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Nationell, språklig och
kulturell identitet
Alltsedan 1950-talet har många invandrargrupper kommit till Eskilstuna. I detta
material berättar sverigefinländarna, som
tillhörde de första invandrargrupperna i
kommunen, själva om sin historia, språk och
identitet.
Här finns även material kring Lagersberg, ett
område där ett trettiotal nationaliteter lever
sida vid sida.
Materialet kan användas för diskussioner
kring integration och utanförskap i dagens
Eskilstuna.

Foto publicerad i utställningen Arvet. Foto Niklas Forsström.

Arvet - En utställning
om en ny generation
I vandringsutställningen Arvet som producerats av
sverigefinländarnas arkiv står sverigefinnar från andra och tredje generationen i centrum. Idag utgör de
nästan en halv miljon av Sveriges invånare. Temat i
utställningen som visats runt om i Sverige de senaste
åren är möjligheten att föra över språk och kultur till
kommande generationer.
Utställningen är personlig: människor berättar sin historia och genom dem speglas det sverigefinska samhällets utveckling.
På 1950-, 60- och 70-talen kom hundratusentals finländare till Sverige, många av dem
till Eskilstuna och Torshälla där industrin växte och behövde arbetskraft. Det synsätt
som rådde gjorde det svårt för minoriteter som sverigefinländare att utveckla sin språkliga och kulturella identitet. Men då invandringen ökade på 70-talet började politiker
betona värdet av kulturell och språklig mångfald. Sverige fick hemspråksundervisning
1968. Det blev viktigt för den finska minoritetens ställning.
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Idag utgör sverigefinländare av första och andra generationen 17 procent av Eskilstunas
befolkning och är en naturlig del av stadens identitet. Sedan 2010 är Eskilstuna finskt
förvaltningsområde. Det innebär bland annat att en person alltid har rätt använda
finska språket vid kontakter med kommunen. Undersökningar som gjorts visar att
språket är viktigt, inte bara som kommunikationsmedel, utan också för att uttrycka den
egna identiteten. Under de senaste tio åren har finskan stärkt sin ställning. Inte minst
de sverigefinska skolorna som har etablerats runt om i landet har bidragit till en aktiv
tvåspråkighet.
För många finnar blev de finska föreningarna viktiga, dels för att knyta sociala
kontakter, dels för att bevara sin identitet och sina traditioner. Redan i slutet av 50-talet
grundades de första finska föreningarna i Eskilstuna. De finska föreningarna fyllde först
främst en social funktion, men började på 1980-talet att engagera sig för att stärka det
finska språkets ställning i det svenska samhället.
Under 1950- och 60-talen då många finska invandrare kom till Sverige var antalet
invandrargrupper i Sverige ganska få. Attityden till sverigefinnarna var ofta negativ.
Samhällets negativa attityder fick till följd att många sverigefinnar valde att anpassa sig
till det svenska samhället, vilket försvagade den nationella identiteten. Andra valde att
isolera sig från det svenska samhället. Det ledde till bristande språkkunskaper och
segregation.

Den nationella identiteten skapas i möten med andra människor och är inte en egenskap som är given en gång för alla. Språket spelar en viktig roll när vi skapar vår
identitet. Idag växer många sverigefinnar upp i en flerspråkig miljö och erövrar flera
nationella identiteter. Detta kan ibland, som intervjuerna i utställningen Arvet visar, ge
upphov till identitetskonflikter. Dessa frågor är aktuella inte bara för sverigefinländare
utan för många individer och grupper med rötter i olika kulturer.
I detta material publiceras några av de intervjuer som genomfördes inför utställningen.
Konstnären Niklas Mulari, som växte upp i Skiftinge, läraren Katri Vähäverkkomäki
och skådespelerskan Tanja Lorentzon berättar om hur de idag ser på sin sverigefinska
identitet. Intervjuerna kan användas som underlag för diskussioner och grupparbeten.
Många av de finländare som kom till Eskilstuna på 1960-talet bosatte sig i Lagersberg
och Råbergstorp. På 1970-talet bestod befolkningen i området nästan enbart av svenskar och finländare. Under de senaste årtiondena har nya grupper kommit till området.
Idag finns ett trettiotal nationaliteter i Lagersberg och Råbergstorp. I boken Lika fast
olika. Röster från Lagersberg och Råbergstorp berättar de boende om livet i området, om
språkets betydelse, identitet och utanförskap. Materialet kan användas för diskussioner
kring integration och utanförskap i dagens Eskilstuna.

