
Stockholms universitet
Institutionen för baltiska språk, finska och tyska
Avdelningen för finska

Hallonbåtsflyktingen i mellanmjölkens hemland.

Vadelmavenepakolainen Folkhemmetin vieraana.

Tutkimus Miika Nousiaisen romaanin vastaanotosta Ruotsissa

En undersökning av Miika Nousiainens romans mottagande i Sverige.

Henri Nyman

    

     Examensarbete avseende kandidatexamen i finska

             15 högskolepoäng

Handledare: Per-Erik Cederholm & Tuula Vosthenko

           Höstterminen 2010



Sisällysluettelo

1. Johdanto………………………………………………………………………3

1.1 Kirjailija ja teos…………………………………………………………..3

1.2 Aiempi tutkimus………………………………………………………….5

2. Teoria ja metodi………………………………………………………………6

3. Tutkimusaineisto……………………………………………………………..9

4. Analyysi ja tulokset………………………………………………………….10

4.1 Huumori………………………………………………………………….10

4.2 Vertailut muihin suomalaisiin kirjailijoihin…………………………...12

4.3 Ruotsalaisten suhtautuminen kirjan ruotsalaisuusteemaan 

                  ja kirjailijan luomaan Ruotsi-kuvaan.....................................................13

4.4 Kieli.............................................................................................................17

5. Keskustelu........................................................................................................18

6. Lähteet..............................................................................................................22

7. Liite I: Kirja-arvostelut kokonaisuudessaan................................................24

2



1 Johdanto ja tavoitteet

Nyt käsillä olevan työn tavoitteena on selvittää, miten Miika Nousiaisen kirjoittama, ruotsiksi

käännetty Vadelmavenepakolainen on otettu vastaan Ruotsissa. Miika Nousiainen sai paljon

huomiota kotimaassaan, kun kirja julkaistiin ja se herätti myös kiinnostusta minussa.

Mielestäni kirja oli mielenkiintoinen ja hyvin erikoinen. Kirjan teema on viihdyttävä ja

tarinan käänteet ajoittain absurdeja. Hauskan tarinan alla piilee kuitenkin asioita, jotka saavat

miettimään, onko ruoho sittenkään vihreämpää aidan toisella puolella? Kirjailija ylistää

kirjassa Ruotsia ja ruotsalaisuutta ja leikittelee rohkeasti eri stereotypioilla ja kuvailee

lämminhenkisesti ja osuvalla sarkasmilla sekä suomalaisia että ruotsalaisia. Kun

Vadelmavenepakolaisesta julkaistiin ruotsinnos, mietin, mitähän ruotsalaiset itse tykkäävät

tästä heihin kohdistuvasta ylistämisestä. Tämän kaltainen omaperäinen kirja saa varmasti

aikaan keskustelua. Kirjan vastaanottoa ei ole vielä tutkittu muualla, joten halusin selvittää,

miten kirja on otettu vastaan Ruotsissa tutkimalla kirjasta julkaistuja kirja-arvosteluja eri

päivälehdissä. Reseptiotutkimus on kirjallisuudentutkimuksessa suhteellisen uusi suuntaus,

joka alussa poikkesi radikaalisti perinteisestä kirjallisuudentutkimuksesta.

Reseptiotutkimuksessa keskipiste siirtyy kirjailijasta ja teoksesta vastaanottajaan eli lukijaan.

Reseption tutkimuskenttä sisältää eri metodeja lähestyä teosta ja sen vastaanottoa, yksi niistä

on lehtikritiikin tutkimus.

     Tässä työssä haluan selvittää, miten ruotsalaisten päivälehtien kirjallisuuskriitikot

suhtautuvat tähän kirjaan. Analysoimalla eri arvosteluja Vadelmavenepakolaisesta ja

kategorisoimalla arvosteluissa esiintyvää kritiikkiä, niin positiivista kuin negatiivista,

hahmottuu teoksen vastaanotto Ruotsissa. Mikä ruotsalaisia kriitikoita miellyttää kirjassa,

mikä ei? Miten ruotsalaiset itse suhtautuvat ulkopuolisen henkilön kuvaan heistä ja

kykenevätkö he omaksumaan kirjan huumorin laadun? 

     Tämän johdannon yhteydessä kerron lyhyesti kirjailijasta ja Vadelmavenepakolaisesta.

1.1 Kirjailija ja teos 

Tässä työssä analysoitavien kirja-arvostelujen kohteena on Miika Nousiaisen kirjoittama kirja

Vadelmavenepakolainen (2007), josta julkaistiin syksyllä 2009 ruotsinnos nimellä

Hallonbåtsflyktingen. Kirjan on kääntänyt Mårten Westö. Kirjan päähenkilö on suomalainen

mies, Mikko Virtanen, joka tuntee syntyneensä väärään maahan ja haluaisi ylitse kaiken olla

ruotsalainen. Hän kutsuu itseään ”kansallisuustransvestiitiksi”. Hän ei tahdo olla sitä mitä

muut suomalaiset hänen mielestään ovat: murheellisten laulujen maassa eläviä ahdistuneita

mörököllejä. Mikko Virtasen mielestä Ruotsissa kaikki on paljon paremmin.
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Ruotsalaisperheet ovat harmonisia, tasapainoisia ja onnellisia, niissä keskustellaan asioista ja

lapset rakastetaan tottelevaisiksi, toisin kuin Suomessa, missä ihmiset kommunikoivat

keskenään epäkohteliaasti, vihaisesti ja väkivaltaisesti. Mikko Virtanen ihailee kaikkea

ruotsalaista: ABBAa, Björn Borgia, kuningasperhettä sekä sosiaalidemokratiaa ja ihanteellista

kansankotia eli Folkhemmetiä. Hän ei ymmärrä, miksi työnantaja ei suostu myöntämään edes

kruununprinsessa Victorian tai Olof Palmen syntymäpäiviä palkallisiksi vapaapäiviksi. Mikko

Virtanen haluaa olla empaattinen, rakastavainen ja keskustelutaitoinen ruotsalainen

perheenisä, joka asuu Ruotsissa, mielellään vaikkapa Göteborgissa. Ja niinkuin tämä ei

riittäisi, hän haluaisi kaiken lisäksi, että hänellä olisi myös ruotsalaisen menneisyys, lapsuus,

ruotsalaiset lapsuudentoverit sekä muistoja opiskeluajalta. Lähes tulkoon mahdoton projekti,

mutta hän on päättänyt saavuttaa unelmansa hinnalla millä hyvänsä ja on valmis käyttämään

mitä radikaalimpia keinoja tätä varten.

     Miika Nousiainen kertoo päiväkirjanmuodossa Mikko Virtasen muuttumisesta

ruotsalaiseksi Mikael Anderssoniksi. Tarina on humoristinen, tapahtumat ajoittain absurdeja

ja Nousiainen leikkii reilusti niin suomalaisten kuin ruotsalaistenkin stereotypioilla ja

ennakkoluuloilla, ja ilmaisutapa on ajoittain liioiteltua tai karikatyyrimäistä. Kirjassa esiintyy

runsaasti niin sanottuja ”one-linereita” eli yksittäisiä lauseita, lausahduksia tai joitakin

yksittäisiä kohtauksia, jotka sellaisinaan ovat kirjan kohokohtia.

     Kirja saavutti suuren suosion Suomessa, kun se julkaistiin, ja siitä suunnitellaan myös

elokuvaversiota, jonka tuotantoon kirjailija itsekin osallistuu.

     Miika Nousiainen on syntynyt vuonna 1973 ja asuu Helsingissä. Hän on työskennellyt

MTV3:n uutistoimituksessa uutis- ja ajankohtaistoimittajana. Sen lisäksi hän on tehnyt

erilaisia käsikirjoitustöitä televisioon ja ollut muun muassa juontajana viihdeohjelmassa

Hyvät naiset ja herrat. Vadelmavenepakolaisen jälkeen, vuonna 2009, Nousiainen julkaisi

kirjan Maaninkavaara (Otava 2009). Hän kertoo Dagens Nyheterin haastattelussa

(Carlberg/DN 16.08.2009), että on jo nuorena ihaillut Ruotsia ja ruotsalaista yhteiskuntaa.

Nousiaisen kirjaa voidaan pitää eräänlaisena tilityksenä, jossa kirjailija käsittelee

suomalaisten niin sanottua ”pikkuvelikompleksia” eli alemmuudentunnetta Ruotsia kohtaan.

Nousiainen kutsuu kansalliseksi traumaksi sitä, että suomalaiset ovat sotavuosien jälkeen

katsoneet länsinaapuriaan ihailevin silmin, koska koettiin, että Ruotsin nopeammasta

urbanisoitumisesta ja taloudellisesta kehityksestä johtuen siellä kaikki oli hienompaa kuin

Suomessa vielä 1970- ja -80 –luvuilla, jolloin Nousiainen kasvoi. Materialististen arvojen

lisäksi myös ruotsalaisen kansankodin perusarvot miellyttävät Nousiaista. (Carlberg 2009)
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1.2 Aiempi tutkimus

Kuten mainittu, Vadelmavenepakolaisen ruotsinnos julkaistiin syksyllä 2009, mistä on

kulunut suhteellisen lyhyt aika, eikä kirjan vastaanotosta ole löytynyt mitään tutkimuksia.

Aiempaa tutkimusta muusta ruotsinnetusta suomalaisesta kirjallisuudesta on toki julkaistu

paljon ja tutkijoista tunnetuimpia lienevät Pirjo Vaittinen ja Eva Herner.

Reseptiotutkimuksesta sinänsä on muun muassa kirjoittanut saksalainen kirjallisuudentutkija

Hans Robert Jauss. Hänestä lisää kappaleessa 3.

     Vuonna 1987 valmistuneessa tutkimuksessaan Niin lähellä, niin kaukana Pirjo Vaittinen

selvittää suomesta ruotsiksi 1930-luvulla käännetyn kaunokirjallisuuden vastaanottoa

Ruotsissa. Tutkimus on laaja, sillä aineisto koostuu runsaasta 30 suomalaisesta kirjasta ja

niiden arvosteluista ja näistä käydystä kirjallisuuskeskustelusta. Tutkimuksen keskipisteenä

on F. E. Sillanpään vastaanotto, koska hänen tuotantoaan käännettiin paljon ruotsiksi tuona

vuosikymmenenä ja hänelle myönnettiin Nobelin kirjallisuuspalkinto vuonna 1939. Vaittinen

hahmottaa tutkimuksessaan odotushorisontin näille kirjoille ottaen huomioon historialliset ja

yhteiskunnalliset tekijät sekä kummankin maan kirjallisuushistorialliset perinteet.

Tutkimuksen lomassa Vaittinen kartoittaa myös laajasti suomesta ruotsiksi ennen vuotta 1930

käännettyä kaunokirjallisuutta.

    Hän toteaa tutkimuksessaan, että asenteet suomalaisia ja suomalaista kirjallisuutta kohtaan

olivat siihen aikaan yksipuolisia: suomalaiset kuuluivat agraariyhteiskuntaan ja olivat

sivistymättömiä, suomalainen luonto oli järvistä, metsäistä ja mystistä, ja suomalaisten kieli

eksoottista. Vaittisen mukaan nämä ennakkoluulot vaikuttivat myös kriitikoiden

suhtautumiseen suomalaiseen kirjallisuuteen. (Vaittinen 1988:10). Ruotsalaisten

suhtautumista Suomeen ja suomalaisiin Vaittinen kuvailee sanoin: ”Naapuri, joka on niin

lähellä, mutta niin vieras, ei välttämättä eksoottinen, mutta erilainen.” (Vaittinen 1988:327)

    Eva Herner tutkii vuonna 1999 julkaisemassaan tutkimuksessa Svenska recensenter läser

finska böcker 1960-luvulla käännetyn suomalaisen proosan vastaanottoa Ruotsissa. Hän on

valinnut tutkittavakseen 1960-luvun, koska suomalaista kaunokirjallisuutta käännettiin

ruotsiksi silloin runsaasti. Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan jälkeen ruotsalaisten

kiinnostus suomalaista kirjallisuutta kohtaan kasvoi huomattavasti. Hän kutsuu tätä ilmiötä

”Linna-efektiksi”. Vaittisen tapaan myös Herner luo pohjan tutkimukselleen kartoittaen

ruotsalaisten kriitikoiden asenteita suomalaisia kohtaan ja kirjallisuudentutkimuksen

perinnettä kummassakin maassa. Teoreettinen pohja Hernerillä on saksalaisessa ja

amerikkalaisessa reseptiotutkimuksessa.
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2 Teoria ja metodi 

Reseptiotutkimus on 1960- ja -70 –luvuilla kehittynyt ilmiö kirjallisuudentutkimuksessa. Se

herätti alussa suurta huomiota siirtämällä painopisteen kirjalijasta ja teoksesta tämän

vastaanottajaan eli lukijaan. Lukija sai reseptiotutkimuksen myötä entistä paljon

aktiivisemman ja ratkaisevamman roolin kirjallisuudentutkimuksessa. Kirjallisuustieteessä

tapahtui paradigman vaihto, kun perinteisessä viestintäkaavassa, johon kuului lähettäjä-lukija-

vastaanottaja, tutkittiinkin myös vastaanottajaa, eikä ainoastaan lähettäjää ja lukijaa.

Asiaproosan ja informatiivisten tekstien tulee olla yksiselitteisiä ja täsmällisiä, ja tällaisten

tekstien laatija pyrkiikin kirjoittamaan niin selkeästi, ettei viestin lukijalle jää tulkitsemisen

varaa. Italialainen kirjallisuudentutkija Umberto Eco kutsuu kaunokirjallisia tekstejä sen

sijaan avoimiksi, eli niitä voivat eri lukijat tulkita eri tavoilla (Herner 1999:2).

