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Abstract

In this thesis, various meanings of representations of homeland and nation were explored from a
view of symbolic anthropology and social constructionism. The main research material consists
of interviews of 16 Norwegians and 21 Finns, including musicians and other active members of
Black Metal and Folk Metal subcultures. The interviews were conducted in 2010–2012.

In these subcultures, the most important symbols of homeland and nation were associated with
the past and nature. Symbols were given meanings in different ways, also politically, although
disagreements regarding politics at a subcultural cubcultural context. Political goals were, for
example, resistance to immigration, nature conservation and promoting the home region.
Although these subcultures positioned themselves as counterculture, they reproduced national
meanings of the mainstream cultures. Members of the subcultures often identified themselves with
19th century National Romantics. According to them, National Romantic ideas had become
suspect or forbidden in Finland and Norway after the Second World War. However, the views of
the informants were radically different from each other and even some commonly shared ideas
were strongly criticized in the subcultures. Based on the interview materials, level of commitment
varied in the subcultures. For some informants, black metal was a comprehensive way of life. For
others, it meant just good music or a chance to promote folklore. The most extreme statements
came from Finnish Black Metal musicians and fans. Some of them even supported National
Socialism. On the other hand, Finnish Folk Metal musicians were opposed to more extreme ideas.
In general, Norwegian informants emphasized National Romanticism more than Finnish
informants.

Keywords: black metal, counter cultures, cultural anthropology, finnishness, folk metal,
national socialism, national symbols, nationalism, norwegianess, subcultures
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Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkasteltiin symbolisen antropologian ja sosiaalisen konstruktionismin näkökul-
masta kotimaan ja kansakunnan representaatioiden moninaisia merkityksiä black metal- ja folk
metal -alakulttuureissa. Tärkeimmän aineiston muodostavat 16 norjalaisen ja 21 suomalaisen
muusikon tai muuten alakulttuureissa toimivan henkilön haastattelut, jotka toteutettiin vuosina
2010–2012.

Keskeiset alakulttuureissa käytetyt kotimaan ja kansakunnan symbolit liittyvät esikristilliseen
muinaisuuteen ja luontoon. Symboleita merkityksellistetään eri tavoin, myös poliittisesti, vaikka
politiikan yhdistämistä alakulttuuriin myös vastustetaan. Poliittisia päämääriä olivat muun muas-
sa maahanmuuton vastustaminen, luonnonsuojelu ja kotiseudun tunnetuksi tekeminen. Tutki-
muksessa kävi ilmi, että vaikka alakulttuurit asemoivat itsensä vastakulttuuriksi, niissä uusinne-
taan valtakulttuurissa tuotettuja kansallisuuden merkityksiä. Monet haastatellut samaistuivat
1800-luvun kansallisromantikkojen ajatuksiin, joiden he kokivat muuttuneet arveluttaviksi ja
kielletyiksi toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa ja Norjassa. Kuitenkin haastateltujen
näkemyksissä oli suuria eroja, ja monet myös esittivät ankaraa kritiikkiä alakulttuureissa jaettu-
ja käsityksiä kohtaan. Aineiston perusteella haastatellut ovat sitoutuneet alakulttuureihinsa hyvin
eri tavoin. Toisille etenkin black metal edustaa kokonaisvaltaista elämäntapaa ja ideologiaa. Toi-
sille metallimusiikki on pelkästään hyvää musiikkia tai keino tehdä kansanperinnettä tunnetuk-
si. Äärimmäisimpiä mielipiteitä esittivät suomalaiset blackmetalistit, joista osa tunnustautui kan-
sallissosialismin kannattajiksi. Suomalaiset folkmetalistit osoittautuivat ääriajattelun vastustajik-
si. Norjalaiset haastatellut korostivat kansallisromantiikan merkitystä enemmän kuin suomalai-
set.

Asiasanat: black metal, folk metal, kansallissosialismi, kansallissymbolit,
kulttuuriantropologia, nationalismi, norjalaisuus, osakulttuurit, suomalaisuus,
vastakulttuurit
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1 Johdanto 

N8: Koko taiteellinen ilmaisu perustuu kansallisuuden ideaan, jota kannattele-

vat tietyt ihanteet ja luonteenpiirteet. Nämä ovat tietysti ideoita, jotka ovat sa-

toja vuosia vanhoja ja jotka stereotypioina ja muina sellaisina leimaavat suu-

rinta osaa yhteiskunnasta, mutta black metal on asettanut sanansa sellaisella 

tavalla, jota ei ole kuultu Norjassa sitten toisen maailmansodan. Tämä voidaan 

nähdä osana nuorisokapinaa (flirttailu natsismin ja antisemitismin kanssa on 

kuulunut aina alakulttuuriin), mutta sekä ilmiön levinneisyys että tapa, jolla se 

joissakin tapauksissa on toteutettu, tekevät siitä joka tapauksessa paremmin 

asioihin perehtyneen ja loppuun asti ajatellun verrattuna tyypilliseen nuoriso-

kapinaan.1 

On hetkiä, jolloin tutkija tuntee itsensä tarpeettomaksi. Siltä tuntuu, kun haastatel-

tava esittää tutkittavan alakulttuurin keskeiset piirteet valmiiksi analysoituina ja 

kulttuurihistorialliseen kontekstiin aseteltuina. Kuten haastattelemani norjalais-

nuorukainen itsetietoiseen tyyliinsä kertoo, tämä alakulttuuri kertoo meille kansa-

kunnasta asioita, jotka ovat vanhoja ja tuttuja kansakunnan idean alkujuurilta asti. 

