att/skapa/en/ny/bild/av/Finland/som/

det/egna/folket/kunde/anamma/och/som/grannländerna/och/–folken/kunde/uppskatta./

Frändefolksarbetet/ var/ en/ del/ av/ den/ internationella/ agendan,/ den/ nya/

internationalismen,/ som/ skulle/ bevisa/ att/ det/ finska/ folket/ inte/ var/ ett/ isolerat/ folk./

Samtidigt/som/finskheten/omdefinierades/fanns/det/en/möjlighet/till/att/omforma/bilden/

av/kvinnan,/hennes/uppgifter/i/samhället/och/hennes/väsen./

Det/som/genomsyrade/verksamhetens/grund/var/ förstås/det/gemensamma/ förflutna/

som/ inte/ enbart/ var/ viktigt/ för/ folket/ som/helhet,/ utan/ var/ även/ viktigt/ för/ kvinnorna/

eftersom/de/inte/hade/fått/synas/eller/höras/i/den/gemensamma/forntiden/och/historien./

Kvinnans/ roll/ i/ samhället/ och/ kulturen/hade/enligt/Kalevalakvinnorna/genom/ tiderna/

varit/viktig./Därför/legitimerades/arbetet/för/den/utvidgade/kvinnobilden/på/1930U/och/

40Utalens/genom/att/ uppfostra/gemene/kvinna/om/ förmödrarnas/historia./Att/ basera/

både/finskhetsU/och/kvinnoidealet/på/en/mytologisk/berättelse/och/karaktärer/är/förstås/

problematisk./Men/att/diskutera/problematiken/djupgående/är/ett/skilt/arbete/för/sig.//

De/ främsta/och/viktigaste/karaktärsdragen/som/Kalevalakvinnan/skulle/anamma/var/

altruism,/ moderskärlek,/ lojalitet,/ handlingskraft/ och/ systerskap./ De/ ovannämnda/

dragen/var/på/inga/sätt/nya/för/det/kvinnoideal/som/samhället/förespråkade,/men/de/

presenterades/i/en/ny,/historisk/kontext/och/form./Eftersom/de/forntida/finska/kvinnorna/

hade/ förkroppsligat/ dragen,/ ansåg/ Kalevalakvinnorna/ att/ de/ var/ betydelsefulla/ och/

skulle/anammas/i/samtiden./KNM/fick/i/Heporauta/en/stark/ledare/och/en/matriark/som/

likt/Louhi/skapade/en/Sampo,/det/vill/säga/Kalevala/Koru./Symboliken/i/sammanhanget/

blev/betydande/och/Heporauta/kände/eventuellt/igen/sig/själv/i/Louhi./Försäljningen/av/

Kalevala/Korus/smycken/försedde/sedan/den/ideella/verksamheten/med/de/behövliga/

resurserna./Symbiosen/ ledde/ till/ ett/ ökat/ intresse/ för/ det/ forntida/ arvet/ bland/ finska/

kvinnor,/ vilket/ åtminstone/ delvis/ kan/ tolkas/ som/ en/ renässans./ Föreningens/

verksamhet/ och/ ideal/ blev/ slutligen/ ett/ konkret/ bevis/ på/ den/ finska/ kvinnans/

uppfinningsrikedom/och/handlingskraft./

/
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