Reseptiotutkimuksen tärkeimpiä edustajia ovat saksalainen anglisti ja kirjallisuudentutkija

Wolfgang Iser ja saksalainen romanisti Hans Robert Jauss, joista se sai alkunsa. Jauss

kirjoittaa, että kirjallisuuden historiallisuus ja sen viestinnällinen luonne edellyttävät dialogia

ja kuvailee roolien välistä suhdetta seuraavanlaisesti: ”Tekijän, teoksen ja lukijakunnan

muodostamassa kolmiossa viimeksi mainittu ei ole ainoastaan passiivinen osa, ketju ilman

ärsykkeitä, vaan itse historiaa luova käyttövoima. Ilman vastaanottajan aktiivista osuutta

kirjallisen teoksen historiallista elämää ei voi ajatella olevan olemassa.” (Nevala 1989:198)

     Reseptiotutkimuksen kaksi pääsuuntausta ovat reseptioestetiikka ja reseptiohistoria.

Reseptioestetiikka on näistä kahdesta teoreettisempi. Siinä keskitytään tekstin sisäiseen,

implisiittiseen lukijaan. Sitä vastoin reseptiohistoriassa keskitytään faktiseen, fyysiseen

lukijaan ja vastaanottoaineistoon eli pääasiassa eri arvosteluihin. Reseptioestetiikka on

laajentenut eri koulukuntiin, joista mainittakoon esimerkkinä varsinkin englanninkielisessä

kirjallisuudentutkimuksessa esiintyvä Reader-Response Criticism (Cederholm 2010).

Reseptiotutkimuksen teoriat ovat saaneet tukea myös muilta humanistisilta suuntauksilta,

kuten esimerkiksi hermeneutiikalta, sosiologialta ja venäläiseltä formalismilta.

Reseptiohistoria keskittyy muun muassa kirja-arvosteluihin, ja tämän tutkimuksen

analysoinnin kohteiden luonteesta johtuen keskityn tästä eteenpäin reseptiohistorian

tutkimusmenetelmän kuvailemiseen. 

     Yrjö Varpio kirjoittaa kirjassa Kirjallisuuskritiikki Suomessa, että kirjallisuuskritiikki on

tärkeä tutkimuksen kohde, koska se tavoittaa suuren lukijakunnan, monesti suuremman kuin

kirjallisuudentutkimus. Suomessa Suomen Akatemia aloitti kirjallisuuskritiikkiä koskevan

tutkimuksen rahoittamisen vuonna 1978. (Huotari et al. 1980:5)
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     Hans Robert Jauss oli sitä mieltä, että kirjallisuuden historiallisuus perustuu teoksen

aikaansaamaan vaikutukseen ei ainoastaan kirjailijaan ja teokseen. Jauss esittelee teoriansa

seitsemässä kohdassa artikkelissaan Kirjallisuushistoria kirjallisuustieteen haasteena

(Literaturgeschichte als Provokation) (Jauss teoksessa Nevala 1989:197ff). Mainitsen tässä

muutaman keskeisimmistä ideoista.

     Jauss kirjoittaa, että teoksen tulkinta ja vastaanotto vaihtelevat ajan myötä, ja siksi

kaunokirjallista teosta on tulkittava jatkuvasti muuttuvana ja ajasta riippuvana kohteena.

     Lisäksi Jauss mainitsee käsitteen ”Enwartungshorizont”, suomeksi odotushorisontti.

Odotushorisontti on reseptiotutkimuksessa keskeinen käsite, joka on tulos erilaisista tekijöistä,

jotka vaikuttavat tietyn lukijan odotuksiin tietystä teoksesta silloin, kun hän alkaa lukea sitä.

Lukija lähestyy tekstiä omine edellytyksineen, kokemuksineen, normeineen ja odotuksineen

ja näihin odotuksiin vaikuttavat lukijan ennakkotiedot teoksesta ja lajista, kirjailijasta, tämän

etnisestä tai maantieteellisestä taustasta sekä muista olosuhteista. Tämän lisäksi lukijaa

ympäröivän miljöön normit ja konventiot vaikuttavat odotushorisontin muotoutumiseen.

(Herner 1999:3) Eva Herner viittaa tutkimuksessaan Svenska recensenter läser finska böcker

(op.cit.) tässä yhteydessä Katarina Eskolan ja Maria Lingon ilmaisuun ”kulttuurisesti tarjolla

olevat koodit”. Jauss kirjoittaa artikkelissaan, että tällaisen odotushorisontin voi rekonstruoida

yleispätevästi, myös kun on kyseessä vanhempi ajankohta historiassa. Käytännössä tämä

menetelmä saattaa joissakin tapauksissa kuitenkin olla ongelmallinen. 

     Jauss puhuu myös horisontin siirtymästä ja kolmenlaisesta käsityksestä merkityksen

muuttumisesta eri aikoina. Kohdassa a) käsitys teoksen merkityksestä loittonee ja heikkenee

ajan myötä. Kohdassa b) teoksen merkitys kasvaa ja vakiintuu ajan myötä, kun teosta on

tutkittu enemmän ja enemmän. Tässä yhteydessä voidaan mainita teokset, jotka ovat tai olivat

niin sanotusti aikaansa edellä. Kohdassa c) teoksen merkitys muuttuu eri aikoina, mutta

näiden merkitysten välillä ei ole minkäänlaista arvojärjestystä. Näistä kolmesta käsityksestä

viimeisin on lähimpänä Jaussin teoriaa, sillä merkitys ja odotushorisontti vaihtelevat riippuen

ajasta ja muista tekijöistä. (Nevala 1989:197ff)

     Gunther Grimm laati vuonna 1977 julkaisemassaan kirjassa Rezeptionsgeschichte

lajitelman reseptiohistorian lähteistä. Hän jakaa todistusaineiston primaareihin,

sekundaareihin ja tertiäärisiin lähteisiin, joista ensimmäinen ja viimeinen ovat laajimpia

ryhmiä.  Primaareihin lähteisiin kuuluvat vastaanottaja itse eli lukijan omat muistiinpanot

esimerkiksi lukupäiväkirjan muodossa, kirjan sivujen marginaaleihin tehdyt merkinnöt,

muistiinpanot, lukijan kirjeenvaihto jonkun tietyn vastaanottajan kanssa ja niin edelleen.

Nämä lähteet ovat todellisuudessa harvoin saatavilla. Tertiäärisiin lähteisiin kuuluvat erilaiset
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tutkimukset, historiat, asiantuntijoiden lausunnot, suositukset, klassikkoluettelot ja yksi

reseptiohistorian tärkeimmistä ja myös helpoimmista lähteistä: lehtikritiikki, joka on myös

tälle tutkimukselle ajankohtainen lähde. (Cederholm 2010)

     Tälle työlle ajankohtaisen kirjan, Vadelmavenepakolaisen, odotushorisontti lienee

suhteellisen yksinkertainen, sillä Vadelmavenepakolainen on Miika Nousiaisen

esikoisromaani ja todennäköisesti kirjailija on tuntematon vastaanottajalle eli ruotsalaiselle

lukijalle. Tämän vuoksi lukijalla ei välttämättä ole mitään erityisiä odotuksia paitsi tiettyjä

mahdollisia ennakkoluuloja: kirjailija on suomalainen, minkä takia voisi odottaa, että kirjasta

löytyy joitain esimerkiksi ruotsalaisten tunteman Arto Paasilinnan tai vaikka heille vielä

tutumman Väinö Linnan tuotantoa muistuttavia tuttuja elementtejä. Se, mikä eniten vaikuttaa

Vadelmavenepakolaisen odotushorisonttiin, on sen teema ruotsalaisuus. Kirjan on kirjoittanut

suomalainen kirjailija, joka ihailee Ruotsia ja ruotsalaisia ja kirjan päähenkilö on suomalainen

mies, jonka Ruotsin ihailu on jopa fanaattista. Kirjan alustana toimii stereotypioista koostuva

kokonaisuus, ja kirjailija leikittelee vapaasti ja rohkeasti näillä kansallisilla eriäväisyyksillä, ja

hän varustaa niin suomalaiset kuin ruotsalaisetkin hahmot näille tyypillisillä piirteillä. Jotkut

kansalliset stereotypiat ovat hyvinkin liioiteltuja ja päähenkilön Ruotsin ihailu on epäkriittistä

ja joskus jopa yksinkertaista tai naiivia palvomista. Kirjailija on kuitenkin tutkinut ja

analysoinut ruotsalaisia sekä läheltä että kaukaa, minkä vuoksi kirjassa esitetyt stereotypiat

kuitenkin perimmiltään pohjautuvat edes osittain todellisuuteen, mikä taas vaikuttaa siihen,

että ruotsalaisen lukijan saattaa olla helppo tunnistaa itsensä monista kirjan tapahtumista.

Jotkut lukijat saattavat suhtautua kirjaan pelkästään huumorilla, jotkut taas saattavat lukea

kirjan totisemmin ja kyseenalaistaa näitä stereotypioita. Tätä työtä varten analysoidut kirja-

arvostelut antanevat osviittaa siitä, miten odotushorisontti vastaa todellisuutta.

     Tässä tutkimuksessa pyrin jäsentämään kirjallisuuskritiikin sisällön systemaattisesti sen

perusteella, mitä kriitikot pääpiirteittäin käsittelevät arvosteluissa. Menetelmäni perustuu

osittain Markku Huotarin ehdottamaan nelikohtaiseen malliin (Huotari et al. 1980:9). Malli

sellaisenaan viittaa laajemman tutkimuksen suorittamiseen, mutta tutkimukseni laadun ja

rajoitetun laajuuden vuoksi keskityn tutkimuksessani ainoastaan mallin ensimmäiseen

kohtaan, joka on sisällön systemaattinen jäsentäminen.
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3 Tutkimusaineisto

Tätä työtä varten olen koonnut kirja-arvosteluja ruotsalaisista päivälehdistä. Arvostelut on

poimittu sekä koko maassa julkaistavista lehdistä että paikallislehdistä: 

Eskilstuna-Kuriren (EK)

Kristianstadsbladet (KB)

Landskrona Posten (LP)

Nerikes Allehanda (NA)

Värmlands folktidning (VF)

Göteborgs-Posten (GP)

Dagens Industri Weekend (DiW)

Dagens Nyheter (DN)

Svenska Dagbladet (SvD)

Upsala Nya Tidning (UNT)

Östgöta Correspondenten (ÖC) 

     Suluissa olevia lyhenteitä käytän tästä eteenpäin silloin, kun on tarpeen. Kirja-arvostelut

esitetään kokonaisuudessaan erillisessä liitteessä tämän työn ohessa. (Ks. liite 1)

     Lehtien alueellisesti laaja levikki on tässä tutkimuksessa hyödyksi, sillä se antaa kirjan

vastaanotosta laajan ja kattavan kuvan, eivätkä edusta ainoastaan pääkaupunkiseutua tai

suurimpia kaupunkeja.     

     Arvosteluja oli aluksi enemmän, mutta päätin karsia pois kaksi arvostelua, jotka olivat

reportaaseja kirjailijasta ja joissa itse kirja oli ainoastaan osa artikkelia. Tavoitteenani on

tutkia kirjan vastaanottoa ja nimenomaan lehtikritiikkiä, siksi valitsin ainoastaan pelkkiä

arvosteluja tutkimusaineistoksi. Karsitut artikkelit olivat suhteellisen laajoja henkilökuvia,

joissa kirja kylläkin oli keskeisessä asemassa, mutta kirjan lisäksi artikkeleissa käsiteltiin

myös laajempia aiheita, kuten esimerkiksi Ruotsin ja Suomen välistä suhdetta,

ruotsinsuomalaisia maahanmuuttajia, historiaa, ruotsalaisuuden ja suomalaisuuden

vastakkainasettelua, ja niin edelleen. Vaikka artikkelit eivät olleet relevantteja nimenomaan

tähän työhön, viestivät ne kuitenkin, että Miika Nousiaisen Vadelmavenepakolainen on saanut

paljon huomiota Ruotsissa, mikä itsessään olisi mielenkiintoinen tutkimuksen aihe, mutta

sellaiseen tutkimukseen ei tässä työssä ole tilaa.

     Arvostelut on kaikki poimittu päivälehtien Internet-sivuilta, tutkimusaineiston digitaalisen

käsittelyn helpottamiseksi. Arvostelujen painetut ja digitaaliset versiot eivät kuitenkaan

poikkea toisistaan.
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4 Analyysi ja tulokset

Lähes kaikki kriitikot ovat sitä mieltä, että Vadelmavenepakolainen on hauska kirja. Kukaan

kriitikoista ei kiistä, että kirja on humoristinen ja viihdyttävä, mutta tämä on kuitenkin ainut

asia, josta kaikki arvostelijat ovat samaa mieltä. Joidenkin mielestä kirjasta puuttuu jotain

oleellista tai jokin syvempi sanoma, kun taas jotkut lukevat kirjan pelkästään huumorina,

kuten esimerkiksi Margareta Wiman kirjoittaa Östgöta Correspondentenissa: ”Leta efter

djupare mening den som vill. För egen del har jag framför allt kul.”

     Arvosteluja lukiessani havaitsin pääasiassa neljä aihetta, joista suurin osa kriitikoista

kirjoitti. Nämä ovat: hauskuus, vertailut muuhun suomalaiseen kirjallisuuteen, ruotsalaisten

reaktio ruotsalaisuussatiiriin sekä kielellinen aspekti. Tästä johtuen on luonnollista keskittyä

näihin neljään aihepiiriin arvostelujen analysoimisessa.

4.1 Huumori

Aluksi pitänee huomauttaa, että huumori on makuasia ja se vaihtelee lukijasta lukijaan, minkä

vuoksi lienee mahdotonta käsitellä tätä osuutta täysin objektiivisesti. Kriitikoista kuitenkin

huomattava osa kirjoittaa nimenomaan kirjan huumorista, minkä vuoksi valitsin sen yhdeksi

kategoriaksi tutkimukseeni. 

