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M A T T I P E L T O N E N 

Vetande , mak t , sociologi 

Debat ten 1948 mel lan Vel i Verkko och 

Pekka Kuusi om " d e t f inska ö ls innet " 

Finskheten som problem 

I en färsk nordisk jämförande undersökning 
påträffade man en anmärkningsvärt enhetlig 
modell vad gäller dryckesvanor och inställning 
till alkohol hos norrmän, svenskar, islänningar 
och finländare. I alla nordiska länder som ta
gits med i undersökningen förhöll man sig på 
ett mycket enhetligt sätt till bruket av alkohol 
och framför allt till att berusa sig. Viktiga ge
mensamma drag var till exempel att man drog 
en gräns mellan alkohol och arbete eller att 
berusning var tillåten endast i vissa avgränsa
de situationer på fritiden. Gemensamt var vi
dare en negativ betygsättning av alkohol i all
mänhet och berusning i synnerhet. Det enda 
undantaget härvidlag utgjordes av Island, där 
man enligt undersökningen betraktade berus
ning som en positiv sak (Mäkelä 1986; Hauge 
& Irgens-Jensen 1987). 

Ur finländsk synvinkel är resultatet en över
raskning. Hos oss i Finland har man ju ända 
sedan början av århundradet betraktat det 
som ett ovedersägligt faktum att finnarnas al
koholbeteende och inställning till alkohol av
viker från det som gäller i Skandinavien (Pelto-
nen 1988). Speciellt är det skillnaden mellan 

finnar och svenskar som accentuerat varit up
pe i alkoholdebatten i Finland. Detta finnarnas 
särskilda förhållande till alkohol har kallats för 
"det finska ölsinnet". Med begreppet som 
uppstått i början av seklet har man avsett att 
finnarnas förhållande till alkohol avviker från 
övriga nationaliteters eller språkgruppers för
hållande. Enligt denna uppfattning är berus
ning det enda finnen — i motsats till de andra 
— söker hos alkohol, han berusar sig lättare än 
andra och är dessutom i berusat tillstånd våld
sammare än andra (jfr Peltonen 1988). Det är 
alltjämt vanligt att man i Finland talar om "det 
finska ölsinnet" och man kallar det numera för 
"berusningsorienterat dryckessätt", "det fins
ka dryckessättet" eller bara för "det traditio
nella dryckessättet" (jfr Simpura (red.) 1984, 
97, 146, 185, 189, 206, 216, 217 eller Kommitté
betänkande 1989:1, 18-19, 55, 69, 74, 84, 86, 
119, 129). 

Det är min avsikt att i denna artikel påvisa, 
att man använt begreppet "det finska ölsin
net" på samma sätt som Michel Foucault häv
dar att man använder begreppet om den väs
terländska sexualitetens undertryckande eller 
repression. På samma sätt som den allmänt 
accepterade myten om den undertryckta 
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sexualiteten, "den repressiva hypotesen", tjä
nat alla de sexualteoretiker som förkunnar att 
de är ute för att befria de undertryckta männi
skorna och göra dem lyckliga, på samma sätt 
har myten om "det finska ölsinnet" fungerat 
som en gemensam utgångspunkt för alla för
nyare av den finländska alkohopolitiken, för 
dem som velat göra sig av med de dåliga alko
holvanorna och för dem som kommit med löf
ten om en mer civiliserad alkoholkultur. 

I denna artikel använder jag den häftiga al
koholpolitiska debatt som fördes på våren 
1948 som exempel. Denna debatt är på många 
sätt viktig. Under åren efter kriget försökte 
man skapa en ny alkoholpolitik, göra sig fri 
från den rigida inställning som rådde under 
förbudslagens tid (1919-1932) och bryta nykter
hetsrörelsens hegemoni över diskussionen om 
alkohol. Vid samma tid uppstod det i Finland 
en modern tradition av samhällsvetenskaplig 
alkoholforskning, där pionjärerna utgjordes av 
två viktiga påverkare från våren 1948 - Heikki 
Waris och Pekka Kuusi. Jag anser också att det 
väsentliga i den linjedragning som gjordes 
våren 1948 alltjämt är aktuellt och viktigt (jfr 
Jaakkola 1986; Simpura 1989; Virkkunen 1989). 