Toisaalta viime aikoina niistä ei ole ollut tapana puhua aivan siihen sävyyn kuin 

alakulttuurissa tavataan tehdä. Alakulttuurissa kapinoidaan valtavirtayhteiskuntaa 

vastaan, mutta tietoisemmin ja älykkäämmin kuin muissa nuorisokulttuureissa – tai 

ainakin alakulttuurissa mielellään ajatellaan niin. Mistä on kyse? 

Tämä toisaalta rajoja rikkova, toisaalta perinteisiä näkemyksiä uusintava ala-

kulttuuri on black metal, joka on paitsi eräs metallimusiikin alagenre myös monien 

kannattajiensa mielestä kokonaisvaltainen elämäntapa ja ideologia. Tutkimukseni 

käsittelee black metalin ja sen sisargenren folk metalin nationalistista puolta Suo-

messa ja Norjassa symbolisen antropologian ja konstruktionististen teorioiden nä-

kökulmasta.  

Kiinnostuin black metalin kansallismielisyydestä tehdessäni kulttuuriantropo-

logian pro gradua (Mustamo 2008) pohjoisnorjalaisesta black metalista. Aineis-

tossa paikallisuuden ja kansallisuuden teemat nousivat esille vahvoina mutta myös 

                                                        
1I hele det kunstneriske uttrykket ligger det i bunn en idé om nasjonalitet som bærer av visse idealer og 
karakteristika. Dette er selvfølgelig ideer som er flere hundre år gamle og som gjennom stereotypier og 
lignende gjennomsyrer det meste av samfunnet, men svartmetallen har satt ord på det på måter som ikke 
har vært hørt i Norge siden 2. verdenskrig. Dette kan jo ses på som en del av et ungdomsopprør (flørten 
med nazisme og antisemittisme har jo alltid vært tilstede i miljøet), men både utbredelsen og måten det 
i en del tilfeller har blitt gjennomført får det i alle fall til å fremstå som mer informert og gjennomtenkt 
enn et typisk ungdomsopprør.  
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ristiriitaisina ja kyseenalaistettuina. Samaan aikaan vietin paljon aikaa black metal 

-alakulttuurissa toimivien ihmisten kanssa. Jo tuolloin, noin kymmenen vuotta sit-

ten, suomalaisessa black metalissa pinnalla olivat maahanmuuton ja kansallissosia-

lismin kaltaiset teemat. Tutut muusikot intoilivat maahanmuuttajista ja juutalaisten 

salaliitoista. Viimeistään vuoden 2008 kuntavaalien ja perussuomalaisten vaalivoi-

ton jälkeen kansakunta nousi puheenaiheeksi myös suomalaisessa mediassa (Kes-

kinen 2009). 

Tutkijan mielenkiintohan siinä heräsi. Pro gradun ja ajankohtaisen keskustelun 

herättämistä kysymyksistä alkoi uudenlainen matka black ja folk metal -kulttuurei-

hin. Huomasin, etten tuntenutkaan niitä lainkaan niin hyvin kuin olin luullut. Ala-

kulttuurit paljastuivat paljon monipuolisemmiksi ja ristiriitaisemmiksi kuin olin 

olettanut. Black ja folk metalin lisäksi jouduin palaamaan suomalaisen ja norjalai-

sen kansakunnan juurille ja pohtimaan itsestään selvinä pidettyjä käsityksiä kansal-

lisuudesta. 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset  

Tutkimukseni tavoite on selvittää, millaisia ovat kotimaan ja kansakunnan repre-

sentaatiot suomalaisessa ja norjalaisessa black ja folk metalissa. Tarkastelen näissä 

alakulttuureissa esitettyjen representaatioiden ja niihin liittyvien ideologioiden suh-

detta suomalaisten ja norjalaisten kansalliseen itseymmärrykseen ja sen rakentumi-

sen kulttuuri- ja aatehistoriaan 1800-luvulta alkaen. Pohdin black ja folk metal  

-alakulttuurien kansallismielisen symboliikan merkitystä alakulttuureissa toimi-

vien ihmisten poliittiselle toimijuudelle ja käsityksille yhteiskunnan ja kansakun-

nan jäsenyydestä. 

Estääkseni aiheen tarkastelua paisumasta liian laajaksi olen sulkenut sen ulko-

puolelle joitakin teemoja. Äärimetalli on korostetun maskuliininen alakulttuuri, 

jossa naisvihamieliset representaatiot ovat yleisiä (esim. Sarelin 2013, Barron 2013, 

Overell 2013). Myös black ja folk metal -kulttuureissa esitettyjen kansallisuuden 

representaatioiden sukupuolittuneisuus on laaja ja tärkeä asia. Käsittelen sitä kui-

tenkin vain siinä määrin kuin se ilmenee haastatteluaineistoissa. Myös black meta-

lin satanistista tai okkulttista ideologiaakaan pohdin vain nationalististen teemojen 

yhteydessä. Keskityn siihen, miten tutkimani kansallismieliset ilmiöt esiintyvät 

haastatteluaineistoissa, mutta poimin esimerkkejä haastatteluissa käsitellyistä ai-

heista myös sanoituksista ja levynkansista. 
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Tutkimuksessa pohdin, missä suhteessa alakulttuureissa esitetyt representaatiot 

ja ajatukset ovat laajempiin, osin tiedostamattomiin nationalistisiin virtauksiin ja 

millä tavalla niitä uusinnetaan ja myös vastustetaan. 

Tutkimuskysymykset ovat: 

– Millaisia symboleita ja teemoja kotimaan ja kansakunnan kuvaamiseen käyte-

tään? Mitä ne merkitsevät alakulttuureissa toimiville henkilöille? 

