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Tapio Tamminen on koonnut 
yhteen eri tutkimuslinjoja 
ruotsalaisen nationalismin 

vaiettua puolta tarkastelevassa tieto-
kirjassaan. Teos on erittäin ajankoh-
tainen. Dagens Nyheter -sanomaleh-
dessä on julkaistu viime kuukausien 
aikana artikkeleita ruotsalaisesta 
rotubiologiasta, minkä seurauksena 
Ruotsin antropologisen ja maantie-
teellisen seuran Retzius-kultamitalin 
jakaminen lakkautettiin. 

Anders Retzius (1796–1860) oli 
oman aikansa johtava lääketieteen 
ja anatomian tutkija. Ruotsin ku-
ninkaan vuodesta 1913 alkaen luo-
vuttaman mitalin jakamisesta tuli 
kiistanalaista, kun paljastui, että 
Retzius ja hänen poikansa Gustaf 
Retzius (1842–1919), isänsä työtä 
jatkanut lääketieteen ja anatomian 
tutkija, olivat omistaneet osan Tuk-
holman Karoliinisen instituutin 
varastoon säilötyistä alkuperäiskan-
sojen pääkalloista.

Erityisesti Gustaf Retzius kun-
nostautui biologisen antropologian 
saralla ylistäen 1900-luvun alkupuo-
lelta lähtien ”pohjoista” rotutyyppiä. 
Käsitys pohjoisesta rodusta perustui 
Ruotsissakin vaikuttaneen kreivi 
Joseph Arthur Comte de Gobineau’n 
(1816–1882) teorioihin niin kut-
sutusta indoeurooppalaisesta, ar-
jalaisesta rodusta. Retziusten ja 
Gobineau’n teorioita hyödynsi Ruot-
sissa erityisesti geneetikko, psykiatri 
ja antropologi Herman Lundborg 
(1868–1943), joka oli Uppsalan yli-
opistoon vuonna 1922 perustetun 
maailman ensimmäisen Valtion rotu-
biologisen instituutin johtaja.

Lundborgin ruotsalaisten pe-
rimää koskevat tutkimukset olivat 
maailmankuuluja. Tammisen 
mukaan ne loivat teoreettisen pohjan 
myöhemmälle poliittiselle päätök-
senteolle Ruotsissa, kun rotuhygie-
niasta tuli 1930-luvulta lähtien osa 

maan väestöpolitiikkaa. ”Kansan-
kodin ideologiset johtajat” pitivät 
eugeniikkaa ja vakavasti mielisai-
raiden tai imbesillien pakkosteri-
lointia ”rationaalisena ja humaanina 
keinona ratkoa sosiaalisia ongelmia” 
(116). Teoksessa alleviivataan kii-
tettävästi myös sitä, kuinka yleisesti 
kansainvälisesti hyväksyttyä euge-
niikka ja pakkosteriloinnit olivat 
1900-luvun alussa.

Pakkosterilisaatiopolitiikka jatkui 
Ruotsissa vuoteen 1975 saakka. Po-
liitikot ja oppineet perustelivat sen 
eroavan Saksan vastaavasta vapaaeh-
toisuudella. Jonkinasteisella pakot-
tamisella oli silti osansa siinä, että 
Ruotsissa sterilointiin vuosina 1935–
1975 yli 60 000 ihmistä: epilepti-
koille tai mielisairaille ei myönnetty 
avioliittolupaa, eikä esimerkiksi 
aborttia sallittu ilman suostumusta 
sterilisaatioon. Usein suljetuista lai-
toksista poispääsyn edellytys oli ”va-
paaehtoinen” sterilisaatio. Tamminen 
väittää, että toisen maailmansodan 
jälkeiset pakkosteriloinnit edellyt-
tivät yhtenäistä kansankoti-ideo-
logiaa, jonka juuret ulottuivat aina 
romantiikan aikakauden historian-

tulkintoihin ruotsalaisuudesta. Ideo-
logian käytännön sovellutukset pe-
rustuivat usein tieteellisenä pidettyyn 
suunnitelmallisuuteen, jonka us-
kottiin johtavan ajan myötä hyvin-
vointivaltion vahvistumiseen.