     Huumorin kannalta odotushorisontti lienee positiivinen. Ruotsalaisen lukijan

suhtautuminen huumoriin liittyy osittain kohtaan 5.3, jossa analysoidaan ruotsalaisten

suhtautumista teemaan, joka perustuu heihin kohdistuvaan huumoriin. Voi kuitenkin odottaa,

että kirjan huumori puhuttelee ainakin suurinta osaa lukijoista tavalla tai toisella varsinkin

ruotsalaisuusteeman takia.

     Kirjan hauskuudesta ollaan lähes yksimielisiä. Nousiaisen ajoittain liioitellut ja satiiriset

kuvaukset Ruotsista, ruotsalaisista ja ruotsalaisuudesta koetaan viihdyttävinä. Björn Fundberg

(EK) kirjoittaa: ”i vissa delar av /…/ skrattar jag högt”; Maija Niittymäki (NA) kirjoittaa:

”Läsaren har dock mycket roligt, Sverigebilden är mycket träffsäker i sin vitsighet.”; Morgan

Schmidt (VF) kirjoittaa: ”själva grundidén är komisk /…/ och det finns även partier i boken

som faktiskt är riktigt underhållande.”; Björn Anders Ohlson (DiW) kirjoittaa:

”Hallonbåtsflyktingen är en riktigt rolig bok.”; Elise Karlsson (SvD) kirjoittaa: ”rolig och

tankeväckande roman”, ”Det är inte ofta man stöter på en bok som är genuint rolig /…/ en av

de senaste årens mest tankeväckande och underhållande böcker /…/”; Margareta Wiman (ÖC)

kirjoittaa: ”Boken /…/ har tre delar, varav den första rätt länge roar mig oavbrutet. Författaren

leker med klichéer, ironiserar träffsäkert och dribblar elegant och tvetydigt mellan beundran

och stå upp-satir. Bra grepp /…/.”
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     Nämä kaikki arvostelijat kokevat kirjan humoristisena teoksena, jonka tarkoituksena on

nimenomaan viihdyttää eikä välittää mitään erikoista sanomaa. Kriitikot eivät näissä

tapauksissa lähde etsimään syvempää merkitystä tai esimerkiksi kritiikkiä tai satiiria

yhteiskuntaa vastaan. Maija Niittymäki (NA) kuvailee kirjassa hahmotettua Ruotsi-kuvaa

osuvaksi, Morgan Schmidt (VF) kuvailee kirjan perusideaa koomiseksi ja Elise Karlsson

(SvD) kuvailee kirjaa mietteitä herättäväksi ja aidon hauskaksi. Ilmeisesti he ovat kaikki

omaksuneet Nousiaisen Ruotsi-kuvat ja tunnistavat itsensä Nousiaisen kuvauksissa.     

     Kaikki arvostelijat eivät kuitenkaan välttämättä pidä kirjaa erityisen hauskana, tai vaikka

pitävätkin, niin ainoastaan osittain, koska heidän mielestään huumorin kohde ja vitsien

yksimuotoisuus alkavat kyllästyttää jonkun ajan päästä. He ovat sitä mieltä, että vitsit ovat

hauskoja kirjan kolmestasadasta sivusta ainoastaan ensimmäiset sata sivua. Arvosteluista

löytää lauseita kuten: ”men det roliga varar i exakt tjugo sidor” (Oscar Rossi, LP); ”det finns

även partier i boken som faktiskt är riktigt underhållande. Ändå är det någonting som gör att

det aldrig riktigt lyfter.” (Morgan Schmidt, VF); ”Men hela vägen bär det inte /…/. En

träffsäker samtidskrönika, möjligen. Fast tre hundra sidor är att ta i.” (Dan Jönsson, DN); ”En

300 sidor lång klichéförteckning /…/ med en tämligen ordinär intrig lämnar, trots många

underfundigheter, en känsla av snopenhet, av ’men sen då?’”. (Markus Huss, UNT); ”Boken /

…/ har tre delar, varav den första rätt länge roar mig oavbrutet. /…/ Bra grepp, under drygt

hundra sidor. Tills en viss mättnad infinner sig: Okej, nu kan jag det här!” (Margareta Wiman,

ÖC). Morgan Schmidt (VF) kysyy otsikossaan, kuinka hauskaa oikeasti on laskea leikkiä

kansallisista eriäväisyyksistä? Hänen mielestään ennakkoluuloihin perustuvat vitsit kansojen

välisistä erilaisuuksista ovat harvoin hauskoja. Lilian Sjölund-Holm (GD) kirjoittaa: ”Själv är

jag stundtals road. Men det blir för mycket. Och lite för enkelt. För tjatigt.” 

     Palatakseni Oscar Rossiin (LP): hän on sitä mieltä, että hauskuutta kestää 20 sivun verran,

kunnes kirjan päähenkilö palaa takaisin räntäsateen keskelle Suomeen Thaimaanlomaltaan.

Rossi kokee Nousiaisen kuvaukset Suomen synkkyydestä ja väärään maahan syntyneen

Mikko Virtasen sitäkin synkemmästä arjesta liian liioiteltuina ja myös väkinäisinä, mikä

Rossin mielestä on liian läpinäkyvä yritys luoda kontrasteja näiden Mikko Virtasen eri

maailmojen välille. Rossi lisää, että näistä kuvauksista moni tuntuu turhan liioitellulta tai

ylimääräiseltä, ja Nousiaisen tapa esittää nämä seikat ei ole tarpeeksi surrealistista, jotta ne

olisivat tarinan eduksi.

     Markus Huss (UNT) ei hienostele sanojaan kuvaillessaan kirjaa 300 sivun pituiseksi

kliseeluetteloksi, millä hän viittaa kirjassa esitettäviin suomalais- ja ruotsalaiskliseihin.

Puoletkin olisi ollut tarpeeksi. Samaa mieltä on Dagens Nyheterin Dan Jönsson, jonka
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mielestä kirjan sisällön voisi tiivistää kronikaksi, jolloin se olisi Jönssonin mielestä varsin

osuva.

4.2 Vertailut muihin suomalaisiin kirjailijoihin

Jotkut kriitikot kokevat Miika Nousiaisen huumorin ja satiirin tyypillisen suomalaisena

kirjallisena perinteenä verraten Nousiaisen ilmaisua muun muassa myös ruotsalaisille tuttuun

Arto Paasilinnaan ja jopa Kaurismäen veljeksiin. Arto Paasilinnan kirjoista on 16 käännetty

ruotsiksi, muun muassa Hurmaava joukkoitsemurha (1997; Kollektivt självmord) ja Herranen

aika! (2001; Hoppsan, jag är död!) (artopaasilinna.se) Esimerkiksi kirjassa Hurmaava

joukkoitsemurha kerrotaan miehestä, joka aikoo tehdä itsemurhan, mutta kun hän menee

heinälatoon, jossa hän on aikonut hirttää itsensä, hän tapaakin siellä toisen miehen, joka myös

on tekemässä itsemurhaa. Näin miehet alkavat puhua ongelmistaan ja päättävätkin värvätä

lisää itsemurhaa harkitsevia ihmisiä seuraansa ja tehdä joukkoitsemurhan. Tämä tarina on

tietysti hyvin absurdi, vaikka ei täysin mahdoton. Samalla tavalla Miika Nousiaisen

Vadelmavenepakolaisessa tapahtumat ovat kieltämättä absurdeja, mutta eivät kuitenkaan

mahdottomia. Tämän kaltainen absurdi huumori on tyypillistä varsinkin Arto Paasilinnan

kirjoille, ja se on todettu puhuttavan ja kiehtovan ruotsalaisia lukijoita. 

     Lilian Sjölund-Holm (GD) kirjoittaa: ”Det blir lika skruvat som i den finska

berättartradition som Paasilinna kanske kan sägas ha grundlagt. Eller för all del bröderna

Kaurismäki på film”. Oscar Rossi (LP) kirjoittaa: ”Tragikomisk humor som spelar på livets

absurditeter är en stor grej i finsk litteratur, och den senast översatta titeln i denna hedervärda

tradition är Miika Nousiainens Hallonbåtsflyktingen.”

     Kuten jo mainitsin kappaleessa 1.2 Aiempi tutkimus, Pirjo Vaittinen toteaa tutkiessaan

1930-luvun suomalaisen kirjallisuuden vastaanottoa Ruotsissa, että asenteet suomalaisia ja

suomalaista kirjallisuutta kohtaan olivat siihen aikaan yksipuolisia: suomalaiset kuuluivat

agraariyhteiskuntaan ja olivat sivistymättömiä, suomalainen luonto oli järvistä, metsäistä ja

mystistä, ja suomalaisten kieli eksoottista ja että nämä ennakkoluulot vaikuttivat kriitikoiden

suhtautumiseen suomalaiseen kirjallisuuteen. Vadelmavenepakolaisen arvosteluissa ei

kuitenkaan erotu tämänlaisia mielipiteitä tai vertauksia. Niinä kertoina, jolloin kriitikot eri

tavoin ottavat kantaa tai kommentoivat suomalaisia olosuhteita, he tekevät sen kirjailijan

siivittäminä sikäli, että tämä ylistää Ruotsia ja haukkuu Suomea. Kriitikoiden kommenteista

ymmärtää, että he suhtautuvat Nousiaisen Suomi- ja Ruotsi-kuviin huumorilla ja antavat

ymmärtää, että ”ruoho ei ole sen vihreämpää Ruotsissa kuin Suomessakaan”  (Esimerkiksi

Björn Fundberg/Eskilstuna-Kuriren).
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     Paasilinnan lisäksi Nousiaista verrataan myös norjalaiseen kirjailijaan Erland Loeen.

Arvostelijoiden mielestä Nousiainen kuitenkin eroaa näistä sikäli, että siinä, missä Arto

Paasilinna tai Erland Loe onnistuvat käyttämään tragikomiikkaa ja elämän absurdisuuksia

menestyksekkäästi, Nousiaisella on vielä oppimista. Morgan Schmidt (VF) kirjoittaa tästä

seuraavasti: ”ett drag där Miika Nousiainen onekligen påminner om landsmannen Arto

Paasilinna, som förvisso kan skapa stor komik /…/. Man kan även märka att Nousiainen

stilmässigt låtit sig inspireras av norrmannen Erland Loe. /…/ Men där Loe är något av en

mästare på absurd och ironisk humor så kan man bara konstatera att romandebutanten

Nousiainen har en del kvar att lära.”. Schmidt toteaa myös, että Vadelmavenepakolainen

kuitenkin on ollut suuri menestys Suomessa, mikä lienee todiste siitä, että kirjalla selvästi on

ominaisuuksia, jotka kuitenkin miellyttävät tiettyjä ryhmiä. Ilmeisesti maittemme välillä on

sittenkin eroja mitä tulee ihmisten käsitykseen siitä, mikä on huumoria ja hauskaa. Lienee

kuitenkin tarpeen huomauttaa toisen kerran, että, kuten jo aiemmassa kappaleessa mainittiin,

huumori on makuasia ja nämä vertailut kansojen välillä ovat tuloksia yleistämisestä, eivätkä

esimerkiksi Arto Paasilinnan kirjat ja huumori välttämättä puhuttele kaikkia suomalaisia, vaan

yleistäminen perustuu ensi sijassa kirjojen menestykseen myyntiluvuissa ja arvostelujen

arvosanoissa mitattuna.

4.3 Ruotsalaisten suhtautuminen kirjan ruotsalaisuusteemaan ja kirjailijan luomaan

Ruotsi-kuvaan

Miten ruotsalaiset lukevat Nousiaisen satiiria ja huumoria heistä itsestään? Entä miten he

suhtautuvat Nousiaisen laatimaan Ruotsi-kuvaan? Kuten jo aiemmassa jaksossa mainittiin,

tämän kirjan odotushorisontin rakentamisessa oleellisena tekijänä on kirjan teema

ruotsalaisuus ja kirjan julkaisumaa Ruotsi. On mielenkiintoista tutkia, miten ruotsalainen

lukija suhtautuu tähän erikoiseen asetelmaan, jossa on suomalaisen miehen, joka palvoo ylitse

muiden Ruotsia ja ruotsalaisuutta. Voimme olettaa, että ruotsalainen lukija tuntee itsensä jopa

imarrelluksi, kun joku ulkomaalainen henkilö arvostaa niin paljon hänen maataan ja

kansaansa. Kun kriitikot referoivat kirjan tapahtumia, he kertovat niistä suhtautuen niihin

hyvin humoristisesti ja pitävät Ruotsin ylistämisen enimmäkseen imartelevana. Jotkut

kuitenkin suhtautuvat siihen kriittisemmin ja pohtivat asiaa syvemmältä kannalta.

     Ruotsalaisia kriitikoita yllätti se osa Ruotsia ja ruotsalaisuutta, joka Nousiaista eniten

kiehtoo. Normaalisti ruotsalaiset ovat ylpeitä eri juhlapyhistään ja niihin liittyvistä perinteistä

kuten Lucioista, juhannussaloista, joulupöydistä ja elokuisista rapujuhlista. He mainostavat

niitä mielellään ulkomaalaisille. He ovat yllättyneitä, kun Nousiaisen suuren ihailun kohteena
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ovatkin aivan muut asiat, nimittäin ruotsalainen yhteiskunta, Ruotsissa vallitseva demokratian

henki ja kansankodin periaatteet.

     Björn Fundbergin (EK) mielestä on hauskaa lukea, kuinka heistä ruotsalaisista kirjoitetaan

ulkomailla ja hän pitää Nousiaisen kirjaa viihdyttävänä ja omaperäisenä ja viestittää pilke

silmäkulmassa arvostelussaan suomalaisille: ”ei ruoho ole sen vihreämpää tällä puolella”.