– Millainen on näiden representaatioiden suhde suomalaisessa ja norjalaisessa 

yhteiskunnassa ja kulttuurissa muutenkin jaettuihin käsityksiin? 

– Onko kotimaan ja kansakunnan representaatioiden rakentuminen ja kansallis-

ten symbolien käyttö ja merkityksellistämistä erilaista black ja folk metal -kult-

tuureissa? Onko Suomen ja Norjan välillä eroja? 

1.2 Musiikin ja nationalismin liitto 

Black ja folk metalinkin suhde kansallisuusaatteisiin on ristiriitainen. Toisaalta 

kansallismielisyys esitetään vastakulttuurina, jonka tarkoitus on kyseenalaistaa 

muualla yhteiskunnassa vallitsevat arvot. Toisaalta käsitykset kansakunnista kuu-

lostavat kovin tutuilta. Ne heijastavat ajatuksia, jotka ovat jossain muodossa tuttuja 

kaikille. Kuitenkin black ja folk metal kuvaavat kotimaata ja kansakuntaa eri ta-

valla kuin useimmat muut musiikkialakulttuurit. Kuten edellä siteeratun norjalaisen 

black metal -fanin haastatteluvastaus paljastaa, metallialakulttuureissa kansallis-

mielisen ja kansallisromanttisen suuntauksen juurista ollaan varsin tietoisia. Jotkut 

muusikot ja muut alakulttuurin jäsenet jopa nostavat 1800-luvun kansallisromanti-

kot esikuvikseen, joiden työn jatkajia he kokevat olevansa. 

Ei ole lainkaan yksiselitteistä, onko kansallismielisyys nykypäivän Norjassa ja 

Suomessa vastakulttuuria vai päinvastoin yhteiskunnallisen keskustelun valtavir-

taa. Niin sanottu globalisaatiokehitys on siirtänyt valtaa kansallisvaltioilta kansain-

välisesti toimiville yrityksille ja poliittisille elimille, kuten Euroopan unionille. Ta-

loudessa kansallisvaltioiden rajat ovat madaltuneet. Samaan aikaan yhtenäiskult-

tuurin väitetään murtuneen ja maahanmuuton asettaneen kansakuntaan kuulumisen 

uuteen valoon. (Alasuutari & Ruuska 1999.) Globalisaation on ajateltu häivyttävän 

perinteet ja paikalliskulttuurien erot ja tehneen identiteeteistä kauppatavaraa. Toi-

saalta se on mahdollistanut kansainvälisen tunnustuksen saamisen paikalliselle pe-

rinteelle. (Anttonen 2005: 119–120.) 
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Vaikka innokkaimmat ovat jo väittäneet kansakuntien menettävän merkityk-

sensä globaaliksi ja monikansalliseksi muuttuneessa todellisuudessa, toiset kuiten-

kin pitävät vähintäänkin alitajuisesti kansakuntaa edelleen itsestään selvänä toimi-

jana. Mediajulkisuudessa nationalismi yhdistetään kuitenkin usein menneisyyteen, 

nykykulttuurin marginaali-ilmiöihin, kuten äärioikeistolaisiin ryhmittymiin, tai ai-

nakin muihin maihin kuin Suomeen, esimerkiksi Neuvostoliitosta itsenäistyneisiin 

Itä-Euroopan maihin. Toisaalta esimerkiksi talouspuheessa korostetaan kansallista 

kilpailukykyä suhteessa muihin kansakuntiin. Siinä ei kyseenalaisteta, etteikö olisi 

kansallisvaltiossa elävää ihmisjoukkoa ”me”, joka eroaa ”muista”. (Kettunen 2008: 

11–23, 209–228.) Eurooppalaiset identifioituvat edelleen kansallisvaltioihinsa, ja 

kansallisen identiteetin merkitys on suorastaan kasvanut (Antonsich 2012). 

Globalisaation vastapainona myös erilaiset kansallismieliset alakulttuurit ovat 

herättäneet vanhat völkisch-henkiset, kansankulttuuria mytologisoivat ideologiat 

eloon. Nationalismin lisäksi monille niistä on tyypillistä muinaisen pakanallisuu-

den revitalisointi, mystismi ja ulkomaalaisvastaisuus. Näitä ajatuksia uusinnetaan 

myös black metal -alakulttuurissa. (Gardell 2003.) Äärimmäiset kansallismieliset 

ajatukset voidaan siis nähdä osana laajempaa kansainvälistä kulttuuri-ilmiötä. Ne 

eivät ole vain paikallisia reaktioita yhteiskuntien muutokseen. 

Musiikkikulttuureissa muodostuu kuitenkin myös paikallisia ilmiöitä. Paikal-

liskulttuureja korvaavan globalisaatiokehityksen vastapainona on puhuttu niin sa-

notusta glokalisaatiosta, joka tuottaa samanaikaisesti globaaleja ja paikallisia iden-

titeettejä. Esimerkiksi suomirock on rockmusiikin paikallinen versio. (Suoninen 

2003: 132–135, ks. myös Rautiainen-Keskustalo 2013.) Myös black ja folk metal 

ovat osa kansainvälistä alakulttuuria, mutta samanaikaisesti ne tuottavat paikallisia 

identiteettejä. 

Kansallismielinen black ja folk metal myös ymmärretään laajasti pohjoismai-

siksi tai pohjoiseurooppalaisiksi genreiksi, ja vaikka asia ei näin yksinkertainen 

olekaan, alakulttuurien jäsenet pohtivat, missä kaikkialla uskottavaa black tai folk 

metalia voidaan tehdä. Legitimaatiota genressä käsitellyille teemoille haetaan men-

neisyydestä ja luonnonolosuhteista. 