Litteraturtips:
Eriksson, Elin (red.) : Lika fast olika. Röster från Lagersberg och Råbergstorp.
Eskilstuna 2012.
Lainio, Jarmo (red.) Finnarnas historia i Sverige III. Helsingfors 1996.
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Arbetsuppgifter:
1. Flera av de intervjuade i Arvet pekar på språkets avgörande betydelse för att bevara
den kulturella identiteten. På vilket sätt är språket viktigt? Vilka andra faktorer kan
vara viktiga? Ge exempel ur intervjumaterialet.
2. Hur fungerar integrationen i ditt bostadsområde? Diskutera i klassen, genomför
intervjuer med boende och jämför med erfarenheterna från Lagersberg.
3. I texten om Lagersberg talas om utanförskap. Vad innebär detta? Diskutera och ge
förslag på hur utanförskapet kan motverkas.
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Nedan följer tre intervjuer som genomfördes inför utställningen Arvet. Hela
intervjumaterialet finns tillgängligt på
www.arkisto.org/envision/images/Dokumentarkiv/arvet_esvenska.pdf
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I detta utdrag ur boken Lika fast olika. Röster från Lagersberg och Råbergstorp (2013)
berättar de boende själva om språkets betydelse och vikten av att
komma in i samhället.
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Peter Johansson Identitet i samtidskonsten
Verk från utställningen
DANSKJÄVLAR! på LARM galleri,
Köpenhamn, Danmark, 2007. Peter
Johansson friserad i danskt bacon,
vilket för tankarna till den tyske diktatorn
Hitler. Verket är gjort med anledning av
den hårda danska invandrarpolitiken som
gjort att många danskar som lever med en
person av utomeuropeisk bakgrund bor i
Malmö och jobbar i Danmark.
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Konstnären Peter Johansson är född i Sälen 1964. I sin konst har han ställt frågor om
svenskheten och den svenska självbilden. I Dalarna, det landskap som Peter
Johansson kommer ifrån, tillverkas Dalahästen, den svenskaste av alla souvenirer. Tidigt
i sitt konstnärskap sågade Peter Johansson dalahästar i skivor och packade dem som
kotletter i köttdisken. Humor är viktig i Johanssons konst. Konsten är mycket varierad
och han använder många tekniker som alla ryms inom begreppet samtidskonst.

Peter Johanssons verk, Eskilstuna konstmuseum. På bilden syns verket ”Utan titel” (2001)

I Eskilstuna konstmuseums samlingar finns flera verk som Peter Johansson har skapat.
Ett av verken, det med luvorna, har ingen titel. Frågan är om vi i Utan titel, 2001, ser
skidmasker eller rånarluvor? Mössorna har lånat mönster från Dalarnas mönstertradition, kurbits. Försöker rånarna visa en svensk identitet och se oskyldiga ut eller är det
turister med souvenirer som får en dos svenskhet och behöver skydd mot kyla?
Peter Johansson ställer frågor som:
I mötet med andra kulturer, hur agerar vi då?
Hur agerar vi när vi är utanför vårt land?
På sin webbplats har Peter Johansson en bildvisning som heter summering. Där visas
flera av hans konstnärliga projekt. Under dryga nio minuter kan du få en uppfattning
om hans konst i en bildkavalkad. Där kan du se allt från kroppsmålning i form av en
dalahäst till hur han använt skådespelare som nynazister i ett konstprojekt kallat Little
Sweden.
http://www.artistpeterjohansson.org/

Peter Johansson har i konsten konfronterat Sveriges och Dalarnas mest kända konstnärer, Carl Larsson (1853- 1919) och Anders Zorn (1860-1920). Bådas hem i Dalarna
har blivit museer, Zorngården i Mora och Carl Larssongården i Sundborn. Nyligen
har Peter Johansson arbetat i ett konstprojekt som kommenterar Anders Zorns konst,
där tar han rollen som den gamle konstnären, klädd i en likadan kostym i rött ylletyg. I
nedanstående länk kan du lyssna på ett inslag kring utställningen Johansson vs Zorn,
2012-2013.
https://sverigesradio.se/artikel/5385923

I konstprojektet, Sundborn –goes extreme again, 2008, kring Carl Larsson deltog Peter
Johansson med Barbro Westling. Bidraget från Johansson/Westling var en ansökan till
Falu kommun om rivningslov för den hundraåriga Carl Larsson-gården. Natalia Kazmierska, kulturskribent på Expressen skrev om utställningen:
https://www.expressen.se/kultur/sundborn-goes-extreme---again--carl-larsson-garden/

Med distans, fem år efter utställningen 2008, citeras Helena Brunkman som är barnbarnsbarnbarn till konstnärsparet Larsson, i lokaltidningen Dalademokraten:
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https://www.dalademokraten.se/artikel/familjen-carl-larsson-i-nytt-ljus

Om du vill veta mer om Carl Larssons konstnärskap, googla Carl Larsson/ bilder.
Arbetsuppgifter.
1. Hur kan konstnärerna Carl Larsson och Anders Zorn knytas till nationalism och
nationalromantiskt måleri?
2.Hur ser Peter Johansson på nationalism i sin konst? Fundera och diskutera.