En vild vår 

Våren 1948 markerade i Finland avslutningen 
på en period som de samtida historikerna kal
lade för "farans år" (1944-1948).1 Riksdagsvalet 
i juli 1948 innebar ett jättelikt nederlag för folk
demokraterna, som förlorade elva riksdags-
mannaplatser av inalles 49. Det innebar också 
formellt slutet på folkfrontsepoken, dvs på 
samarbetet mellan de tre största partierna 
(folkdemokraterna, socialdemokraterna och 
agrarförbundet). Våren 1948 var en spännande 
tid på många sätt. Under hela våren förde man 
förhandlingar med Sovjetunionen om den 
vänskaps-, samarbets- och biståndspakt som 
sedermera undertecknades den 6 april och 
som ratificerades av riksdagen i slutet av sam
ma månad. Den andra händelskedjan som do
minerade politiken samma vår gällde ryktena 
om en förestående statskupp. Under hela 
våren var rykten i sving om en statskupp som 
förbereddes både av högern och den yttersta 
vänstern (Beyer-Thoma 1990, 252; Jussila 1990, 

206-243). Den rättsliga behandlingen av affä
ren med att arméledningen smusslat undan 
vapen efter kriget hade också nyss avslutats. 

Vid samma tid förde man i Finland en livlig 
alkoholpolitisk debatt, som var av stor princi
piell betydelse. Debatten kan man börja nysta 
upp från ett tal som riksdagens talman K.-A. 
Fagerholm höll i radion den 4 april 1948. Det 
gällde öppnandet av den riksomfattande 
"hyfsningsveckan", Ryhtiviikko2. Ryhtiviikko 
var en kampanj som leddes av en byrå, Kansa-
laisryhtitoimisto,3 som grundats med stöd av 
Alkoholbolaget. Våren 1948 ville rörelsen på
minna folket om de kommande olympiska spe
len och uppmana det att inte uppträda som de 
primitiva folkslagen. Det var speciellt det fins
ka dryckessättet som skulle snyggas upp. Man 
måste tänka på vad amerikanerna eller engels
männen skulle få för en bild av oss. 

Det föll sig naturligt att det var just K.-A. 
Fagerholm som höll öppningstalet. Han var 
medlem av direktionen för Alkoholbolaget -
och sedermera dess generaldirektör — och en 
av de första riksdagsmännen inom ett traditio
nellt nykterhetsparti4 som hade kritiserat för
budslagen. I sitt tal kritiserade Fagerholm 
starkt den nytillträdde professorn i sociologi 
Veli Verkko: 

"Vår kriminologispecialist, professor Veli 
Verkko, som hos oss grundligare än någon 
annan undersökt i vilket förhållande vårt bruk 
av rusdrycker står till våldsbrotten, har kom
mit till förhållandevis tröstlösa resultat. Profes
sor Verkko anser att orsaken närmast ligger i 
vår rasmässiga struktur. Alkoholen och finnen 
passar inte ihop, inte ens till den grad som al
koholen och människan i allmänhet, eftersom 
finnarna helt enkelt har ett dåligt ölsinne" (Fa
gerholm 1948). 