Angloamerikkalainen musiikkiteollisuus hallitsee maailman musiikkimarkki-

noita. Sitä on pidetty yhtenä kulttuuri-imperialismin muotona, joka syrjäyttää pai-

kalliset musiikkikulttuurit. Paikallistasolla populaarikulttuurista tulee kuitenkin osa 

monimutkaista kulttuurikokonaisuutta, jossa paikalliset identiteetit ja poliittiset ky-

symykset ovat tärkeitä. Alun perin angloamerikkalaisia musiikkityylejä, kuten 

rock, pop ja rap, on esitetty eri puolilla maailmaa paikallisilla kielillä, ja muusikot 
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ovat ottaneet kantaa paikallisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin. 

(Mitchell 1996.)  

Etenkin rapin ja hiphopin tutkimuksessa on pohdittu, onko genren kansainvä-

listyminen uhka sen alkuperäiselle sisällölle, joka kumpuaa Yhdysvaltain afroame-

rikkalaisen nuorison kokemuksista. Toisaalta on korostettu genren joustavuutta pai-

kallisten ongelmien kuvaamisessa. Suomessa genren harrastajat joutuvat mietti-

mään, millä tavoin amerikkalaisen hiphopin tyyli ja ajatukset pystytään sovitta-

maan suomalaiseen kontekstiin ilmaisun uskottavuus säilyttäen. (Nieminen 2003: 

169–170.) Kuten Weisethaunet (2007) huomauttaa, populaarimusiikin kansallisuus 

on kuitenkin myös seurausta tavoista, joilla musiikin historiaa kirjoitetaan nimen-

omaan kansallisena ilmiönä (ruotsalainen rock, norjalainen jazz), ei niinkään todel-

lisista eroista eri maiden musiikillisten tuotosten välillä. 

Bohlman erottaa toisistaan kansallisen musiikin (national music) ja nationalis-

tisen musiikin (nationalist music). Kansallisella musiikilla hän tarkoittaa esimer-

kiksi kansanmusiikkia. Nationalistisella musiikilla, esimerkiksi sotilasmarsseilla 

tai kansallislauluilla, on puolestaan pyritty rakentamaan raja-aitoja kansakuntien 

välille. Raja näiden välillä on kuitenkin paikoin häilyvä. Musiikilla on ollut tärkeä 

rooli kansakuntien rakentumisessa 1800-luvulta lähtien. Kansallinen musiikin tai 

kansanmusiikin kerääminen on luonut kuvaa maantieteellisestä alueesta ja sen 

menneisyydestä. Nationalistista musiikkia puolestaan on käytetty tietoisesti kan-

sallisvaltion rakentamiseen. (Bohlman 2004: 81–160.) 

Mikään musiikki ei teknisesti ottaen ole kansallista tai nationalistista. Musiikki 

on kuitenkin kommunikoinnin keino, johon liittyvät kulttuuriset ja poliittiset dis-

kurssit mahdollistavat nationalististen merkitysten rakentumisen ja välittymisen. 

Musiikki heijastaa käsityksiä kansakunnista, mutta näitä käsityksiä voidaan myös 

rakentaa musiikin ja sen esittämisen kautta. Säveltäminen ja musiikin esittäminen 

ovat kuitenkin luovia prosesseja, joissa yhdistyvät perinteet ja yksilöiden henkilö-

kohtaiset mieltymykset tunneperäisessä ja moniaistillisessa tilanteessa. Musiikki 

tunnistetaan kansalliseksi, koska siinä on tietynlaiset sanoitukset ja tietynlaisia sä-

velkulkuja tai soittimia, mutta myös tunnistettavien esittämisen tapojen ansiosta. 

Kansallisuuden kokemus perustuu muusikoiden ja yleisön kesken jaettuun ymmär-

rykseen siitä, miten musiikillinen ilmaisu liittyy kansallisiin diskursseihin. (Wood 

2012.)  

Vielä 1700-luvun alussa kansallista musiikkia ei yhdistetty sen tekijöiden etni-

seen taustaan tai todellisiin maalaisväestön perinteisiin vaan esimerkiksi skotlanti-

lainen musiikki ymmärrettiin musiikkityyliksi, johon kuuluvaa musiikkia saattoi 
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säveltää taustaltaan minkämaalainen säveltäjä hyvänsä. Sittemmin modernin kan-

sallisuusajattelun ja kulttuurinationalismin noustessa musiikin kansallisuus alettiin 

yhdistää säveltäjänsä syntyperään. Musiikkiin yhdistettiin sekä menneisyys että 

paikallinen luonto. Siinä kuvattiin muun muassa paluuta ihmisen alkuperäiseen yk-

sinkertaisuuteen ja ihannoitiin ankarassa luonnossa eläviä jaloja villejä, jollaisiksi 

Skotlannin ylämaan asukkaat kulttuurinationalistisessa kontekstissa oletettiin. 

(Gelbart 2007/2011, vrt. Wood 2012: 197.)  

Solomon kysyy, miksi kansakunnat ymmärretään musiikillisiksi yhteisöiksi. 

Hänen mukaansa musiikin avulla kansakuntaa voidaan esittää ja tehdä ymmärret-

täväksi. Vaikka musiikki voidaan ymmärtää esittäväksi taiteeksi, joka viittaa johon-

kin itsensä ulkopuoliseen, pelkkä äänimaailma ei määrää, millaisia merkityksiä sii-

hen liitetään. Kuunteleva yleisö oppii kuitenkin merkityksellistämään tietynlaiset 

musiikilliset elementit juuri kansallisuuden representaatioiksi. Esimerkiksi Nor-

jassa Edvard Griegin musiikki on osa norjalaisten kansallista kertomusta itsestään. 