Kristianstadsbladetin Ella Andrén kuvailee myös Vadelmavenepakolaista humoristiseksi

kertomukseksi ja Mikko Virtasen Ruotsi-faniutta naiivin nörttimäiseksi ja jopa koskettavaksi

eikä vaikuta ottavan Nousiaisen liioiteltuja kuvauksia ruotsalaisuudesta erikoisen vakavasti:

”Mikkos hundvalpigt nördiga dyrkan av Abba, Socialdemokraterna, jantelagen och

kungahuset är rörande, komisk och komplex.”  

     Oscar Rossi (LP) on sitä mieltä, että kertomuksen perusidea on hauska, mutta hauskuus

rajoittuu Nousiaisen hyväntahtoiseen ruotsalaisuuden kanssa ilkeilyyn. Kaikki muu sen

ympärillä on hänen mielestään liikaa, kirjan hauskuutta kestää ensimmäiset 20 sivua ja jotkut

asiat Rossi kokee jopa mauttomina. Ruotsi-kuva -aihe ja aiemmassa kappaleessa käsitelty

huumoriaihe liittyvät monin tavoin toisiinsa. Samainen Oscar Rossi on yleisestikin sitä mieltä,

että Nousiaisen kirjassa kuvaukset ovat usein turhan liioiteltuja tai ylimääräisiä, ja Nousiaisen

tapa esittää nämä seikat ei ole tarpeeksi surrealistinen, jotta liioiteltu absurdisuus olisi tarinan

eduksi: ”samtidigt som framställningen inte är ens nära på tillräckligt surrealistisk för att

läsaren skulle kunna köpa de vaga eller frånvarande yttre sammanhangen.”

     Maija Niittymäki (NA) kirjoittaa, että lukijaa viihdyttää Nousiaisen laatima hyvin osuva ja

vitsikäs Ruotsi-kuva. Niittymäki kertoo ymmärtävänsä, miksi Vadelmavenepakolainen

saavutti niin suuren suosion Suomessa: Ruotsin vallan aika ja sen jälkeinen niin sanottu

suomalaisten pikkuvelikompleksi Ruotsia kohtaan lienevät syynä siihen, että suomalaiset

osaavat lukea Nousiaisen ruotsinkuvailut humoristiselta kannalta ja ehkä jopa tunnistaa

itsensä, ainakin osittain, länsinaapurin ihailussa. Juuri tämä itsensä tunnistaminen saattaakin

olla yksi tärkeimmistä tekijöistä kirjan omaksumisessa. Niittymäki toteaa, että kirja oli

suomalaisena versiona parempi, mihin vaikuttanee tämä edellämainittu pikkuvelikompleksi,

jota suomalaiset, tai ainakin osa heistä, ovat joskus tunteneet Ruotsia kohtaan, mikä taas

vuorossaan johtanee siihen, että suomalaisten on helpompi suhtautua Nousiaisen huumoriin.

     Morgan Schmidt (VF) sen sijaan on yksi niistä kriitikoista, joita tämä kansallisuuksien

välisiin eriäväisyyksiin perustuva huumori ei puhuttele paljon. Schmidt myöntää, että kirjan

perusidea on hyvinkin koominen ja että jotkut osat kirjasta ovat hyvin huvittavia, mutta silti

hänen mielestään kirjasta puuttuu jotain: ”Att själva grundidén är komisk kan man inte gärna

komma ifrån och det finns även partier i boken som faktiskt är riktigt underhållande. Ändå är
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det någonting som gör att det aldrig riktigt lyfter.” Schmidtin mielestä tämänlainen huumori ei

ole erityisen hauskaa, eikä hän loppujen lopuksi ymmärrä, mitä Nousiainen haluaa sanoa

kirjallaan. Schmidt toteaa kuitenkin, että kirja on ollut menestys Suomessa ja hän pohtiikin,

voisiko sittenkin olla niin, että ruotsalaisten vain on vaikea nauraa itselleen. Onko heidän

vaikea nauraa ulkomaalaisen, tässä tapauksessa Nousiaisen, ironiselle katsaukselle heidän

rakkaasta isänmaastaan? ”För det kan väl inte vara så enkelt som att man som svensk har svårt

att skratta åt Nousiainens ironiska blick på vårt älskade fädernesland?”

     Johan Werkmästerin (GP) mielestä kirja herättää kysymyksiä ja ajatuksia Ruotsin ja

Suomen väleistä kautta aikojen: pitkä yhteinen historia sekä sotavuodet, jolloin suomalaisia

sotalapsia lähetetettiin Ruotsiin turvaan, ja sodan jälkeiset vuodet, jolloin Ruotsin

taloudellinen kehitys oli huomattavasti nopeampaa kuin Suomen. Nykyään tämä oletettu

suomalaisten alemmuuskompleksi ruotsalaisia kohtaan ei ole läheskään samaa luokkaa kuin

ennen, sillä Suomi ja Ruotsi kilpailevat maailmalla samalla tasolla ja taloudellinen kehitys on

kummassakin maassa tasavertaista ja jopa Eurovision laulukilpailussakin Suomella on viime

vuosien aikana ollut enemmän menestystä kuin Ruotsilla: ” Den tidens fördomar och

motsättningar börjar väl glömmas. Rent ekonomiskt har Finland hunnit ikapp Sverige. Nu

gäller det snarare en mer jämlik konkurrens mellan exempelvis Nokia och Ericsson eller

monsterrockbandet Lordi och vår egen Carola.” Siksi Werkmäster on sitä mieltä, että

Nousiaisen kertomus, loistavista havainnoista huolimatta, alkaa hetken päästä tuntua

pitkäveteiseltä ja pinnalliselta kun tosi asia on, että nämä entiset ennakkoluulot ja odotukset

eivät enää pidä paikkaansa. 

     Werkmäster pitää jopa provosoivana esimerkiksi sitä, kun Nousiainen tekee pilaa

ruotsalaisten tavasta selviytyä kriisitilanteista puheterapialla tai siitä, miten ”puheterapialla

hoidetaan sellaista henkilöä, joka on saanut liikaa puheterapiaa”, niinkuin Oscar Rossi (LP)

sen ilmaisee. Werkmäster pitää provosoivana sitä, että Nousiainen laskee leikkiä kahdesta 

kansallisesta traumasta - Anna Lindhin murhasta ja Kaakkois-Aasian

tsunamionnettomuudesta: ” Kanske blir jag också aningen provocerad när den svenska

snacksaligheten kommer på tal i samband med två nationella trauman: mordet på Anna Lindh

och tsunamikatastrofen. Här, och vid andra tillfällen, raljeras det en hel del över svenskars

benägenhet att ständigt försöka lösa chocker och sorger med hjälp av krishantering och

samtalsterapi.” Myös Landskrona Postenin Oscar Rossi kirjoittaa samasta aiheesta:

”Nousiainens uppenbart ansträngda försök att skildra Virtanens vantrivsel i Finland återfinns

också i bokens ansatser att handskas med svåra teman, såsom tsunamin och mordet på Anna

15



Lind.” Oscar Rossi kuvailee Nousaisen yritystä käsitellä näitä vaikeita ja kipeitä asioita

”selvästi väkinäisenä”.

    Werkmäster kehuu kaikesta huolimatta Nousiaisen kykyä koskettaa arkoja asioita ja

herättää kysymyksiä suomalaisten ja ruotsalaisten välisestä suhteesta, mikä sinänsä on hyvin

mielenkiintoinen aihe ja pitää todennäköisenä sitä, että kirja saa aikaan paljon keskustelua.

     Björn Anders Ohlsonilla (DiW) on hyvin positiivinen käsitys kirjasta ja sen Ruotsi-

kuvasta. Hän kuvailee Nousiaisen kertomusta ruotsalaisuudesta viihdyttäväksi,

lempeämieliseksi ja ironiseksi ja hän uskoo ruotsalaisen lukijan voivan tunnistaa itsensä

Nousiaisen kuvauksista. Ohlson pitää kirjan yhtenä keskeisenä teemana Suomen ja Ruotsin

välistä suhdetta.

     Dan Jönsson (DN) ei kirjoita arvostelussaan lähes mitään Nousiaisen laatimasta Ruotsi-

kuvasta, ruotsalaisennakkoluuloista ja stereotypioista, vaan on yleisesti sitä mieltä, että

kirjassa on paljon koomisia kohokohtia ja joitakin erittäin osuvia havaintoja, mutta hän

kritisoi sen sijaan kirjan muita ominaisuuksia, kuten esimerkiksi rakennetta ja tarinan

kehitystä. Jönssonin kantaa kuvailee hyvin hänen arvostelunsa ensimmäinen lause: ” Det finns

en scen i Miika Nousiainens Hallonbåtsflyktingen där man ett ögonblick anar vad den här

romanen hade kunnat bli.” Kirjalla on Jönssonin mielestä selvästikin potentiaalia, mutta ei

riittävästi.

     Elise Karlsson (SvD) on kriitikoista yksi tyytyväisimpiä. Hän pitää

Vadelmavenepakolaista hauskana ja ajatuksia herättävänä kertomuksena Ruotsista ja

huvittavana kuvauksena ruotsalaisesta yhteiskunnasta.

     Markus Hussin (UNT) mielestä Vadelmavenepakolaisen voi lukea kahdesta näkökulmasta:

joko eräänlaisena karikatyyrinä ruotsalaisten itseriittoisuudesta ja ainakin päälle päin

onnistuneelta näyttävästä ydinperheestä tai jatkeena ruotsalaisen kirjailijan Joakim Pirisen

kirjalle ”Familjen Bra”. ”Familjen Bra” kertoo täydellisestä ja tasapainoisesta perheestä, jossa

ei ole minkäänlaisia ongelmia (Bakhåll Printers & Publishers). Huss on myös sitä mieltä, että

kirja on ruotsalaiskliseitä täynnä, mutta kirjasta lienee eniten iloa suomalaisille, koska he

pystyvät paremmin omaksumaan kirjan huumorin: ”Finske Miika Nousiainens debutroman är

en orgie i svenskhetsklichéer. Ändå känns boken främst som en finsk angelägenhet…”.

     Margareta Wiman (ÖC) ei etsi kirjasta mitään syvää sanomaa, vaan lukee kirjaa hauskana

ajanvietteenä, jossa kirjailija leikkii eri kliseillä ja ironisoi osuvasti kansojen välisillä

eriäväisyyksillä: ”Leta efter djupare mening den som vill. För egen del har jag framför allt

kul.” Wiman mainitsee yhtenä viihdyttävänä esimerkkinä sen, kun kirjan päähenkilö Mikko

Virtanen, joka pienenä poikana ensimmäisellä Ruotsinmatkallaan syö niin paljon makeisia,
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että hän oksentaa. Mikko on sitä mieltä, että jopa oksentaessaan niitä ulos ruotsalaiset karkit

ovat hyvempiä kuin suomalaiset. Wiman on kuitenkin monen muun kriitikon tapaan sitä

mieltä, että kirja on hauska sen ensimmäiset sata sivua ja että siitä puuttuu jotain, joka nostaisi

sen seuraavalle tasolle. Silti hän toteaa arvostelun lopussa, että ei etsi kirjasta syvempää

sanomaa, vaan lukee sen hauskana ajanvietteenä.

     Lilian Sjölund-Holm (GD) kertoo, että ruotsalaiset itse mielellään kehuvat ja tuovat esiin

juhlapyhien vieton, kuten joulun ja juhannuksen, tennistähti Björn Borgin, elokuvaohjaaja

Ingmar Bergmanin ja ABBA:n. Siksi hänen mielestään on yllättävää, että kirjan päähenkilön

rakkaus Ruotsia kohtaan perustuu johonkin ihan muuhun kuin näihin asioihin, nimittäin

ruotsalaisten arkiseen elämään, kansankotiajatteluun ja sosiaalidemokraattisten johtajien

ihailuun. Sjölund-Holmin mielestä Nousiainen on tutkinut ruotsalaisuutta hyvin ja pitää

Nousiaisen satiirisia kuvauksia ruotsalaisista hauskoina. Hän kysyy kuitenkin itseltään,

tykkäävätkö ruotsalaiset tällaisesta huumorista. Hän uskoo asian olevan näin, mutta kertoo,

että huumori, jota hän kutsuu ”reilusti maustetuksi”, tuntuu hetken päästä jo liioitellulta ja

pitkäveteiseltä.

4.4 Kieli 

Tyylillisesti ja kielellisesti Nousiaisen kirja ei yllätä ketään kriitikoista, eikä kielestä kirjoiteta

paljon arvosteluissa. Ne kriitikot, jotka edes mainitsevat tyyli- tai kieliseikoista mitään, ovat

sitä mieltä, että Nousiaisen kieli ja tyyli on neutraalia ja konventionaalista. Jotkut jopa pitävät

Nousiaisen kielenkäyttöä tylsänä ja henkilökuvauksia yksiulotteisina. Johan Werkmäster (GP)

kirjoittaa näin: ”Rent litterärt imponerar inte Nousiainens roman. Miljöerna är ofta slarvigt

tecknade, gestalterna endimensionella och språket ganska platt. Men författaren har onekligen

förmågan att sätta fingret på ömma punkter och väcka en mängd frågor om förhållandet

mellan de bägge broder- och systerfolken”. Elise Karlsson (SvD) kirjoittaa Nousiaisen

kielestä: ”Nousiainen uppfinner visserligen inget eget språk för att bygga sin egensinniga

karaktär, men däremot en helt egen logik. Inga stil- eller formmässiga överraskningar väntar

på någon av de 294 sidorna”. Markus Huss (UNT) kirjoittaa: ”En 300 sidor lång

klichéförteckning presenterad på ett konventionellt språk.”

