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Johanna Wassholm 

 

Finland 100 – tillsammans 2017, osams 2018?  

 

När firandet av Finlands 100-åriga självständighet närmar sig slutet torde de 

flesta enas om att devisen "tillsammans" i hög grad har besannats. Ambitionen 

att – på ett sätt som är typiskt för moderna jubileer – göra firandet inkluderande 

och demokratiskt har förverkligats i form av de tusentals evenemang som 

initieras och arrangeras på gräsrotsnivå.  

 

Det till synes konfliktfria firande som präglar 2017 ska ändå inte tolkas som ett 

bevis för att historiska jubileer alltid enar ett samhälle. Vi behöver inte gå 

utanför Finlands gränser för att hitta exempel på sekeljubileer som har snarast 

blivit avspeglingar av politiska spänningar i samtiden. Ett sådant representerar 

100-årsjubileet av Finlands anslutning till Ryssland 1909. Både finländare och 

ryssar såg anledning att fira, men hade helt olika åsikter om vad som skulle firas. 

Finländarna ville fira Borgå lantdag, där Alexander I enligt finsk tolkning lagt 

grunden för storfurstendömets autonomi. Ryssarna däremot betonade 

undertecknandet av freden i Fredrikshamn, där Sverige villkorslöst överlåtit sina 

fem östliga län åt Ryssland. Att den senare hade befogenhet att hindra det 

"finländska" jubileet väckte upprörda känslor som fördjupade den pågående 

finsk-ryska politiska konflikten.  

 

Jubileers potentiellt splittrande kraft är värd att hålla i minnet när vi nu står 

inför följande märkesår. Inbördeskriget 1918 är en viktig händelse i Finlands 

historia, och 2018 uppmärksammas en konflikt som mer än någon annan 

splittrat Finlands folk. Frågan blir därmed huruvida man i en tid då de sociala 

klyftorna växer kommer att utnyttja minnet av 1918 för att lyfta fram frågor som 

upplevs som missförhållanden idag.  

 

Sannolikt kommer känslor att sättas i svall på ett sätt som vi inte sett i år, och 

inte enbart i positiv bemärkelse. Redan i våras fick vi en antydan om hurdana 

passioner temat kan väcka, när myntverket lanserade ett jubileumsmynt som 



avbildade en arkebusering under kriget 1918. Den korta och häftiga 

uppståndelse som följde resulterade i att myntet drogs tillbaka, men visade 

samtidigt vilken typ av känslomässiga reaktioner vi möjligtvis får bevittna 2018. 

Om ett år kan vi svara på frågan huruvida årets devis, "Finland 100 – 

tillsammans", ersattes av ett "Finland 100 – osams". 