Griegin musiikkia myydään dramaattisilla valokuvilla vuorista, vuonoista ja revon-

tulista, mikä uusintaa käsitystä Griegin musiikin ja norjalaisen luonnon läheisestä 

yhteydestä. (Solomon 2011: 22–27.)  

Suomessakin kansallisromanttisen kauden klassisen musiikin säveltäjät, esi-

merkiksi Jean Sibelius, pyrkivät luomaan leimallisesti suomalaista musiikkia. Suo-

malaisen musiikin luomisessa he hyödynsivät kansanperinne-elementtejä, erityi-

sesti Kalevalaa. Sittemmin Kalevalasta on tullut suomalaisen klassisen musiikin 

vakioaihe, sillä sitä käsitteleviä teoksia on sävelletty satoja. (Vainio 1999, Häyry-

nen 2004, Aho 2008.) 

Norjan kansallissäveltäjä Grieg omaksui kansallisromanttiset ajatukset opis-

kellessaan Saksassa. Hän päätti ryhtyä säveltämään nimenomaan norjalaista mu-

siikkia, joka kuvaisi norjalaista luontoa ja maaseudun väestöä. Hänen kansanmu-

siikkivaikutteiset työnsä toivat norjalaisen kansanmusiikin musiikkiyleisön tietoi-

suuteen. Siitä huolimatta hän oli mielipiteiltään liberaali henkilö, jolla oli tiiviit 

kansainväliset suhteet ja joka vastusti nurkkakuntaista patriotismia. Vaikka Griegin 

tuotanto on vakiintunut osaksi norjalaisten itseymmärrystä ja kouluopetusta, se ei 

kuitenkaan vastaa kaikkien norjalaisten makua, kuten ei norjalainen kansanmusiik-

kikaan. Vaikka musiikki on voimallinen tapa kuvata kansakuntaa, musiikin ja kan-

sallisuusaatteiden väliset suhteet ovat monimutkaisia ja monitulkintaisia. (Weiset-

haunet 2011.) 
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1.3 Tutkimuskohteena black ja folk metal 

Black metalia ja folk metalia pidetään metallimusiikin alagenreinä. Musiikintutki-

muksessa genre ei ole kuitenkaan ongelmaton käsite, vaan se on aina myös tutkijan 

tekemä konstruktio (esim. Zacheus et al. 2005). Tässä tutkimuksessa käytän tutkit-

tavien teemojen havainnollistamiseksi osin omia käsitteitäni, jotka poikkeavat va-

kiintuneista määritelmistä ja haastateltavien omista sanavalinnoista. Käyttöön va-

kiintuneet genrerajaukset ovat liian monitulkintaisia ja epäinformatiivisia, jotta nii-

den avulla pystyisi kuvaamaan tässä tutkimuksessa tarvittavia erontekoja. 

Käytän termiä perinteinen black metal erotuksena selvästi kansallismielisestä 

black metalista, kun viittaan niin sanottuun toisen aallon black metaliin, johon ala-

kulttuurissa odotetaan liittyvän satanistista tai okkulttista tematiikkaa ja ideologiaa. 

Olen konstruoinut käsitteen radikaali kansallisromantiikka tai radikaali kansallis-

romanttinen metalli, jolla tarkoitan sellaista black tai folk metalia, jolla on selviä 

poliittisia tai kulttuurinationalistisia päämääriä mutta jota ei voi luokitella esimer-

kiksi kansallissosialistiseksi black metaliksi (NSBM). Folk metalin olen jakanut 

synkempään folk metaliin ja hilpeämpään folk metaliin, joista ensimmäinen viittaa 

black metal -pohjaiseen, synkähköä tematiikkaa viljelevään suuntaukseen ja jäl-

kimmäinen heavy metaliin tai power metaliin perustuvaan kevyempään suuntauk-

seen. Näitäkään käsitteitä ei käytetä yleisesti. Ne kuitenkin kuvaavat musiikkityy-

lejä. 

Black metal -musiikille on tyypillistä aggressiivinen ja surumielinen mutta 

usein melodinen musiikki sekä sanoitukset, joiden aiheita ovat esimerkiksi sata-

nismi, kristinuskon vastustaminen, muinaiset mytologiat, luonto ja ihmismielen 

synkeät puolet. Black metalia pidetään osana niin kutsuttua äärimetallia, johon las-

ketaan kuuluviksi myös thrash metal ja death metal (ks. Kahn-Harris 2004b, Kahn-

Harris 2007: 2–5). 

Äärimetalli (engl. extreme metal) syntyi 1980-luvulla vastapainoksi kaupallis-

tuneelle stadionheavylle. Silti jokainen sen alagenreistä löi vuorollaan itsensä läpi 

kansainvälisesti. Seuraava kehitysaskel syntyi taas edellisen kasvaneen suosion kri-

tiikiksi. Samalla tavoiteltiin aina vain äärimmäisempää musiikillista ilmaisua ja sa-

noituksellisia teemoja. (Salmenpohja 2000: 45.) 

Myös niin sanottu ensimmäisen aallon black metal syntyi 80-luvun alussa. Sii-

hen kuuluivat muun muassa englantilainen Venom, sveitsiläinen Hellhammer, josta 

tuli myöhemmin Celtic Frost, tanskalainen Mercyful Fate ja ruotsalainen Bathory. 