    Voi olla, että kirjan koominen genre ei itsessään houkuttele etsimään kirjasta mitään

kielellisiä tai tyylillisiä yllätyksiä, minkä vuoksi arvostelijat eivät edes ole pyrkineet etsimään

siitä sellaisia. Kirjailijalle on ollut tärkeintä luoda hauska ja mielenkiintoinen juoni, ja

kielelliset pyrkimykset ovat saaneet jäädä toiselle sijalle. Kriitikoiden kommenteista päätellen

näin saattaa olla.
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     Kirjan käännöksen laadusta ei mainita arvosteluissa mitään, eikä myöskään siitä, että

kirjan on kääntänyt tunnetun suomenruotsalaisen kirjailijan Kjell Westön veli kirjalija ja

toimittaja Mårten Westö. Voitaneen olettaa, että arvostelijat eivät kokeneet tarpeellisena

analysoida käännöstä sellaisenaan, koska olivat sitä mieltä, että kirja ei ole teoksena

kielellisesti tai tyylillisesti erikoinen, eikä sen kääntäminenkään siksi liene erityisen

haastavaa. 

5. Keskustelu

Tavoitteenani on ollut selvittää, miten Miika Nousiaisen Vadelmavenepakolainen on otettu

vastaan Ruotsissa. Kirja tuntui kiinnostavan ruotsalaisia kriitikoita, mihin lienevät

vaikuttaneet sen hyvin erikoinen teema, juoni ja tapahtumat. Tutkimukseni taustalla ovat

olleet Eva Hernerin sekä Pirjo Vaittisen ruotsiksi käännetyn suomalaisen kirjallisuuden

vastaanottoa käsittelevät tutkimukset ja Hans Jaussin reseptiohistorian teoriat ja hänen

käyttämänsä käsite odotushorisontti. Vadelmavenepakolaisen odotushorisonttiin vaikuttavia

tekijöitä ovat sen suomalainen kirjailija ja kirjan hyvin erikoiset teemat, joihin kuuluu myös

Nousiaisen Ruotsi-kuva. Voitaneen olettaa, että ruotsalaisille kriitikoille on viihdyttävää lukea

heihin itseensä kohdistuvaa huumoria ja että he vertailisivat Nousiaista jossain määrin muihin

suomalaisiin kirjailijoihin, jotka ovat ruotsalaisille tuttuja. Yksi näistä kirjailijoista on

Ruotsissa suuren suosion saavuttanut Arto Paasilinna ja hänen ajoittain hyvinkin absurdit

tarinansa. Ruotsalaisten kriitikoiden odottaisi etsivän Nousiaisen teoksesta esimerkiksi

Paasilinnan tyyliä muistuttavia piirteitä.

    Arvostelujen joukosta erottui pääasiassa neljä aihetta, joista kriitikot eniten kirjoittivat.

Nämä aiheet olivat, kuten odotettua:  huumori, vertailut muihin suomalaisiin kirjailijoihin,

ruotsalaisten suhtautuminen kirjan ruotsalaisuusteemaan ja kirjailijan luomaan Ruotsi-kuvaan,

ja kieli. 

    Useimmat kriitikot pitivät kirjaa hauskana ja Nousiaisen sarkasmia osuvana. Moni oli

kuitenkin sitä mieltä, että hauskuutta kesti vain ensimmäiset sata sivua ja että sen jälkeen

alkoi huumori tuntua yksipuoliselta ja kyllästyttävältä. Monet kriitikoista miettivät, mikä

Nousiaisen varsinainen sanoma on ja kaipasivat jotain syvempää tasoa kirjaan ja sen

tapahtumien käänteisiin. Huumori on tietysti makuasia ja siitä voi kiistellä. Ottaen huomioon

kriitikoiden suhteellisen yksimielisyyden, voidaan kuitenkin todeta, että Nousiaisen kirjan

huumori ei selvästi kanna loppuun asti. Jotkut kriitikoista tosin olivat sitä mieltä, että kirja ei

kaipaa mitään syvempiä tasoja, kuten esimerkiksi Östgöta Correspondentenin Margareta

Wiman kirjoitti: ”Leta efter djupare mening den som vill. För egen del har jag framför allt
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kul.” Wiman ja hänen kanssaan samaa mieltä olevat kriitikot lukivat kirjaa etsimättä siitä

mitään erityistä sanomaa ja pystyivät näin myös pitämään kirjaa kokonaisvaltaisesti

humoristisena teoksena.

     Vadelmavenepakolaista ja Nousiaista vertailtiin jossain määrin muihin suomalaisiin

kirjailijoihin, lähinnä Arto Paasilinnaan. Vertaillessaan Nousiaista Paasilinnaan kriitikot

viittasivat heidän mielestään tyypilliseen suomalaiseen tragikoomisten teemojen ja absurdien

tapahtumien perinteeseen, jota Paasilinna edustaa. Kriitikot olivat sitä mieltä, että Nousiainen

on taitava aloittelija, mutta hänellä on vielä opittavaa, ennen kuin hän onnistuu leikittelemään

elämän absurdisuuksilla yhtä onnistuneesti kuin Paasilinna. Paasilinnan lisäksi ei Nousiaista

vertailtu muihin suomalaisiin kirjailijoihin. Kriitikot eivät ehkä tunne muita kirjailijoita tai

muuta suomalaista kirjallisuutta, eivätkä siksi halunneet ottaa kantaa asiaan, jota he eivät

hallitse. Toinen mahdollinen syy voi olla, että kirja itsessään saa sen verran paljon keskustelua

aikaan, että sitä ei tarvitse verrata muihin teoksiin. Toisaalta juuri se voisi myös olla syy,

miksi kirjaa voisi haluta verrata muihin teoksiin ja löytää yhteisiä piirteitä eri kirjailijoiden

teoksista. 

     Kirja-arvosteluissa ei myöskään lähes lainkaan tullut esiin arvostelijoiden asenne

suomalaisia kohtaan samalla tavalla kuin Pirjo Vaittisen tutkimissa 1930-luvulla julkaistujen

ruotsinnettujen suomalaisten kirjojen arvosteluissa. Sen sijaan arvostelijat ottivat kantaa

Nousiaisen hyvin negatiivisiin kuvauksiin Suomesta. Heidän mielestään Nousiainen kuvailee

suomalaista yhteiskuntaa ja arjen harmautta liioitellusti ja jopa ruotsalaisten mielestä

Nousiainen maalaa Suomesta liian negatiivisen kuvan. Landskrona Postenin Oscar Rossi

ilmaisi mielipiteensä seuraavasti: ”Det är helt enkelt för mycket i bokens finlandsomgivning

som saknar inre nödvändighet, samtidigt som framställningen inte är ens nära på tillräckligt

surrealistisk för att läsaren skulle kunna köpa de vaga eller frånvarande yttre sammanhangen.”

Lienee aiheellista olettaa, että 1930-luvun kriitikoiden ja 2000-luvun kriitikoiden välillä on

eroja heidän käsityksissään Suomesta ja että heidän maailmankuvansa on yleisesti katsoen

muuttunut ja myös ennakkoluulot hävinneet, vähentyneet tai ainakin muuttuneet. Suomea ei

enää pidetä samanlaisena maana kuin aiemmin, niinkuin esimerkiksi Göteborgs-Postenin

Johan Werkmäster kirjoittaa: ”Den tidens fördomar och motsättningar börjar väl glömmas.

Rent ekonomiskt har Finland hunnit ikapp Sverige. Nu gäller det snarare en mer jämlik

konkurrens mellan exempelvis Nokia och Ericsson eller monsterrockbandet Lordi och vår

egen Carola.”

     Ruotsalaisuusteema tuntui viihdyttävän arvostelijoita. Nousiaisen ruotsinkuvaukset olivat

ajoittain jopa imartelevia.  Esimerkiksi Elise Karlsson (SvD) piti Vadelmavenepakolaista
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hauskana ja ajatuksia herättävänä kertomuksena Ruotsista ja huvittavana kuvauksena

ruotsalaisesta yhteiskunnasta. Dagens Nyheterin Dan Jönsson oli sitä mieltä, että kirjassa on

paljon koomisia kohokohtia ja joitakin erittäin osuvia havaintoja. 

     Kaikki eivät kuitenkaan olleet vakuuttuneita kirjan huumorin arvosta. Lähes kaikki olivat

sitä mieltä, että kirja on hauska ja sen teema viihdyttävä, mutta heidän mielestään hauskuutta

kesti vain kirjan ensimmäisen kolmasosan ajan. Markus Huss (UNT) mietti jopa, olisiko

Vadelmavenepakolaisesta enemmän iloa suomalaiselle lukijalle, joka kykenee paremmin

tunnistamaan itsensä Ruotsi-ihailijana. Morgan Schmidtiä (VF) ei Nousiaisen huumori

viihdyttänyt erityisen paljon, vaikka myönsi kirjassa olevan paljon hauskoja kohtia. Hän ja

moni muukin kriitikko ihmettelivät, mitä Nousiainen haluaa kirjallaan sanoa. Moni kriitikko

tuntui myös olevan sitä mieltä, että Nousiaisen huumori on ajoittain jopa mautonta, kun hän

vitsailee ruotsalaisten kriisinhallintamenetelmistä Thaimaan hyökyaallon yhteydessä ja

ulkoministeri Anna Lindhin murhan jälkeen ja muun muassa Johan Werkmäster (GP) kokee

Nousiaisen tavan kuvailla ruotsalaisten puheliaisuutta tärkeiden tai traumaattisien asioiden

käsittelemisessä jopa hieman provosoivana tai loukkaavana. Voitaneen todeta, että Markus

Hussin pohdinta, saattaisiko Vadelmavenepakolaisesta olla enemmän iloa suomalaiselle

lukijalle, on yksi kriitikoiden keskeisimmästä kritiikistä kirjaa vastaan. He ymmärtävät, miksi

kirja on ollut menestys Suomessa, mutta eivät pidä sen ruotsinnettua versiota samanlaisena

menestyksenä siksi, että huumorin ainekset ovat liian etäisiä ruotsalaiselle lukijalle.  

     Ruotsalaisten reaktio tähän heihin kohdistuvaan huumoriin, satiiriin ja ihailuun on ollut

tämän kirjan vastaanoton tutkimisessa odotushorisontin tärkein tekijä. On ollut

mielenkiintoista lukea, kuinka ruotsalaiset itse suhtautuivat Nousiaisen kirjaan. Yleinen

suhtautuminen oli positiivista ja ruotsalaisia miellytti ulkopuolisen tekemät havainnot heistä.

Heitä itseään yllätti se, mikä osa Ruotsista ja ruotsalaisuudesta Nousiaista eniten kiehtoo.

Normaalisti ruotsalaiset ovat ylpeitä eri juhlapyhistään ja niihin liittyvistä perinteistä kuten

juhannussalko ja joulupöytä. He ovatkin yllättyneitä, kun Nousiaisen suuren ihailun kohteena

ovatkin aivan muut asiat, nimittäin ruotsalainen yhteiskunta, demokratian henki ja

kansankodin periaatteet. Mutta loppujen lopuksi kriitikoiden viesti suomalaisille on, että

ruoho ei ole sen vihreämpää Itämeren läntisemmällä puolella.

     Vaikka kriitikot, kuten aiemmin todettiin, eivät pitäneet Nousiaisen huumoria ruotsalaisten

asiana, he osasivat kuitenkin asennoitua tämänlaiseen absurdiin huumoriin kun he tiesivät jo

entuudestaan millä lailla jotkut muut suomalaiset kirjailijat, kuten esimerkiksi Arto

Paasilinna, kirjoittavat. He osasivat suhtautua siihen positiivisemmin. Kriitikot olivat

kuitenkin sitä mieltä, että Nousiaisen huumori ei kanna loppuun asti, eikä kirjan
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kokonaisuudesta saa selkeää kuvaa. Kriitikot olivat sitä mieltä, että absurdi ei ollut tarpeeksi

absurdia, jotta sillä olisi ollut toivottu vaikutus lukijaan tai että se olisi tukenut kirjan juonta.

     Vadelmavenepakolainen on selvästi saanut aikaan keskustelua Ruotsin

kirjallisuudenkritiikin piireissä ja sen vastaanotto on ollut vaihtelevaa. Vastaanoton voisi

jakaa kahteen eri tasoon. Päällimmäisellä tasolla ovat huumori ja satiiri, jotka havaitaan

kirjassa ensimmäisenä. Alemmalla tai syvemmällä tasolla on kirjan sanoma, jota niin moni

kriitikkokin yritti etsiä. Tällä syvemmällä tasolla kriitikot miettivät, mitä Nousiainen haluaa

sanoa kirjallaan ja kyseenalaistavat Nousiaisen huumoria. Kuten Morgan Schmidt (VF) kysyy

arvostelunsa alussa, kuinka hauskaa oikeasti on nauraa kansallisille eriäväisyyksille?

Tämänlainen huumori ei ilmeisesti puhuttele kaikkia ja, kuten on jo todettu, suomalainen osaa

arvostaa sitä paremmin, koska tunnistaa itsensä helpommin kirjan päähenkilössä. 

     Kun kokosin lähdeaineistoa tämän työn kirjoittamista varten, löytyi suuri määrä

reportaaseja kirjailijasta ja kirja-arvosteluja päivä- ja aikakauslehdistä eri puolilta Ruotsia.

Tekstien joukosta löytyi paljon artikkeleita, joiden keskipisteenä oli kirjailija eikä itse teos.