Fagerholm ställde Verkkos "rasteori" och 
Kansalaisryhtis mål mot varandra. "Om pro
fessor Verkkos rasteori skulle stämma, så vore 
den 'hyfsningsvecka' som inleds i dag fullstän
digt onödig". Konfronteringen slutade inte 
med detta. Fagerholm fastställde vidare att 
Verkkos "rasteori" uppenbart inte kunde vara 
hela sanningen om vårt alkoholproblem. Sna
rare borde man söka orsakerna i en alltför 
ryckig alkoholpolitik. Mot Verkkos tolkning 
ställer Fagerholm "resultaten i en nyss genom
förd Gallupundersökning". Därmed avsåg tal-

— 222 — 



mannen Pekka Kuusis arbete Suomen viina-
pulma Gallup-tutkimuksen valossa (Det finska 
spritproblemet i ljuset av en Gallupundersök-
ning). Fagerholms utfall mot Verkko var kraf
tigt. Angreppet kunde stöda sig på den vida 
offentligheten hos ett radiotal och prestigen 
hos en ansedd politiker. Fagerholms tal kom
pletterades av ett flygblad som spreds av by
rån för Kansalaisryhti. Där utsattes Verkko för 
en mycket direkt kritik. Det var magister Pek
ka Kuusi som hade författat både Fagerholms 
tal och hyfsningsveckans flyglad.5 

Det är med samma ord som man både i Fa
gerholms tal och i flygbladet hänvisar till den
na undersökning som publicerats i Pekka Kuu
sis namn. Kuusi uppträdde emellertid också 
själv. I tidskriften Suomalainen Suomi kritise
rade han den installationsföreläsning som pro
fessor Verkko hållit i början av år 1948 och 
som publicerats i tidskriften. I sina privata an
teckningar och brev ansåg Veli Verkko att des
sa angrepp var otillbörliga och kränkande. 
"Vad är det för idé att inrätta en professors
tjänst i sociologi, när man med stöd av offent
liga medel motsätter sig resultaten av inneha
varens vetenskapliga forskning?"6 Hurudana 
var då de vetenskapliga rön som råkat i mot
vind våren 1948? 

Verkko före Verkko 

Då Veli Verkko undersökte den finländska 
brottsstatistiken och då han företog tolkningar 
av den höga nivå av våldsbrottslighet som 
framgick ur materialet, framförde han uppfatt
ningar, som fortfarande är av stor betydelse 
för det sätt på vilket man analyserar vår natio
nella identitet. De kulturhistoriska generalise
ringar som kriminologen Veli Verkko fram
förde, var mycket allmänt hållna och helt un
derställda hans statistiska undersökningar. 
Veli Verkkos teori om finnarnas "dåliga ölsin
ne" kunde kallas för en förklaring utgående 
från folkkaraktären. Enligt Verkkos uppfatt
ning var finnarna våldsbenägna. Det hörde till 
folklynnet och beviset på detta utgjordes av 
våldsstatistiken. Med finnar avsåg Verkko all
tid dem som talar finska som sitt modersmål. 
Språket var för honom den yttersta sociala va
riabeln. Med avseende på detta skulle Verkkos 

teorier i grund och botten ha varit mycket 
"kultur"betonade, ifall man hade velat ge akt 
på detta drag. En speciell del av finnarnas dåli
ga folkkaraktär var deras dåliga alkoholtole
rans, "den dåliga fyllekaraktären" eller "den 
dåliga alkoholreaktionen". Detta "dåliga ölsin
ne" bevisades av samma statistik, för också i 
Finland begicks en stor del av brotten under 
påverkan av alkohol. Man har också tidigare 
hänvisat till det som påminner om cirkelslut i 
Verkkos slutledningar (Alapuro 1973, 123). 

Vid en regional granskning övergick Verk
kos folkkaraktärsförklaring i en Stamkaraktärs-
teori. Även vid en jämförelse av länen i Fin
land framkom det — den gemensamma folkka
raktären till trots — stora skillnader i vålds
brottslighetens nivå och utvecklingsriktning. 
Den befolkning som var bosatt i de mera 
våldsbenägna länen hade enligt Verkko sämre 
stamegenskaper än befolkningen i de länen 
där det var lugnare. Med stöd av statistiska 
uppgifter för hela landet och Vasa län påstod 
Verkko också att den finskspråkiga befolk
ningen hade svagare karaktär än den svensk
språkiga befolkningen. Om nivån på vålds
brottsligheten råkade sjunka vid en viss tid
punkt — så skedde i Vasa län i början av seklet 
- konstaterade han lakoniskt att "sambandet 
mellan våldsamhet och folklynne inte längre 
är i kraft" (Verkko 1949, 105). Verkkos folkka
raktärsförklaring var därmed en flexibel lek 
med ord, som följde varje aktuell rörelse i 
brottsstatistiken. 