Uudet bändit olivat avoimesti saatanallisia, vaikkakin ainakin Venomin satanismi 

oli lähinnä provosointia. Genre sai nimensä Venomin vuonna 1982 ilmestyneestä 
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Black Metal -albumista. Bathory käsitteli sanoituksissaan myös skandinaavista my-

tologiaa, ja siitä tuli esikuva monille myöhemmille pakanametalliyhtyeille. 

Black metal sai kyseenalaisen maineensa, kun 1990-luvun alun Norjassa nuo-

ret blackmetalistit hyökkäsivät kristinuskoa vastaan, mikä huipentui historiallisesti 

arvokkaiden kirkkorakennusten tuhopolttoihin. Niissä tuhoutuivat muun muassa 

keskiaikainen Fantoftin sauvakirkko ja Holmenkollenin kappeli. Satanismista kui-

tenkin kohuttiin Norjassa jo ennen kuin yhtään satanistista terroritekoa oli tehty 

maassa. Vuoden 1988 paikkeilla sanomalehdet alkoivat uutisoida yhdysvaltalai-

sista satanismitapauksista. Satanistisia rikoksia väitettiin tapahtuneen myös Nor-

jassa, vaikka todisteita niistä ei ollut olemassa. (Dyrendal 2000.) Äärimmäisyyden 

tavoittelu aiheutti paineita rockmuusikoille, ja myytti saatananpalvonnasta antoi 

keinot niiden purkamiseen (Salmenpohja 2000).  

Blackmetalistit syyllistyivät myös henkirikoksiin. Burzumin Varg Vikernes 

puukotti hengiltä Mayhemin kitaristin Øystein ”Euronymous” Aarsethin. Vuotta 

aiemmin Emperorin rumpali Bård "Faust" Eithun oli surmannut tuiki tuntematto-

man miehen Lillehammerissa. Syksyn 1993 tapahtumien jälkeen blackmetalistien 

tekemät rikokset alkoivat ratketa, ja monet muusikot saivat pitkiä vankeustuomioita. 

Mediakohu houkutteli nuoria black metalin pariin. Uudet bändit pyrkivät osoitta-

maan autenttisuutensa, mistä seurasi kirkonpolttojen suuri määrä, jopa 50 (Hansen 

2001: 102). Ensimmäisen aallon black metal -bändit eivät olleet ilahtuneita rikok-

sista vaan sanoutuivat irti tapahtuneesta (Christe 2006: 326–328). 

Sittemmin useimmat menestyneet bändit ottivat etäisyyttä rikoksiin, ja black 

metalista tuli vähitellen hyväksytty musiikkityyli, jonka bändeille myönnettiin pal-

kintoja ja jopa valtion tukea (ks. esim. Hansen 2001, Christe 2006: 336). Aatepuo-

lella uuspakanuus ja nihilismi osin korvasivat satanismin, ja kristinuskon kritiikki 

muuttui älyllisemmäksi (Mustamo 2008).  

Black metal ei kuitenkaan ole koskaan ollut vain norjalainen ilmiö, vaan jo 

1990-luvun alussa suomalaisetkin bändit vakiinnuttivat asemansa skenessä. Mer-

kittäviä suomalaisia bändejä olivat – ja ovat edelleen – muun muassa Impaled Na-

zarene, Beherit ja Barathrum. Suomessakin black metal yhdistettiin muun muassa 

Hyvinkäällä vuonna 1998 tapahtuneeseen murhaan, jonka yhtenä motiivina pidet-

tiin mediassa saatananpalvontaa (Hjelm 2005). 

Black metalin radikaalein poliittinen siipi, kansallissosialistinen black metal eli 

NSBM, on avoimesti rasistinen ja poliittisesti suuntautunut. Bändit ihailevat sekä 

sanoituksissa että haastatteluissa natsihallintoa, kritisoivat maahanmuuttoa ja ovat 

huolissaan valkoisen rodun kohtalosta. (Ks. Gardell 2003: 304–307, Goodrick-

Clarke 2003: 199, 203–212, Dornbusch & Killguss 2005, Olson 2013.) 
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Taiteilijan näkemys blackmetalistista, joka kantaa muinaisskandinaaviseen mytologi-

aan viittaavaa mjöllnir-korua kaulassaan. Kuva: Timo Hanhirova. 

Black metal ymmärretään pikemminkin kokonaisvaltaiseksi elämäntavaksi kuin 

musiikkimauksi (esim. Hermonen 2006: 187–192). Vaikka olen haastatellut tätäkin 

tutkimusta varten henkilöitä, joille black metal on vain mieluisaa musiikkia, aineis-

tostani käy ilmi, kuinka kokonaisvaltainen elämäntapa black metal osalle alakult-

tuurin jäsenistä on. Yhden norjalaisen informantin mukaan se merkitsee hä-

nelle ”aivan kaikkea”. Jotkut suomalaiset informantit puolestaan korostavat mu-

siikkiin liittyvän ajatusmaailman elintärkeää merkitystä. 

F11: Se [black metal] merkitsee hyvää musiikii, se merkitsee elämäntapaa, pi-

meyttä, Saatanaa. 

Tämä nuori informantti edustaa perinteistä black metal -käsitystä, joka korostaa 

henkilökohtaisen satanistisen vakaumuksen merkitystä. Perinteiset blackmetalistit 

tuskin tunnistavat alakulttuuriaan tästä tutkimuksesta. En käsittele tutkimuksessa 

black metalin satanistista puolta vaan keskityn alakulttuurin niihin aineksiin, joissa 

erilaisilla kansallismielisillä aatteilla ja representaatioilla on merkitystä.  