Lisäksi Suomen ja Ruotsin väliset suhteet ja suomalaisten oletettu ihannoiva asenne Ruotsia

kohtaan olivat esillä artikkeleissa, jotka oli aiheellista karsia pois, koska tämän työn

tavoitteena oli kartoittaa nimenomaan teoksen vastaanottoa Ruotsissa. Tästä voidaan

kuitenkin päätellä, että kirja ilmeisesti on saanut paljon huomiota Ruotsissa ja kirjan aiheista

on kirjoitettu paljon lehdissä. Tämä on mielenkiintoista ja myös selkeä todiste siitä, että

maittemme väliset suhteet ovat erikoiset ja samaan aikaan hyvin tyypilliset naapurikansojen

väliset suhteet. Ruotsin ja Suomen suhteita ovat muokanneet erikoisiksi monisatavuotinen

yhteinen historia ja sittemmin hyvin läheinen maiden välinen yhteistyö kuin myös muiden

Pohjoismaiden kanssa. Ruotsin ja Suomen suhteita ovat vahvistaneet varsinkin Suomen

itsenäistymisen jälkeisen ajan tapahtumat: sotavuodet, jolloin Suomesta lähetettiin suuri

määrä lapsia Ruotsiin turvaan, sekä sotien jälkeiset suuret suomalaisten muuttovirrat Ruotsiin

1960-80 –luvuilla. Tämän myötä ruotsalaisilla ja suomalaisilla on läheiset suhteet toisiinsa, ja

siksi myös maiden asukkailla on paljon omia käsityksiä tai kokemuksia naapurimaan

asukkaista, tavoista ja kulttuurista. Tämä lienee yksi tärkeä syy siihen, että kirja, ja sen

aiheeseen liittyvä teema, on saanut paljon huomiota Ruotsissa. 
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Litteraturvetenskaplig teori och metod luennoilta. Tukholman yliopiston suomen kielen
osasto, kevät 2010.

7. Liite I

Tutkimusaineisto kokonaisuudessaan

Komisk historia om svenskar och finnar
Eskilstuna-Kuriren (EK), 03.11.2009  
Björn Fundberg

När Sverige möter Finland i ishockey kan man börja fundera över hur det egentligen är ställt
med kärleken mellan våra länder. Kan man prata om en sorts hatkärlek, eller finns det ingen 
kärlek överhuvudtaget? Varför? Språket? Kalevala? Jörn Donner? 

I vissa delar av den finske författaren Miika Nousiainens roman Hallonbåtsflyktingen skrattar
jag högt, för så roligt är det att läsa om oss svenskar och vårt – hm, nåja – fantastiska land.
Nousiainen håller nämligen inte igen på överdrifterna och får till en komisk historia om
Mikko Virtanen, en ”nationaltransvestit”, som fötts i fel land (i det hemska, mörka, 
kulturtorra Finland!) och därför självklart vill bli svensk. Hela sitt liv har Mikko beundrat oss
svenskar och våra supergeniala lösningar som rör allt från barnuppfostran till vår framstående 
ingenjörskonst. Nu får det vara nog. Mikka Virtanen tänker bli svensk ”på riktigt”. Helst i
Göteborgstrakten och allt är rigoröst planerat. Inget kan gå fel.

Men bland skratten lurar som bekant alltid det stora allvaret. Och kanske är inte Sverige det
fantastiska idealsamhälle som huvudpersonen drömmer om? Nousiainen väver in både Anna 
Lind-mordet och tsunamikatastrofen och blandar högt och lågt i största allmänhet och får till
en helhet som blir både underhållande och originell. 

Hallonbåtsflyktingen är en roande, och bitvis allvarlig drift med både självgoda svenskar och
missnöjda finnar. Sammanfattningvis bör man nog säga att, nej, kära finländare, gräset är inte 
grönare på den här sidan!

Finländaren som ville bli svensk
Kristianstadsbladet (KB), 17.02.2009 
Ella Andrén

Miika Nousiainen är journalist och författare, född 1973 och bosatt i Helsingfors. Hans
romandebut "Hallonbåtsflyktingen" ("Vadelmavenepakolainen") gavs ut i Finland 2007.

Som romanens inledande devis citerar Nousiainen Aftonbladet (2006-05-06): "Vanligt
kranvatten kan orsaka cancer". 

Tyvärr är nationalitetstransvestism ingen erkänd diagnos och inget som enligt
Migrationsverket berättigar till svenskt medborgarskap. Invandrare vill han hur som helst inte
bli. Han vill bli infödd svensk.
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Jag vill vara en av svenskarna. Jag vill bli indragen i de där underbart böljande

tretimmarsdiskussionerna under vilka man kommer fram till att kniven på

bostadsrättsföreningens gräsklippare måste bytas. Den har blivit slö och det är viktigt att

barnen får växa upp i en miljö där gräset är välklippt. I vår bostadsrättsförening prioriterar

vi barnens väl och ve. Därför måste kniven bytas. Jag vill bli tillfrågad om dylika

väsentligheter. Jag vill bli tagen på allvar.

Miika Nousiainens debutroman "Hallonbåtsflyktingen" – för att godiset är godare i Sverige,
naturligtvis; det lär sig Mikko redan som sexåring på sitt första Sverigebesök – är lättsam,
dråplig satir med en mörkt fanatisk botten. Mikkos hundvalpigt nördiga dyrkan av Abba,
Socialdemokraterna, jantelagen och kungahuset är rörande, komisk och komplex. Snart tar
den sig brutala uttryck i bland annat trakasserier och misshandel av en metrolog i lokalteve
som envisas med att stå i vägen för Sverige på väderkartan. Mikkos kamp för svenskhet blir
alltmer desperat. Och när allt kommer omkring – hur blir man lättare svensk än att tillskansa
sig en svensk identitet från någon som inte har vett att göra bruk av den?

Nousiainen kontrasterar skickligt Mikkos minst sagt selektiva blick för både den idealiserade
svenskheten och hur han resonerar för att uppnå den med vad som faktiskt händer omkring
honom. Där finns svenskarna han möter utomlands som trots hans felfria svenska envisas med
att tala stapplig engelska tillbaka; deras evigt förtjusta "yksi kaksi kolme, Koskenkorva,
perkele, ei saa peittää" och krisrådgivningen efter det svenska kontorets omröstning kring
kaffekassan. Där finns också mordet på Anna Lindh, tsunamin i Thailand,
Socialdemokraternas valfiasko 2006 och Finlands förbluffande vinst i eurovisionsschlagern.

Många är de hinder som lurar på Mikkos väg mot att bli den svenskaste av svenskar. Hur
det slutar ska inte avslöjas här, men "Hallonbåtsflyktingen" är en humoristisk berättelse om
gränslös kärlek och psykopati och Mikko försvarar sig med samma fanatiska hängivenhet som
han lär sig Ingmar Bergmans "Scener ur ett äktenskap" utantill.

Vilse på Finlandsfärjan
Landskrona Posten (LP), 25.09.2009
Oscar Rossi

Tragikomisk humor som spelar på livets absurditeter är en stor grej i finsk litteratur, och den
senast översatta titeln i denna hedervärda tradition är Miika Nousiainens Hallonbåtsflyktingen
Inledningen av boken är, som det heter, magnifik: huvudpersonen Mikko Virtanen, en finsk
man - se där, den värsta svordomen alla kategorier, i synnerhet om man tillfogar ordet typisk -
semestrar i Thailand med en grupp svenskar, vilka han beundrar gränslöst. Alla svenskar är
trevliga, vackert solbrända och har barn vackra som änglar, artiga och lydiga.
 
Genom Virtanens underskruvade överdrifter och kategoriserande utsagor leker Nousiainen
med många stereotyper om finskt och svenskt. Iakttagelserna är på kornet: bara det att en
finne med Virtanens frenesi vill bli svensk sjösätter en mängd grumliga känslor och tankar om
förhållandet dessa länder emellan. För visst är det många finländare som i likhet med
huvudpersonen känner sig som en Finlandsbåt som kryssar mellan Finland och Sverige: De
sålde ett fartyg åt mig, men glömde ankaret.
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Men det roliga varar i exakt tjugo sidor, eller just så länge som Virtanen befinner sig i
Thailand. Efter att åter ha landat i fosterlandets snöblask förändras tonen: de varmt ironiska
gliringarna byts mot ett försök att göra Virtanen drabbad av Finland, och det finstilta och
lättsinniga betraktandet av svenskheten övergår i en odifferentierad dysterhet. Här känns
överdriften bara felriktad och gäspigt daterad; den eftersträvade kontrasteffekten blir på tok
för självändamålsenlig.

Nousiainen flirtar med ett psykos-light-motiv, där det enda som kan bota Virtanens spleen är
Kalles kaviar och Pågens bakverk. Efter en mardröm vaknar han övertygad om att Finland ska
förklara krig mot hans älskade Sverige. När han samma morgon får kallelse till
reservövningar springer han till huvudstaben för att få reda på hur det riktigt står till med
Sverigerelationerna.
 
Uppsåtet är fortfarande roligt, men idéerna låter bättre då de återgivs utanför sin fiktiva
kontext: när protagonistens reaktioner och val inte är meningsfulla blir berättandet aldrig
trovärdig.
 
Det är helt enkelt för mycket i bokens finlandsomgivning som saknar inre nödvändighet,
samtidigt som framställningen inte är ens nära på tillräckligt surrealistisk för att läsaren skulle
kunna köpa de vaga eller frånvarande yttre sammanhangen. Stoffet kan vara hur intressant
och kul som helst, men formen och hantverket kommer inte på köpet.
 
Nousiainens uppenbart ansträngda försök att skildra Virtanens vantrivsel i Finland återfinns
också i bokens ansatser att handskas med svåra teman, såsom tsunamin och mordet på Anna
Lind. Framställningen snedträffar rakt in i ingenmanslandet mellan en ytlighet som
demonstrerar ett underliggande djup och den sortens stora tankeperspektiv som känns
srabbande och insiktsfulla.
 
Visst finns det höjdpunkter boken igenom, men när dessa är begränsade till den enda
kategorin i vilken Nousiainen briljerar, nämligen det kärleksfulla fitteriet med svenskheten,
borde allt det övriga ha skurits bort: svenska terapigrupper för dem som har drabbats av
överdriven terapi är kul, men att kalla Juha Valjakkala för Finlands gåva till Sverige är enbart
plumpt, både i sak och i sammanhang.
 
Mindre bra, som svenskarna säger. Eller: bara skit, som det skulle heta i Finland.

En nationaltransvestits uppgörelse med Sverige
Nerikes Allehanda (NA), 06.09.2009
Maija Niittymäki

Den 36-årige finske journalisten Miika Nousiainen debutbok ”Hallonbåtsflyktingen” kom ut
på finska 2008 och var en stor succé. 
 
Den handlar om en finsk man som vill bli svensk. Onekligen ganska absurd – och ändå inte.
Lilla Mikko som bor i den finskaste av Finlands småstäder, Kuopio, upptäcker redan som
femåring att han älskar Sverige. Han avgudar allt som är svenskt – i Sverige är allt vackrare
och bättre, även godiset, hallonbåtarna är överlägsna de finska även om man mår illa av dem.
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Alla jämförelser med Finland är till Sveriges fördel. Svenskarna tillämpar även jantelagen
på ett konstruktivt, jämlikhetsbefrämjande sätt medan finnarna har en
självförtroendeknäckande variant.
 
Med sin milda ironi är ”Hallonbåtsflyktingen” en nostalgisk hyllning till folkhemmet. Palme
blir Mikkos ledstjärna och får ett altare i hans rum tillsammans med kungafamiljen och Per
Albin Hansson. När Palme mördas blir Mikko deprimerad under fem år och Anna Linds öde
aktualiserar traumat.
 
Mikko lider djupt av sin finskhet. Så småningom växer insikten att han har en svensk själ i en
finnes kropp – att han är en nationalitetstransvestit. Hans passion för Sverige möts av
oförstående från omvärlden. Hans arbetsgivare vill inte ge honom ledigt ens på Victorias
födelsedag eller Palmes dödsdag och det svenska Migrationsverket beviljar honom inte
svensk medborgarskap eftersom han aldrig har bott i Sverige. Men Mikko måste bli svensk,
finskheten är bara ett konstant lidande för honom. Han vill byta identitet och bli svensk på
riktigt, en sådan som sitter i bostadsrättföreningens timslånga möten och diskuterar byte av
bladet i gräsklipparen. 
 
Processen blir inte lätt, under resans gång ägnar han sig åt buggning, stöld av nycklar till
svenska familjer, förfalskning av dokument och mycket värre saker tills han har förvandlats
till Mikael Andersson, en svensk ingenjör och tvåbarnsfar med ett radhus i Göteborg.
 
Där börjar hans Sverigebild krackelera och till sist kommer hans förflutna i kapp honom.
Galghumorn blommar i Nousiainens uppgörelse med Sverige men man anar att det även är ett
personligt bokslut med författarens förhållande till Sverige. Läsaren har dock mycket roligt,
Sverigebilden är mycket träffsäker i sin vitsighet.
 
Det är lätt att förstå varför boken blev en succé i Finland. Minnen av den forna svenska
överheten odlade fram ett svenskhat och lillebrorskomplexet har varit ett faktum. När finnarna
mödosamt byggde upp det stympade fattiga landet efter kriget var Sverige ett land av mjölk
och honung som drog in arbetskraft från Finland.
 
Men det är länge sedan nu. Den finska försäkringsjätten Sampo lär bli huvudägare i
Nordea. Och finska Fortum har gjort livet surt för många elabonnenter under senare år.
Mikkos besvikelse delas även av många svenskar: Sverige är inget föregångarland längre.
Sverige och Finland är lika goda kålsupare båda två i den individualistiska
globala konsumismen. Och ingen (kanske någon enstaka svensk?) tycker längre att svenskan
är ett ”finare” språk.
 