Av Verkkos texter har man ibland dragit 
den slutledningen att sambandet mellan folk
karaktär och våldsamhet vore ett uteslutande 
finskt problem. Verkko förmodade emellertid 
att samma problem vidlåder också andra na
tionaliteter. I sin undersökning Väkivaltarikol-
lisuuden riippuvuus kansanluonteesta (Vålds
brottslighetens beroende av folklynnet) (Verk
ko 1936) nämner han folkslag och nationalite
ter bland vilka brottsligheten på ett avgörande 
sätt beror på alkoholen: finnar, utlandsfinnar, 
ester, syrjäner, tjeremisser, slovener, rutener, 
slovaker, kroater, rumäner, ryssar, polacker, 
den vita befolkningen i USA, letter, malajer, 
indianer, mestiser, negrer och mulatter. Enligt 
Verkko var det alkoholbruket som upprätthöll 
en hög våldsbrottslighet bland dessa folk. Man 
kan inte säga att finnarna på Verkkos lista stod 
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ensamma för sig. 
Därtill led likväl många folk, bland vilka 

våldsbrottsligheten var låg, av "dålig alkohol
reaktion": svenskar, norrmän, lappar, hollän
dare, schweizare, belgier, irländare, de keltis
ka folken och folket i Annam. För Veli Verkko 
var den finska folkkaraktären — åtminstone 
inte år 1936 — något särskilt exceptionellt feno
men. I själva verket avvisar också Veli Verkko 
entydigt den biologiska förklaringen av "det 
dåliga ölsinnet": 

"Vi märker, att våldsbrottsligheten bland 
många folk såväl i som utanför Europa i hög 
grad var beroende av alkoholbruket. Detta är 
ett viktigt drag som beskriver folklynnet och 
som hos individerna motsvarar dålig fylleka
raktär, dålig alkoholreaktion. Men är denna 
beskaffenhet hos folklynnet av biologisk art? 
Knappast. Det förefaller som om miljön här 
skulle spela huvudrollen. Oerhört mycket be
ror på dryckesseder och på slaget av förtärd 
alkohol" (Verkko 1936, 310). 

De som på 1930-talet och i början på 1940-ta-
let utsatte arbetet för akademisk kritik, ansåg 
att Verkkos viktigaste tolkning bestod i att han 
förkastade den biologiska förklaringen (Helas-
vuo 1939 eller Hornborg 1946). Det verkar ock
så som om det före slutet av 1940-talet inte 
hade varit särskilt lätt att få till stånd en debatt 
med Verkko om huruvida "det finska ölsin
net" var ett biologiskt eller kulturellt fenomen. 
Det dåliga eller det vilda hos den finska eller 
den finskösterbottniska folkkaraktären uppträ
der hos Verkko som ett föränderligt, historiskt 
fenomen, som är speciellt känsligt för att ut
vecklas om det får påverkas av utbildning och 
civilisation. De uppfattningar som Verkko 
framför i sina undersökningar får emellertid 
inte blandas samman med den debatt om "det 
finska ölsinnet" som fördes inom en bredare 
offentlighet redan vid början av seklet och 
som var en del av det kulturella klimat som 
påverkat Verkko (jfr Peltonen 1988). 

Den stora allmänheten tolkade Verkko på 
ett annat sätt än experterna i kriminologi. Hos 
Verkko fann man bara det som han lånat av 
andra. Myten om "det finska ölsinnet" levde 
sitt eget självständiga liv, som kunde påverkas 
av den samhällsvetenskapliga debatten endast 
när denna förstärkte myten. En myt är inte 
sann eller icke-sann, utan den används eller 

glöms bort (jfr Veyne 1988, 112 eller Bloch 
(1924) 1989, 214-228). 