Vaikka black metalilla on soraäänistä huolimatta ainakin päällisin puolin melko 

yhtenäinen eetos, monet perinteisemmät blackmetalistit haluavat kieltää kulttuurin 



 20

olemassaolon tai ainakin oman kuulumisensa siihen. He kertoivat tässäkin tutki-

muksessa lähes järjestään, että he eivät kuulu mihinkään kulttuuriin tai yhteisöön. 

Kulttuurintutkijan määritelmät black metalista poikkeavat siis alakulttuurin mää-

rittelyssäkin siitä, miten osa alakulttuurin jäseniksi väitetyistä henkilöistä itse jul-

kituo suhteensa tutkijan konstruoimaan alakulttuuriin. 

Black metalista on kirjoitettu lukuisia yleistajuisia tietokirjoja, jotka käsittele-

vät muun muassa 1990-luvun alun norjalaista black metalia (Moynihan & Søder-

lind 2003), norjalaisen black metalin kehityslinjoja ja kulttuurissa taustoja (Rem 

2010) ja muusikoiden omia tulkintoja alakulttuuristaan (Patterson 2013).  

Vielä black metaliakin liukkaammin määritelmiä pakenee folk metal. Tässä 

tutkimuksessa sitä voidaan pitää pikemminkin tutkijan itse luomana yläkategoriana 

kuin jonain sellaisena, minkä informantit katsoisivat koskevan itseään. Folk metal 

on jo musiikillisesti hyvin hajanainen genre. Osa siitä on musiikillisesti käytän-

nössä black metalia, joka on sanoituksissa ja visuaalisessa ilmeessä korvannut sa-

tanismin viikingeillä ja esikristillisillä mytologioilla. Sitä voidaan kutsua myös vii-

kinkimetalliksi tai pakanametalliksi. Black metalin ja black metal -pohjaisen folk 

metalin raja on hyvin häilyvä. Black metaliin tukeutuvat bändit voivat käyttää kan-

sanmusiikkisoittimia ja vaikutteita kansanmusiikista. (Patterson 2013: 389–413.) 

Toisaalta musiikkia ja kansanperinnettä yhdistelevät myös lähempänä perin-

teistä heavy metalia musisoivat yhtyeet, joilla ei kuitenkaan ole minkäänlaista yh-

teyttä black metal -kulttuuriin. Folk metal tarkoittaa eri ihmisille eri asioita, ja kuten 

haastattelemani suomalainen folk metal -muusikko toteaa, sen musiikillinen kaksi-

naisuus on metallialakulttuurissa hyvin tiedossa. 

F21: Se on just se että onko se [folk metal] sellasta hilipatihippania vai onko 

sellasta mustaa synkistelyy, niin se on voi molempia. 

Tutkimuksessani yksikään folk metal -muusikko ei pitänyt folk metalin käsitettä 

täysin ongelmattomana. Jonkinlaista keskustelua se herätti jokaisessa haastatte-

lussa, ja monet kokivat, että väärinymmärryksiä tapahtuu. Käsitettä viikinkimetalli 

kaikki informantit pitivät varsin epäonnistuneena. Folk metalin lisäksi muusikot 

kuvasivat tyyliään muun muassa etnometalliksi ja pelimanniheavyksi.  

Yhtenäistä folk metal -alakulttuuria on hyvin vaikea määritellä jo erilaisten 

taustojen vuoksi. Siinä missä black metal edellyttää faneiltaan sitoutumista, perin-

teinen heavy metal on pikemminkin hauskanpitoa. Folk metalissakin on nähtävissä 

vakava ja hilpeä siipi. Toisille juopottelu ja ilonpito on tärkeä osa alakulttuuria, 

toiset taas paheksuvat nimenomaan folkmetalistien kevytmielistä, kannanottoja 
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välttelevää elämäntapaa. Yhteenkuuluvuutta ei välttämättä edes haluttu tuntea. Yh-

den norjalaisen bändin jäsenet kertoivat kuitenkin, että heidän tavoitteenaan on ra-

kentaa perustaa yhtenäiselle folk metal -kulttuurille. 

Toisille blackmetalisteille black metal on siis sitoutumista vaativa kokonais-

valtainen elämäntapa. Toisille se on vain hyvää musiikkia tai ihmismielen tutkis-

kelua. Folkmetalistejakin on vakavamielistä, suorastaan militanttia laatua. Toiset 

taas pyrkivät luomaan pelimannimusiikillaan lisää iloa maailmaan. Onko tätä jouk-

koa mielekästä tutkia yhtenä kulttuuri-ilmiönä? Erot on syytä tiedostaa, mutta on 

huomattava, että genrejen rajat ovat häilyviä ja genret pikemminkin saman jatku-

mon osia kuin selvästi toisistaan erottuvia ryhmiä.  

Oleellista on, että kansallismieliset blackmetalistit ja folkmetalistit käyttävät 

kutakuinkin samoja symboleita suunnilleen samoilla tavoilla – joskin asiaan pereh-

tynyt fani pystyy erottamaan pienten merkkien perusteella, mihin joukkoon kukin 

kuuluu. Vaikka tutkimuksessa ilmi käyvät erot alakulttuurien jäsenten ajatteluta-

voissa ovat luultavasti suurempia kuin he itse tiedostavat, he eivät toimi yksin. Me-

tallikulttuureissa esitetyt representaatiot ja niiden tulkinnat linkittyvät ja perustuvat 

toisiinsa. 

Olen siis määritellyt tutkittavat genret varsin itsevaltaisesti ja ohittanut tietoi-

sesti niiden oleellisia osia, kuten black metalin satanistisen ideologian. Tutkimuk-

sessani olen keskittynyt haastattelu- ja keikkatilanteissa tuotettuihin merkityksiin. 