Jag har läst boken på båda språken och båda kändes lika bra. Förutom att den finska versionen
var lite roligare …

Hur kul är det att skämta om nationella olikheter?
Värmlands folktidning (VF), 04.09.2009
Morgan Schmidt

Mikko Virtanen har ett stort problem. Han är finne. Han är dessutom en finne som hellre vill
vara svensk. 
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Ända sedan barnsben har Mikko Virtanen drömt om att vara en del av det trygga
folkhemslandet i väster, att kunna sitta och diskutera i sansad ton och att ha ett kungahus att
se upp till. Han vill kunna umgås utan den obligatoriska Koskenkorvan och vara fördomsfritt
tolerant på det vis som bara socialdemokratiskt uppfostrade svenskar kan vara. Han vill med
andra ord bli något bättre än det han anser sig vara som finsk man. 

SJÄLV BENÄMNER  Mikko Virtanen sig som en nationalitetstransvestit, men ska man vara
ärlig handlar det nog snarare om en nationalitetstranssexualitet. För han nöjer sig inte med att
bara ikläda sig den svenska klädedräkten, utan går i stället in för att helt byta identitet och om
möjligt utplåna sitt finska jag. Något som driver honom till att genomföra inbrott, spionera på
svenskar, ta en död mans identitet och slutligen även mörda för att kunna starta ett nytt liv
som göteborgaren Mikael Andersson. Ett liv som naturligtvis inte alls blir så fritt från
komplikationer som den stackars desillusionerade finnen en gång tänkt sig.

SÅ VAD SKA man då tycka om denna roman. Att själva grundidén är komisk kan man inte
gärna komma ifrån och det finns även partier i boken som faktiskt är riktigt underhållande.
Ändå är det någonting som gör att det aldrig riktigt lyfter. 

Kanske är det det faktum att humor som bygger på nationaliteters tänkta olikheter sällan är
särskilt kul, eller att det är näst intill omöjligt att förstå vad författaren egentligen vill få sagt
med sin bok. Eller så är det helt 
enkelt för att boken hela tiden är på gränsen till att bara vara fånig, ett drag där Miika Nousi-
ainen onekligen påminner om landsmannen Arto Paasilinna, som förvisso kan skapa stor ko-
mik, men som lika gärna fyller sidorna med trams. 

MAN KAN ÄVEN märka att Nousiainen stilmässigt låtit sig inspireras av norrmannen Erlend
Loe; inte minst påminner den i upplägget om Loes klart sämsta bok Fakta om Finland. Men
där Loe är något av en mästare på absurd och ironisk humor så kan man bara konstatera att
romandebutanten Nousiainen har en hel del kvar att lära. 

Icke desto mindre har Hallonbåtsf lyktingen blivit en stor succé i Finland, så man får väl anta
att den har kvaliteter som går hem i somliga läger. För det kan väl inte vara så enkelt som 
att man som svensk har svårt att skratta åt Nousiainens ironiska blick på vårt älskade
fädernesland? Eller, Gud förbjude, att finnar helt enkelt inte har någon vidare humor?

Träffsäkert om Sverigevurm
Göteborgs-Posten (GP), 02.09.2009
Johan Werkmäster

Rent litterärt imponerar inte Miika Nousiainens roman Hallonbåtsflyktingen, men författaren
har onekligen förmågan att väcka en mängd frågor om förhållandet mellan två grannländer,
anser Johan Werkmäster. 

Mikko Virtanen - huvudperson i finländaren Miika Nousiainens debutroman
Hallonbåtsflyktingen - är enligt egen diagnos nationalitetstransvestit. På ytan är han förvisso
en finsk man, fostrad till finskhet av helfinska föräldrar i de finskaste av trakter, men
inombords känner han sig i alla avseenden som svensk. Ända sedan barnsben har han velat bli
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en fullvärdig medborgare i hallonbåtarnas och Pippi Långstrumps land - en längtan som inte
har växt bort utan snarare tilltagit med åren. Han är utless på att vara finne med allt vad det
innebär av problem och svårmod.

Inledningsvis, vid jultid 2002, befinner sig 30-årige Mikko på en thailändsk ö för att studera
semestrande, harmoniska svenska barnfamiljer. De är vackra och solbrända, ungarna är artiga
och lydiga. För den ensamme finnen är Sverige synonymt med kärlek, glädje och skönhet.
Syftet med resan är att tränga djupare in i svenskheten. Mikko vill på sikt bli en äkta svensk
familjefar, vilket han så småningom faktiskt lyckas med. Drygt fem år senare lever han under
namnet Mikael Andersson ett till synes normalt Svenssonliv i en villa i Johanneberg i
Göteborg med fru, två barn och arbete i it-branschen. Men nationalitetstransvetismen har då
fört honom ut på djupt vatten och tvingat honom att bokstavligt talat kliva över lik för att
förverkliga sina föresatser.

I SVT repriserades nyligen den finska serien Kamrat Sverige - en upptäcktsfärd i vårt land
för att ta reda på sanningen bakom några av finländarnas myter om sina grannar: Är
svenskarna i allmänhet snacksaliga pratkvarnar som sällan får något ordentligt gjort? Är de så
ytliga och trendkänsliga som finländarna tror? Stämmer bilden av svensk Bullerby-idyll eller
finns det en annan verklighet? Frågorna får inga tydliga svar men det är intressant att se hur
intervjuade svenskar reagerar på spörsmålen.

Romangestalten Mikko Virtanen skulle säkert skriva under på att svenskarna är lyckliga och
ytliga. Det tycks vara så att det är just den lyckliga ytan han älskar. På väggarna i hans
lägenhet i Helsingfors hänger bilder på svenska kungafamiljen och fotbollslandslaget som tog
VM-brons 1994. Han prenumererar på en mängd svenska tidningar (bland annat Se & Hör)
och kan se alla svenska kanaler på teven (Rederiet är favoritprogrammet). Han lyssnar på
Abba, Bo Kaspers Orkester, Tomas Ledin och beundrar Robert Wells - "den eminente
huspianisten i programmet Så ska det låta".

I den miljö där Mikko växte upp hade man inte mycket till övers för det svenska. Fadern
önskade inget hellre än att Finland skulle spöa Sverige i hockey och Finnkampen. Kanske
handlade det inte om hat utan mer om lillebrorskomplex och en vilja att ta revansch på de
framgångsrika och välsituerade grannarna i väster som man nästan alltid stått i
beroendeställning till. Under århundraden var Finland en del av Sverige. I samband med andra
världskriget evakuerades bortåt 70 000 finska krigsbarn till Sverige, och under följande
decennier tvingades många finländare att emigrera hit för försörjningens skull. Hos oss
uppstod myter om finnarna. Från min barndom minns jag grovkorniga Pekka-historier;
finnarna ansågs arbetsamma under veckorna men när det blev helg söp de som svin och slogs
med kniv.

Den tidens fördomar och motsättningar börjar väl glömmas. Rent ekonomisk har Finland
hunnit ikapp Sverige. Nu gäller det snarare en mer jämlik konkurrens mellan exempelvis
Nokia och Ericsson eller monsterrockbandet Lordi och vår egen Carola. Men icke desto
mindre: Mikkos okritiska vurm för allt det svenska är svårsmält och utmanande för hans
finska vänner.

Ävenså för mig måste jag tillstå. Efter de första fnissattackerna, utlösta av träffsäkra
iakttagelser om allt från drottning Silvia till Kalles kaviar, börjar jag tycka att berättelsen är
ganska tjatig, tramsig och ytlig. Kanske blir jag också aningen provocerad när den svenska
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snacksaligheten kommer på tal i samband med två nationella trauman: mordet på Anna Lindh
och tsunamikatastrofen. Här, och vid andra tillfällen, raljeras det en hel del över svenskars
benägenhet att ständigt försöka lösa chocker och sorger med hjälp av krishantering och
samtalsterapi. 

Men under romanens glatta yta - vars tonläge pendlar mellan okritisk lovsång och ironisk
satir - finns allvarliga funderingar kring det svenska välfärdssamhället. Vad hände med
tryggheten och jämlikheten? När Mikko Virtanen ger sig iväg till Sverige är det för att leva i
det ideala socialdemokratiska folkhemmet, som byggdes upp under 1930-talet och följande
decennier. Men väl på plats upptäcker han att bara spillror finns kvar av det folkhem han
drömt om. Människor är osolidariska och självupptagna. De problem som man inte vill se
sopas under mattan. Sverige har "försummat all kilometerservice under de senaste tjugo åren".

Rent litterärt imponerar inte Nousiainens roman. Miljöerna är ofta slarvigt tecknade,
gestalterna endimensionella och språket ganska platt. Men författaren har onekligen förmågan
att sätta fingret på ömma punkter och väcka en mängd frågor om förhållandet mellan de bägge
broder- och systerfolken, som i grund och botten är så lika varandra. Nog borde det uppstå
samtal och debatt kring boken.

Instängd i sin finska kropp
Dagens Industri Weekend (DiW), 04.09.2009
Björn Anders Ohlson

Sverige och Finland har alltid haft ett särskilt förhållande till varandra, vilket MIIKA
NOUSIAINEN tar fasta på med en helt ny infallsvinkel i sin debutbok Hallonbåtsflyk-
tingen. Trots ond och bråd död är det bara att slå fast: Hallonbåtsflyktingen är en riktigt rolig
bok.
 I dagboksform gisslar Miika Nousiainen ömt, kärleksfullt och mycket ironiskt svenska attity-
der och schabloner och får den svenske läsaren att småfnittrande känna sig både träffad och
uppskattad. Fnittret övergår i gapskratt när han beskriver hur företaget kallar in en psykolog
för att de som förlorade omröstningen om fikakassans administration ska få ventilera sina
känslor. 
 Bokens huvudperson, nationalitetstransvestiten Mikko Virtanen har, som det står i
baksidestexten, ett problem: han är en svensk man instängd i en finsk mans kropp. I boken får
vi följa hans resa till den nya identiteten, tvåbarnspappan Mikael Andersson, uppvuxen i
Majorna i Göteborg.
 Hyllningsbilder genomsyrar boken, Sverige har allt, Sverige är allt. Men... titeln? Ja, den
kommer från Mikkos första Sverigebesök som sexåring då han lade 8 mark på en kilopåse
svenska hallonbåtar, käkade upp allt, spydde, men aldrig i sitt liv mått så bra.

Rapp bagatell. Miika Nousiainens skröna bär inte hela vägen.
Dagens Nyheter (DN), 02.09.2009  
Dan Jönsson

Det finns en scen i Miika Nousiainens Hallonbåtsflyktingen där man ett ögonblick anar vad
den här romanen hade kunnat bli. 
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Bokens huvudperson, finländaren Mikko Virtanen, som ägnat hela livet åt att bli svensk och
nu bor i Göteborg under sitt alter ego Mikael Andersson, har skrivit några uppmärksammade
insändare och bjudits in till samhällsprogrammet Debatt för att diskutera folkhemmets
förvandling. Tema: Är Sverige i kris? 
Här, tänker jag mig, har författaren varit tvungen att välja väg. Antingen den hämningslösa
satirens, med Virtanen/Andersson i rollen som politisk uppkomling i det svenska
medielandskapet. Hur långt skulle inte det kunna leda? Eller också väja undan, offra
galenskaperna på realismens altare. 
Nousiainen väljer det senare. Vår finske hjälte undslipper sig några ogenomtänkta ord om
krigsveteranerna som blir början till slutet på hans svenska liv. Men också genast får
berättelsen att tappa all sin drivkraft. 

Lite synd, tycker jag. Hallonbåtsflyktingen bygger annars på en skojig idé, om en man som i
en värld av utbytbara identiteter finner sig vara född i fel land: en svensk man instängd i en
finsk mans kropp. För transnationelle Mikko är det socialdemokratiska folkhemmet historiens
högsta stadium. Svenskarna är dessutom i alla avseenden mer civiliserade än finländarna -
vackra, harmoniska och balanserade. 

Man kan tycka att det borde finnas skarpare gränser att ta sig över. Men Mikko Virtanen nöjer
sig inte med svenska papper. Han vill bli svensk på djupet, ha svenska barndomskompisar, en
svensk familj, en svensk mentalitet. Och han går bokstavligen över lik för att nå sina mål. 

Men hela vägen bär det alltså inte - vare sig för Mikko eller för Nousiainens roman.
Hallonbåtsflyktingen förblir en rapp bagatell, en putslustig skröna som för all del varken
saknar komiska höjdpunkter eller huvudet-på-spiken-poänger. En träffsäker samtidskrönika,
möjligen. Fast tre hundra sidor är att ta i. 

Roande bild av Sverige
Svenska Dagbladet (SvD), 02.09.2009
Elise Karlsson

FINSKT PERSPEKTIV Miika Nousiainen har skrivit en rolig och tankeväckande roman 
om svensk samtid som belönar läsaren med en smart hopknuten intrig, skriver Elise Karlsson.

Det är inte ofta man stöter på en bok som är genuint rolig, och att boken sedan visar sig vara
en svensk samtidsroman är än mer sällsynt. När det äntligen sker är den inte ens skriven i
Sverige. Nej, en av de senaste årens mest tankeväckande och underhållande böcker om det
svenska samhället är skriven av finske författaren Miika Nousiainen. 

Vad är det då som gör Nousiainens debut Hallonbåtsflyktingen rolig? Mikko Virtanen heter
han, en helt vanlig svensk, med det lilla kruxet att han är född och uppvuxen i Finland, med
finska föräldrar. Själv ser han sig som nationalitetstransvestit. 

Finlands och Sveriges gemensamma historia är lång och komplicerad, men för Mikko är det
mycket enkelt. Han älskar allt svenskt urskiljningslöst: kungen och drottningen, ABBA,
Ingmar Bergman, ja till och med Thomas Brolin. Mest av allt älskar han folkhemmet, och Per
Albin Hansson tronar högt över alla de andra i vardagsrummets svenskhetsaltare.
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Men att bara drömma om svenskheten räcker inte för Mikko. Egentligen vill han ju inte vara
nationalitetstransvestit, utan helt enkelt svensk. Då det inte finns några mediciner eller
operationer som kan hjälpa honom åt det hållet och inte heller något enkelt sätt att få svenskt
pass, känner han sig tvungen att uppfinna ett eget sätt att bli svensk. Hans lösning är både
originell, roande och minst sagt skrämmande. 