Kuusis rörelse för Pli och hyfs 

Våren 1948 framstod den unge magistern Pek
ka Kuusi som den synligaste utmanaren av 
professor Verkko när det gällde att tolka 
brottsstatistik och skapa alkoholpolitisk teori. I 
december 1944 hade Kuusi valts till avlönad 
sekreterare inom Suomen Akateeminen Raitti-
usliitto (Finlands akademiska nykterhetsför
bund). Kuusis arbetsinsats inom nykterhets
rörelsen sträckte sig dock bara över ett halvt 
år. Vid denna tid koncentrerade han sig på en 
enda uppgift, på att grunda en organisation 
vid namn Kansalaisryhti.7 Den nya för
eningens syfte var att "genom åtgärder som 
siktar på att skapa hyfsning och sundhet i folk
sederna sträva till att utveckla rusdrycksför
hållandena i vårt land i sådan riktning, att de 
olägenheter som alkoholdryckerna åsamkar 
måtte bli så små som möjligt".8 Det första of
fentliga uttrycket för denna nya strävan var ett 
möte i februari 1945 "mellan ledande personer 
inom den unga generationen". Där behand
lade man ett förslag som Kuusi gjort beträffan
de "Festkulturens upphjälpande". Under mot
tot "En riktig finsk man uppträder inte full, en 
riktig finsk kvinna tål inte ett fyllos sällskap" 
beslöt man att gå till ett propagandaangrepp 
för att kuva "det finska ölsinnet". 

Under förhandlingarna efter mötet stod man 
i kontakt med bl.a. ledningen för Alkoholbola
get.9 På våren 1945 beslöt man att grunda ett 
särskilt propagandaorgan, som — medan det 
självt höll sig i bakgrunden — för olika sam
hällsgrupper och samhällsområden skulle visa 
på de egna mål man ställde i nykterhetsfrå
gan. Byrån för Kansalaisryhti skulle ledas av 
en medborgardelegation. I ett brev som date
rats i slutet av april 1945 och som underteck
nats av de personer som Kuusi sammankallat 
till mötet i februari, bad man olika organisatio
ner att utse sina representanter i delegationen. 
En av dessa personer var professorn i socialpo
litik vid Helsingfors universitet, Heikki Wa-
ris.1 0 

När "fronten mot dryckenskapen" inledde 
sitt arbete i oktober 1945, trädde magister Kuu-
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si i dess tjänst. Hos Alkoholbolaget började 
Pekka Kuusi först i maj 1946. Kansalaisryhtis 
uttalade huvudmålsättningar var de samma 
som Kansalaisjärjestöjen Raittiustyön Keskus-
liitto (Medborgarorganisationernas centralför
bund för nykterhetsarbete) som grundats re
dan under kriget (1942) haft. I målsättningarna 
hänvisar man till det sedefördärv som utbrett 
sig under och efter kriget och som man ansåg 
att hade speciellt att göra med alkoholbruket. 
Det fanns dock den skillnaden att medan nyk
terhetsorganisationerna bekämpade alkohol
bruket, så motsatte sig Kansalaisryhti endast 
dryckenskapen. I Alkoholbolagets verksam
hetsberättelse för år 1946 säger man att "Kan
salaisryhti grundats för att utveckla uppfatt
ningarna om hur en riktig kvinna och en he
derlig man borde leva i vårt land". (Alkoholi-
liikkeen vuosikertomus 1947, 49) Det är uppen
bart att de grundtankar Kansalaisryhti stod för 
var vida accepterade bland det unga akade
miska nykterhetsfolket. Bakom idéerna bakom 
Kansalaisryhti kan man förutom Suomen Aka-
teeminen Raittiusliitto se också vissa andra or
ganisationer från krigstiden (Kulha 1980 och 
Manninen 1984). 