Kansankotikäsityksen 
aatteellinen tausta
Tamminen osoittaa, että Ruotsissa 
on laadittu kansallisia identiteettejä 
esimodernilta ajalta alkaen gootti-
laisiin esi-isiin ja viikinkeihin poh-
jautuvien historiankirjoituksellisten 
perinteiden pohjalta. Hän korostaa 
Erik Gustaf Geijerin, Oskar Mon-
teliuksen ja Hans Hildebrandin kir-
joitusten asemaa prosessissa, jossa 
1800-luvun ruotsalaiset alettiin 
nähdä muinaisskandinaavisten Edda-
runojen myyttistä maailmankuvaa 
edustaneina pohjanmiehinä.

1800-luvulla syntyi myös ajatus 
ruotsalaisista puhtaana, arjalaista 
rotua edustavana kansana. 

Arjalaisen rodun historiallinen 
alkukoti oli jäljitetty Intiaan, ja sieltä 
he olivat viikinkien tavoin vaeltaneet 
ympäri maailmaa perustaen valta-
kuntia. Saksalainen historioitsija ja 
kirjailija Friedrich Schlegel (1772–
1829) innostui indoeurooppalaista 
kantakieltä koskevasta teoriasta, joka 
perustui havainnolle eurooppalaisten 
pääkielten ja sanskriittiin pohjau-
tuvien intialaisten kielten sukulaisuu-
desta. Tammisen mukaan Schlegel 
samasti ensin nämä kielet arjalaisten 
kieliin ja lopulta sen puhujat arja-
laiseen rotuun. Aikaisemmin arjalai-
silla oli viitattu lähinnä persialaisiin ja 
meedialaisiin, mutta nyt rotu kattoi 
eurooppalaiset ja intialaiset.

Tamminen esittää, että kan-
sankoti-ideologian historial-
liset juuret voidaan löytää juuri 
Gobineau’n ja Schlegelin rotu- ja 
kieliteorioista. Ruotsissa Gustaf 
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Retziuksen ja Lundborgin biolo-
gisen antropologian tutkimukset 
sijoittuivat tähän historialliseen vii-
tekehykseen ja loivat kansankoti-
käsityksen rodullisen yhtenäisyyden 
ja puhtauden ihanteen ”tieteellisen” 
perustan. Itse kansankoti-idean 
taustalla oli käsitys valtiosta kehit-
tyvänä, päämäärää toteuttavana ko-
konaisuutena. Ajatuksen isän, val-
tiotieteilijä Rudolf Kjellénin (1864–
1922), mukaan Ruotsin tarkoitus oli 
kehittyä historiallisten traditioidensa 
pohjalta onnelliseksi kansankodiksi. 
Kjéllenille valtio oli yksilöä tär-
keämpi ja sopeutumattomat pyrittiin 
sulkemaan pois. 1900-luvun alussa 
sosiaalidemokraatit olivat suhtau-
tuneet valtion roolin vahvistamiseen 
skeptisesti ja korostaneet kansain-
välisen työväenluokan merkitystä 
yhteiskunnallisessa kehityksessä. En-
simmäisen maailmansodan jälkeen 
tilanne kuitenkin muuttui. Tam-
misen mukaan sosiaalidemokraatti-
sessa Ruotsissa valtio tunkeutui ko-
teihin ja ohjasi kansalaisten elämää 
ideologiaan perustuvalla yhteiskun-
tatieteellisellä ”insinöröinnillä” – 
aina lasten kasvatuksesta, ja sosiaali-
pedagogiikasta väestöpolitiikkaan.

Tamminen korostaa Johan 
Gottfried von Herderin filosofiaan 
palautuvan Völkisch-liikkeen vai-
kutusta kansankoti-ideaalin syn-
nyssä. Herderillä Volk oli ihmisten 
välinen liittouma, jonka avulla 
he olivat yhteydessä luontoon ja 
myyttiseen saksalaisuuteen. Tam-
minen väittää, että Ruotsissa tätä 
vastasi samanaikainen, joskin ar-
kisempi folk. Siinä missä Saksassa 
Volk sulautui kansallissosialismiin, 
Ruotsissa folk sulautui sosiaa- 
lidemokratiaan. Folk oli kaikkien 
ruotsalaisten kansankoti, jossa sen 
puhtautta vaalittiin ”karsimalla epä-
terveet oksat”: vaikeasti vammaiset ja 
mielisairaat, epäruotsalaiset tattarit 

(romaneihin ja muihin ”etelämaa-
laisen” näköisiin viittaava keinote-
koinen käsite) sekä sosiaalisesti so-
peutumattomat (232).