"Hallonbåtsflyktingen" påminner stundtals om romaner som indiske Aravind Adigas "Den
vita tigern", där kolonierna så att säga skriver tillbaka till den nation som utgjort dess
centrum. Där en udda huvudperson med sitt förvridna perspektiv visar vad som sker med
människor som blir tvungna att internalisera idén om sig själv som en andrahandsmänniska.
Och ja, det framgår med all önskvärd tydlighet i romanen: Finlands psycho är vårt.

En annan logisk referenspunkt är "Ett öga rött". Jonas Hassen Khemiris roman har humorn,
den vrickade huvudkaraktären och den underliggande politiska skärpan gemensam med
"Hallonbåtsflyktingen". Nousiainen uppfinner visserligen inget eget språk för att bygga sin
egensinniga karaktär, men däremot en helt egen logik.

Inga stil- eller formmässiga överraskningar väntar på någon av de 294 sidorna, men vad
spelar det för roll, Nousiainen lyckas ändå hålla läsarens uppmärksamhet ända till slutet. Där
belönas man med en smart hopknuten intrig.

Borde man inte försöka hitta något att anmärka på också? Det kan förstås tyckas väl
påpassligt av Brombergs att ge ut översättningen nu när vi firar märkesåret 1809, fast varför
gnälla över det? Jag klagar hellre över att vi missar alla de bra finska romaner som inte
kommer ut i tid till jubileumsår, och som kanske aldrig når Sverige för att de inte på ett lika
uppenbart sätt handlar om oss.

Sverige - det perfekta landet? 
Upsala Nya Tidning (UNT), 02.09.2009
Markus Huss

Förälskad i Sverige. Den finske författaren Miika Nousiainen säger sig vara "svensk i
fantasin". 
Finske Miika Nousiainens debutroman är en orgie i svenskhetsklichéer. Ändå känns boken
främst som en finsk angelägenhet, skriver Markus Huss. 

När Miika Nousiainens debutbok Vadelmavenepakolainen kom ut i författarens hemland
Finland var mottagandet entusiastiskt bland både publik och kritiker. Äntligen en finne som
vågade bekänna sin villkorslösa kärlek för det västra grannlandet, istället för att skämta om
bögiga svenskar och deras mesiga försvarspolitik! 
I en intervju i samband med lanseringen av den svenska översättningen Hallonbåtsflyktingen
berättar författaren om det finska lillebrorskomplexet, och behovet som funnits av att prata
kring förhållandet till Sverige: "Plötsligt var det många som kom ut som Sverigeälskare, som
inte hade vågat göra det tidigare." (DN 16/8). Hur en svensk publik kommer att ställa sig till
denna orgie i svenskhetsklichéer från finskt håll återstår att se. Särskilt befriande är det
emellertid inte, vilket jag ska återkomma till.
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Precis som Nousiainen, som känt sig "svensk i fantasin" sedan 1980, hyser bokens
huvudperson Mikko Virtanen varma känslor för Sverige, ett land där till och mer snöflingorna
är mer harmoniska än i Finland. Eller varma förresten - snarare är det fråga om ett monomant
intresse för det svenska, kombinerat med tvångstanken att radera sitt finska förflutna till
förmån för en svensk medelsvenssontillvaro. 
Det är i Thailand som den ensamme finske mannen får upp ögonen för de harmoniska svenska
familjerna på besök i semesterparadiset, som bara efter fem minuters konversation skjuter
ihop restaurangborden med sina landsmän för att knyta nya, sunda vänskapsband. "Den
idylliska familjetypen är den enda familjetyp som finns i Sverige" konstaterar Virtanen. Inga
skrikande barn, ingen försupen finsk man som grälar på den desillusionerade hustrun - bara
älskvärda samtal barn och vuxna emellan, präglade av förståelse och empati (för övrigt en
förmåga som Virtanen ser som Sveriges nästa stora exportprodukt, en "alternativ energikälla"
till världens fromma när kolet och oljan tagit slut). 
Hemma i Kouvola bygger Virtanen ett litet hustempel med bilder på folkhemsbyggarna Per
Albin Hansson och Tage Erlander, Olof Palme och diplomaten Raoul Wallenberg, Tomas
Brolin, Garbo och Bergman, Abba-gänget, Pippi Långstrump och Robert Wells, ja hela
baletten. 

Det dröjer inte länge förrän flyttlasset går till Sverige. På en till synes logiskt resonerande
psykopatprosa, som håller i sig boken igenom, förklarar Virtanen det alldeles nödvändiga i att
varken rygga för identitetsstöld, medhjälp till självmord eller dråp i jakten på den äktsvenska
lyckan. Det är en handlingsutveckling som påminner om författarkollegan Arto Paasilinnas
berättelser, som ofta bygger på en liknande lek med klichéer och dråpliga vändningar i
historien. Samtidigt börjar Virtanen ana sprickor i det svenska idealsamhället, där onda ting
som individualism och kommersialism hotar Per Albins utopi.

Hallonbåtsflyktingen kan läsas som både en drift med den svenska självtillräckligheten och
den på ytan lyckade kärnfamiljen, som en sorts utvidgad (om än inte alls lika träffsäker)
version av Joakim Pirinens Familjen Bra. Samtidigt är det omöjligt att skaka av sig känslan av
att denna bok främst är en finsk angelägenhet, ett tillfälle att med en kärleksfull glimt i ögat
skratta sig fördärvad åt en storebror som man likafullt beundrar. En 300 sidor lång
klichéförteckning presenterad på ett konventionellt språk och med en tämligen ordinär intrig
lämnar, trots många underfundigheter, en känsla av snopenhet, av "men sen då?". 

Svensk man i finsk kropp
Östgöta Correspondenten (ÖC), 07.09.2009
Margareta Wiman

Ett kilo hallonbåtar och en resa till Stockholm ger Mikko Virtanen hans livs första
Sverigeeufori. Till och med spyorna välkomnas: "även på vägen upp smakade det svenska
godiset bättre än det finska". 
Med tiden blir Mikko, jaget i Miika Nousiainens storsäljande debut "Hallonbåtsflyktingen"
alltmer besatt av drömmen om den svenska socialdemokratin, Olof Palme, folkhemmet och
kungahuset som kronjuveler i ett Idyllien, där föräldrar älskar sina barn till snällhet, effektiv
krishantering är vardagsmat och Jantelagen en rationell hämsko. 

Till och med snön faller mer avspänt än i Finland. 

33



Självklart påverkas han också av svenska trauman. Palmes död gör honom deprimerad,
tsunamin upplever han, liksom författaren, nära katastrofens centrum. Och när polisen
felaktigt griper en man på Råsunda för mordet på Anna Lindh är bajenfanset Virtanen där. 

Han äter och klär sig svenskt. Djupstuderar "Scener ur ett äktenskap", firar svenska högtider
och i vardagsrummet står ett altare toppat av Per Albin & co, flankerade av ikoner som Pippi
Långstrump, Thomas Brolin och Robert Wells. 

Enligt egen diagnos är Mikko, till skillnad mot sin finskt identitetstrygge skapare Miika, en
olycklig "nationalitetstransvestit", en svensk man i en finsk kropp. 

Stackars karl!

Boken, översatt av Mårten Westö, öppnar i Thailand julen 2002 och har tre delar, varav den
första rätt länge roar mig oavbrutet. Författaren leker med klichéer, ironiserar träffsäkert och
dribblar elegant och tvetydigt mellan beundran och stå upp-satir. Bra grepp, under drygt
hundra sidor. Tills en viss mättnad infinner sig: Okej, nu kan jag det här!

Så beslutar sig Mikko för att bli svensk på riktigt och storyn tar nya tag. Den finsk-svenska
diskursen skruvas upp, samtidigt som romanen dressar om till sannskyldig skröna, ofta
vansinnigt rolig - inbegripet ekot från Arto Paasilinna och Kari Hotakainen
("Löpgravsvägen"). 

Undret sker: Mikka Virtanen blir, efter många tragikomiska turer som inte ska avslöjas här,
Mikael Andersson, familjefar från Göteborg. 

En lycklig svensk man i en svensk kropp. Fram till de sista eskalerande dagarna av märkesåret
2009 (200 år efter att Finland och Sverige gick skilda vägar). Fast då har den nostalgiska
fernissan redan börjat flagna. Både från finländaren Mikko och idealstaten Sverige. 
Leta efter djupare mening den som vill. För egen del har jag framför allt kul.

Kraftigt kryddat i finsk titt på oss 
Gefle Dagblad (GD), 02.09.2009
Lilian Sjölund-Holm

När vi svenskar försöker vara nationalister brukar vi framhäva våra traditionella helgfiranden
som midsommar och jul. Vi kanske också talar om det svenska tennisundret, eller om när vi
fick gå ifrån mattelektionerna för att titta på Ingemar Stenmark. En annan Ingmar, Bergman,
är väl en mer känd svensk utomlands beroende på vilka kretsar man rör sig i. Abba går hem
överallt.

Men för Mikko Virtanen, romanens berättarjag, grundar sig kärleken till svenskheten i något
helt annat. Han är besatt av folkhemstanken. Av det demokratiska Sverige som Per Albin lade
grunden till, som förvaltades av Tage Erlander och fick sin absoluta höjdpunkt i Olof Palmes
regi.
Så ser i alla fall den lille Mikko på saken. En missförstådd svensk i en finsk kropp som på
något sätt måste komma ut ur garderoben. En nationalitetstransvestit är hans egen diagnos.
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Allt har egentligen sin grund i att Mikkos pappa alltid jublar när Sverige förlorar, framför allt
i hockey (det gör alla finnar), varför Mikko bestämmer sig för att hålla på Sverige, att ge
uttryck för sin kärlek till landet på rätt sida Bottenviken, sin bottenlösa beundran för de
empatiska och vackra svenskarna. Att bli svensk helt enkelt.

I Kouvola där Mikko växer upp finns inte mycket till svensk inspiration. De tre
finlandsvenskar som bor där vågar aldrig gå ut för då får de spö. Mikkos svensklärarinna blir
därför räddningen men Mikkos rigida svenskstudier slutar med att hon är rädd för att anklagas
för otukt med minderårig och ett samtal med föräldrarna sätter stopp för hans krav på extra
undervisning.

Men besattheten klingar ingalunda av. Avslag på avslag från migrationsmyndigheten stoppar
honom inte: Det är omöjligt att bli svensk medborgare om du inte ens bor i Sverige får Mikko
att fatta sitt beslut. Han ska flytta till Sverige och skaffa sig en svensk identitet, med
bakgrund, familj, arbete och utbildning, fotoalbum, minnen, traditioner, rubbet.

Miika Nousiainen har sannerligen studerat svenskheten. Och det är klart, det är med en stor
nypa satir han beskriver svenska familjers julfirande i Thailand, arbetsplatsdemokrati där vd:n
kallar in en kristerapeut när man inte kunnat komma överens om hur fikat ska betalas eller där
svenska barn måste gå hos psykologen för att de gått så mycket hos, just det, psykologen.
Sådana nationalistiska särdrag tillskrivs svenskarna i Finland och man tycker att det är väldigt
skojigt. Fråga mig, jag vet, med rötterna i den finlandssvenska myllan.

Å andra sidan beskrivs finnarna som några som alltid hänvisar till finska vinterkriget,
krigsskulden och att de måste ta hand om sina krigsveteraner. Och det är ju faktiskt också mitt
i prick. Ironin finns i båda nationalitetsskildringarna.

Mikkos öde då? Det blir lika skruvat som i den finska berättartradition som Paasilinna kanske
kan sägas ha grundlagt. Eller för all del bröderna Kaurismäki på film.

Jag kan väl berätta, utan att säga för mycket, att för Mikko finns inga gränser när det gäller att
dölja sin rätta identitet. En paradox när han envisas med att delta i svenska debattprogram på
tv. Det räcker liksom inte med att han får sin kärnfamilj. Han vill påverka samhällsklimatet
också som gud bevars inte är så rosenrött alla gånger utan visar sitt fula rasistiska tryne där
man minst anar det – i trädgårdskommittén!

Lögner, bedrägerier, mord, det kryddas kraftigt i ”Hallonbåtsflyktingen”. Och att den blivit en
succé i Finland förvånar mig inte; Finland har och kommer alltid att ha lillebrorskomplex
gentemot sitt grannland i väster. Går det att tvåla till denna mjukisnation som egentligen
byggt upp sitt folkhem med arbetskraft från det egna landet, så ska man. Mycket snack och
lite verkstad borde ha myntats i Finland om Sverige.

Frågan är om svenskarna kan skratta åt sig själva i den här beskrivningen? Förmodligen. Vi
älskar ju satirprogram där det skojas friskt med vår säkerhetsnoja och faibless för new age.
Eller som Mikko säger: Jag vill vara hela Sveriges krockkudde!
Själv är jag stundtals road. Men det blir för mycket. Och lite för enkelt. För tjatigt. När till och
med polisen som griper Mikko nästan ber om ursäkt eftersom han egentligen vill vara arkitekt
känns det som om författaren gått några steg för långt.
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Oftast är det ju så, det subtila är mer träffsäkert. Men visst är det uppfriskande när en granne
tittar på oss och skrattar åt oss. Det är inget elakt skratt. För det kan vi ju ändå inte tro, vi
folkhemssvenskar som alltid omhuldat vårt östra grannland och nästan, men bara nästan, slogs
på våra bröders sida under fortsättningskriget. Vi vill ju bara att de ska vara lika trygga och
säkra som vi! 
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