"Hyfsningsveckan" (Ryhtiviikko) våren 1948 
var den första stora kampanj som Kansalais
ryhti gick ut med. I och med detta gav man 
också upp tanken om att hålla sig borta från 
offentligheten, vilket ökade friktionen med 
den egentliga nykterhetsrörelsen. Programmet 
och budgeten för hyfsningsveckan hade be
handlats och godkänts i förväg av direktionen 
för Alkoholbolaget.11 För hyfsningsveckan 
producerade man affischer, flygblad, diaserier 
och reklamtorn. Utom i Fagerholms öppnings
tal tog man upp hyfsningsveckans budskap 
också i två andra radioprogram. Kampanj
veckan inleddes med en festlighet på biogra
fen Rex, där magister Pekka Kuusi för en pu
blik på omkring 350 personer "med hjälp av 
ljusbilder presenterade hyfsningsveckans flyg
blad". Det rikt illustrerade flygbladet, som ut
delats i hela 140 000 exemplar till hushållen på 
de största tätorterna i landet, hette "Villi-
ihmisten ikäväntorjuntaa" (Hur vildarna mot
arbetar tristessen) (se bildbilagan). Den slåen
de texten hade genomarbetats av Kuusis bror, 
magister Matti Kuusi. Höjdpunkten på festlig
heten utgjordes av en kortfilm som Alkohol

bolaget låtit producera på Kuusis bok Suomen 
viinapulma Gallup-tutkimuksen valossa"}2 

Boken hade blivit klar precis några veckor före 
hyfsningsveckan. För att främja skyltningen 
skickade Kansalaisryhti till ett flertal boklådor 
speciella bokställningar som skulle ställas i 
skyltfönstret. De var försedda med texten 
"Hyfsningsveckans bok". Manuskriptet över
sattes också genast till svenska, men översätt
ningen har inte publicerats.13 

En speciell del av kampanjen utgjordes av 
de personliga brev om hyfsningsveckan som 
skickades ut till olika organisationers ordföran
de som kunde betraktas som påverkare. Det 
fanns olika modellers brev alltefter organisa
tionens karaktär. Sammanlagt postades 27 000 
brev. Man menade att också det skulle få en 
ansenlig inverkan att man på tipskupongen 
för hyfsningsveckan lät trycka annonstexten: 
"En riktig man tar ingen fylla - en riktig kvin
na tål inte sällskap av ett fyllo". Man såg till 
att det fanns artiklar och intervjuer i de tid
skrifter som utkom under kampanjveckan. 
Man delade också ut färdiga frågor åt tidnings
pressen, så att den på basen av dem skulle 
kunna göra egna intervjuer. Frågorna var föl
jande: "1. I Finland är konsumtionen av rus
drycker mycket liten, men alkoholskadorna är 
stora. Var ligger felet? 2. Hur kan man råda 
bot på vårt folks sätt att ta sig en fylla? 3. Hur 
kunde man få den allmänna opinionen att 
tycka illa om fylleri?" 

Det är värt att lägga märke till att den bild 
av finskheten som Ryhtiliike förmedlade i sin 
propaganda knappast avviker från den bild 
professor Verkko givit. I bägge parters kon
ception är det samma oförbätterliga lust att ta 
sig en fylla och samma fullständiga brist på 
bildning som driver den finske mannen till pri
mitiva våldsdåd. I hyfsningsveckans illustre
rade flygblad framställer man finnen som en 
grottmänniska och jämställer honom med oli
ka "vilda folkslag" som stämplas som primiti
va. Samma vokabulär kan man återfinna i Pek
ka Kuusis bok och i många av hans artiklar. 
Detta gemensamma material får också överta
get i den film som gjordes på basen av Kuusis 
bok och Ryhtiliikes säregna program för att lä
ra seder och vett är till slut beroende på en 
enda liten uppmaning. 