Ruotsalaisen nationalismin 
pitkät juuret?
Tamminen painottaa ansiokkaasti 
modernin ajan ruotsalaisen nationa-
lismin ja kansankoti-ideaalin aatehis-
toriallisia juuria. Teoksessa nostetaan 
esiin 1800- ja eritoten 1900-luvun 
ruotsalaisen nationalismin kansain-
välisyys ja verkottuneisuus. Tam-
misen mukaan kansankodin eliitissä 
ja tieteellisissä instituutioissa oli 
pieniä ”taskuja”, joissa arjalaisteoriat 
ja natsismi säilyivät toisen maail-
mansodan aikana ja sen jälkeenkin. 
Kiinnostava on havainto ruotsa-
laiseen eliittiin kuuluneista henki-
löistä, jotka olivat tukeneet natsi-
Saksaa. Kun uusnatsismin eurooppa-
laiset ja maailmanlaajuiset verkostot 
järjestyivät 1900-luvun puolivälissä 
uudelleen, ruotsalaiset ja useat maa-
ilmalla piilottelevat ”vanhat natsit” 
olivat yhä aktiivisesti mukana ”nel-
jännen valtakunnan rakentamisessa” 
(nämä verkostot ovat olemassa pieni-
muotoisina vielä nykyisinkin).

Ainoa kriittinen huomioni koskee 
Tammisen korostaman gööttiläisyyden 
hieman yksinkertaistavaa käsittelyä. 
Tässä esimodernille ajalle palautuvassa 
perinteessä kansainvaellusajan goottien 
katsottiin lähteneen Ruotsin alueelta ja 
polveutuvan Raamatun Nooan pojan-
pojasta, Maagogista. Tamminen esittää 
gööttiläisen perinteen ruotsalaisen 
nationalismin ”alkusoittona” sekä 
teoksen ensimmäisessä että viimeisessä 
kappaleessa. Jää kuitenkin osin epä-
selväksi, miten se liittyy myöhempään 
ruotsalaiseen nationalismiin.

Ymmärrän toki, että Tammisen 
esitys ruotsalaisen identiteetin raken-
tumisesta on yleistävä. Vaikka hänen 

käyttämiensä Patrik Hallin ja Maja 
Hagermanin teokset ruotsalaisen na-
tionalismin historiasta ovat päteviä 
esityksiä, olisin kaivannut mainintaa 
kansallisten identiteettien syntyyn 
ja nousuun liittyvästä keskustelusta. 
Kaikki nationalismitutkijat eivät ni-
mittäin tunnusta varhaismodernin 
ja varsinkaan esimodernin nationa-
lismin ongelmatonta yhteyttä mo-
derniin, laajempien kansankerrosten 
nationalismiin.

Vaikka Tamminen tuskin tätä 
tarkoittaa, pahimmillaan teoksesta 
voi saada käsityksen, että esi- ja var-
haismoderni Raamatusta ammentava 
gööttiläisyys yhdistyy saumattomasti 
modernin ajan geijeriläiseen uusgööt-
tiläisyyteen tai jopa nykyajan ruotsa-
laisen nationalismin äärimuotoihin.

Varhaismodernilla ja moder-
nilla nationalismilla on toki tietty 
tieteellisiin käytäntöihin perustuva 
yhteys. Keskustelu aiheesta on kui-
tenkin vielä kesken. Niinpä varhais-
modernin gööttiläisyyden yksityis-
kohtaisempi kuvaus ja hahmottelu 
länsieurooppalaisessa kontekstissaan 
olisi syventänyt sen aseman ymmär-
tämistä modernin ruotsalaisen natio-
nalismin näkökulmasta. Tässä apuna 
olisi voinut toimia vaikkapa Chris-
topher Krebsin teos A Most Dan-
gerous Book (2011), jossa eritellään 
roomalaisen senaattorin ja etnografin 
Tacituksen (56–117) Germania-
teoksen merkitystä saksalaiselle iden-
titeetinrakennukselle varhaismoder-
nilta ajalta kolmanteen valtakuntaan. 

Kansankodin pimeä puoli on 
mainio ja luettava johdatus Ruotsin 
historian vähemmän tunnettuun ulot-
tuvuuteen. Teos valottaa erityisesti 
vaikeasti hahmotettavaa aluetta, jolla 
tiede, politiikka ja ideologia kohtaavat. 
Se antaa oikein hyvät perustiedot ruot-
salaisen nationalismin vaietuista il- 
miöistä – sellaisistakin, joiden käsittely 
on vasta alkamaisillaan.