Hyfsningsveckan våren 1948 fick också 
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mycket publicitet. Den var uppe i radion och 
på biograferna, den behandlades på olika mö
ten. Då man följde med vad tidningarna 
skrev, fick man omedelbart ihop nästan 400 
urklipp som tillsammans mätte över 120 spalt
meter, vilket enligt kampanjledningen var 
"mer än spaltutrymmet i Helsingin Sanomats 
32-sidiga söndagsnummer".'4 

Den nya rasteorin 

I början av år 1948 skedde det en omvälvning 
i Veli Verkkos liv. Den tjänsteman som från 
1925 hade burit ansvaret för den finländska 
rättsstatistiken - och som fortsatte att göra det 
även efter våren 1948 — blev nu också den 
förste innehavaren av den professur i sociologi 
som inrättats vid den nya statsvetenskapliga 
fakulteten vid Helsingfors universitet. Verk
kos största merit ansåg man vara att hans 
forskning hade en praktisk inriktning. Han 
undersökte ju i alla fall det moderna kultur
samhället i stället för att hänge sig åt fantasier 
om de forntida inkaindianerna och huvudskal
lejägarna på Papua. Veli Verkko ansågs var 
den lämpligaste för att - som hjälp åt profes
sorerna i nationalekonomi och statsvetenskap 
- utbilda den tjänstemannamassa som stats
förvaltningen behövde (Jaakkola 1987; Paakku-
nainen 1985). Kunskap om marockanska bröl
lopsceremonier, huvudskallejakten bland syd
amerikanska indianer eller den forntida reli
gionen hos mordvinerna ger inte svar på de 
frågor som intresserar människorna i det mo
derna samhället, tänkte ännu i början på 
1970-talet de sociologer som hade omfattat det 
nya paradigmet (jfr Eskola 1973, 286). 

När Verkko tillträdde sin tjänst var han re
dan 54 år. Han upplevde denna situation som 
kulmen på sin forskarkarriär, som ett högtid
ligt och viktigt ögonblick. Veli Verkko beskrev 
själv sitt nya, mera offensiva grepp så här: 

"Som tema för min installationsföreläsning, 
som jag gav den 11 februari 1948, hade jag valt 
ett ämne som jag anser att lämpar sig väl för 
innehavaren av en lärostol i sociologi: att fram
ställa en ny rasteori. Till stöd för denna teori 
tog jag det socialpatologiska bevismaterial, 
som utgör resultatet av mina undersökningar 
som tagit ett kvartssekel i anspråk, och vars 

riktighet ingen hittills ställt i fråga" (Verkko 
1948c, 342). 

Termen biologisk återkommer nu gång på 
gång i Verkkos texter. Enligt Verkko går egen
skaperna inom en liten språkgrupp som fin
narna oundvikligen i arv från en mycket liten 
skara av förfäder. Talrika människor hade ge
mensamma förfäder. Åter igen är det språket 
som är den avgörande faktorn i Verkkos slut
ledningar. Språket är det biologiska band, på 
basen av vilket särartade raser uppstår. På 
grund av de talrika gemensamma förfäderna 
uppstår det inom en befolkningsrupp med 
samma språk gemensamma "ärftliga eller ras
mässiga drag"; "Språket är det som har sam-
manknutit de finsktalande till en speciell biolo
gisk entitet". (Verkko 1949,157). Genom att på 
motsvarande sätt hänvisa till att de områden 
inom vilka man ingick äktenskap var så slut
na, förklarar Verkko i sin nya teori även skill
naderna mellan de olika stammarna med att 
antalet förfäder var så litet. 

Verkko försöker inte med ett ord förklara 
varför de matematiska lagbundenheter som 
verkar inom samtliga populationer ger så dåli
ga resultat bara i fråga om finnarna eller varför 
det var bara österbottningarna — och också de 
först på 1800-talet — som var benägna att följa 
denna lagbundenhet. Det är uppenbart att bå
de Verkko själv och alla hans kritiker accepte
rade fondantagandet om finnarnas ursprungli
ga underlägsenhet. I den engelska översätt
ningen av sitt huvudarbete kungör Verkko 
klart detta grundantagande. Att finnarna var 
så olika berodde i sista hand på att de kom 
längre österifrån och talade ett annat språk än 
skandinaverna som var av germanskt ur
sprung (Verkko 1951, 143). Igen är det fråga 
om ett cirkelslut. Finnarna var underlägsna, 
eftersom de var finnar. 

Ras och kultur 

Efter installationsföreläsningen höll Verkko 
strängt fast vid sin biologiska folkkaraktärs-
förklaring. Finnarnas dåliga alkoholtolerans 
var nu en bestående och invariant egenskap. 
Finnarna skulle inte lära sig att bete sig som 
de folk som talade ett mer utvecklat kultur
språk, utan de borde styras med förbud och 



Hur vildarna motarbetar tristessen 

VISSTE NI ATT 

Araberna och slavarna på stäppen 
super jäst kamelmjölk och glöm
mer sina bekymmer i dimmorna av 
sin surmjölksfylla. 

Bergsindianerna i Sydamerika suger 
kaktussaft för att först bli av med för
ståndet och sedan förlora medvetan
det. 

Schamanerna bland samojederna i Sibirien 
torkar giftiga svampflugor och äter dem 
"för att bli tokiga". 

I Europa har dylikt vildfolksskick i allmänhet redan 
försvunnit. Undantaget utgörs - av finnarna. 

Hyfsningsveckans' flygblad "Hur vildarna motarbetar tris
tessen" skildrar vissa drag i den finska intelligentians själs
liv under de sista månaderna av "farans år", våren 1948 då 
luften var förpestad av rykten om en kommande statskupp. 
Medan de viktigaste nationerna bland de västallierade re
spektfullt avbildades med deras egna, vedertagna symboler 
(Frankrike som Marianne, USA som Onkel Sam och Eng
land som Mr Bull), så hade unga fröken Finland som sin 
kavaljer en vilde som jämställdes med de "dumma inföding
arna" eller med "skräcken för primitivitet". 

Grannlandet Sverige hade man korrekt avbildat som mo
der Svea, men tyskarna och ryssarna, de besvärliga grannar

na i slutet av 40-talet, fanns inte med. Det är inte heller utan 
intresse att jämföra uppfattningen om bilden med den själv
bild av finskheten som man lanserat i den krigstida propa
gandan. Även i krigspropagandan jämförde man hela tiden 
finnarna med asiatiska folk och folkgrupper. Då betraktades 
nämligen också ryssarna som ett asiatiskt folk. Också i detta 
sammanhang karaktäriserade man finnarna som ett skogs
folk — den finske soldaten var en "ödemarkskrigare", osv -
men jämfört med ryssarna betydde i början av 1940-talet 
epitetet "skogsbo" ingalunda någonting ociviliserat, utan 
snarare tvärtom (se Luostarinen 1986, 388-403). 
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Mr John Bull, made
moiselle Marianne, 
Moder Svea och on
kel Sam kommer till 
Helsingfors för att 
följa med de olym
piska spelen. 

De ser riksdagshuset — 

Vad berättar våra gäster när de kommer hem? 
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Super mindre än andra, 
men är i fyllan förmer än andra 
Vad är det? 

A HA A 

En stor del av Finlands folk dricker aldrig. En ännu större del dricker endast ytterst sällan. 
Men då han super dricker finnen enormt mycket mer än andra och berusar sig 10 gånger 
oftare än andra. 

BLAND KULTURFOLKEN DRICKER MAN "FÖR ATT PIGGA UPP SIG". FIN
NARNA SUPER FÖR ATT TUPPA AV. 

I DETTA AVSEENDE BEFINNER VI OSS ÄNNU - OCH DET ÄR ONÖDIGT 
ATT DÖLJA - PÅ VILDENS NIVÅ. 

OM VI EN GÅNG DRICKER SOM 
VILDAR 

VARFÖR SKULLE VI DÅ 
INTE ÄTA SOM VILDAR? 

OM VI EN GÅNG INTE TÅL 
SÄLLSKAP AV EN DYLIK KAVALJER 

VARFÖR SKULLE VI DÅ TÅ
LA EN SÅDAN? 
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