Samalla olen ohittanut varsin kevyellä analyysilla itse musiikin ja suurimman osan 

sanoituksista. Tämänkin vuoksi tutkimustulokseni saattavat tuntua alakulttuureissa 

toimivista henkilöistä vierailta. 

Black ja folk metal ovat varsin uusia tutkimuskohteita. Tutkimuksen määrä on 

kuitenkin lisääntynyt samaa tahtia pohjoismaisen metallin suosion kanssa. Ensim-

mäinen äärimetalliaiheinen monografia oli Kahn-Harrisin Extreme Metal (2007). 

Black metalia ovat käsitelleet teoksissaan myös Bossius (2003), saatananpalvontaa 

ja satanismia tutkinut Hermonen (2006) sekä black metalin maskuliinisuuksiin kes-

kittynyt Sarelin (2013). Black metalin ja uusnatsismin yhteyksistä ovat kirjoittaneet 

Massa (1999) ja Johansen (1999), Gardell (2003), Goodrick-Clarke (2003) sekä 

Dornbusch ja Killguss (2005). Yleisemmällä tasolla heavy metalia on tutkinut 

Weinstein (2000) sekä artikkelikokoelmat (Scott & von Helden 2010, Hjelm et al. 

2013). 

Lisäksi black metalista on tehty koko joukko akateemisia opinnäytetöitä, esi-

merkiksi Alvsvåg (1993), Salmenpohja (2000), Hansen (2001), Mørk (2002), Leh-

tisaari (2005), Lilleng (2007) ja Forsberg (2010). Näistä etenkin kulttuuriantropo-
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logi Ilkka Salmenpohjan (2000) paholaiskäsitysten ja rockmusiikin yhteistä histo-

riaa käsittelevää tutkimusta on käytetty paljon yhtenä ensimmäisistä vakavista yri-

tyksistä tulkita black metalia tieteellisesti. 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksessa on kymmenen lukua. Johdannon jälkeen esittelen tutkimuksen teo-

reettiset ja metodologiset lähtökohdat ja keskeiset käsitteet. Kolmannessa luvussa 

esittelen aineiston ja tutkimusprosessin eri vaiheet. Luvut 4–8 ovat empiirisiä pää-

lukuja. Neljännessä luvussa käsittelen romantiikan ja kansallisromantiikan merki-

tyksiä black ja folk metal -kulttuureissa. Romantiikka on sekä muita esityksiä mää-

rittävä aatteellinen kehys että kuvauksen kohde. Viidennessä ja kuudennessa lu-

vussa tarkastelen menneisyyttä ja luontoa, jotka ovat keskeisiä teemoja, joiden 

kautta kotimaata ja kansakuntaa kuvataan. Seitsemännessä luvussa pureudun näi-

den teemojen poliittiseen ulottuvuuteen ja pohdin black ja folk metalin suhdetta 

nationalistisiin ja muukalaisvihamielisiin liikkeisiin. Kahdeksannessa luvussa kä-

sittelen omana erityistapauksenaan kansallissosialistista black metalia eli 

NSBM:ää sekä kansallissosialistisen ideologian merkityksiä erityisesti black metal 

-kulttuurissa. 

Vaikka esittelen tutkimuksen keskeiset teoreettiset käsitteet omassa luvussani, 

kuljetan teoriaa mukana myös aineistoluvuissa. Kuten Taivalantti (2012: 28) toteaa, 

tutkimus on teorian ja aineiston vuoropuhelua. Neljännestä luvusta eteenpäin pal-

mikoin yhteen teoriaa, aineistoani sekä suomalaista ja norjalaista yhteiskuntaa ja 

kulttuuria käsittelevää tutkimuskirjallisuutta. 

Luontoa ja menneisyyttä koskevat tulkintani luvuissa 5 ja 6 vastannevat varsin 

hyvin black ja folk metal -alakulttuureissa toimivien henkilöiden omia huomioita. 

Kansallisromantiikka ja kansallissosialismi, joita käsittelen luvuissa 4 ja 8, puoles-

taan jakavat mielipiteitä alakulttuurien sisälläkin. Pyrkimykseni on kuitenkin ta-

voittaa mahdollisimman pitkälle alakulttuurien omat tavat merkityksellistää näitä 

aiheita. Sen sijaan luvussa 7 irtaudun kauemmas haastateltujen omista tulkinnoista 

ja pohdin alakulttuurien suhdetta politiikkaan ulkopuolisen näkökulmasta.  

Luvussa 9 kokoan yhteen haastatteluaineistosta tekemäni johtopäätökset. Lu-

vussa 10 pohdin tutkimustulosten laajempaa merkitystä sekä alakulttuurin että 

ajankohtaisen yhteiskunnallisen keskustelun kannalta. 
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2 Kulttuuri, nationalismi, representaatio 

Tutkimukseni keskeisiä teoreettisia käsitteitä ovat representaatio sekä kansakunta 

ja nationalismi. Tarkastelen näitä sosiaalisen konstruktionismin ja symbolistisen 

antropologian viitekehyksestä. Tässä luvussa pohdin myös kulttuurin käsitettä sekä 

yksilön, kulttuurin ja yhteisön välisiä suhteita. Tutkimukseni tärkeitä teoreetikkoja 

ovat muun muassa kulttuuriantropologit Gordon Mathews ja Roy Wagner sekä na-

tionalismitutkijat Michael Billig ja John Hutchinson. 

Yksi tämän tutkimuksen avainsanoista on “kansakunta”. Pyrin selvittämään, 

kuinka kansankuntaa koskevia ajatuksia tuotetaan nyky-yhteiskunnassa. Kansa-

kunnan käsitteeseen liittyy oleellisesti myös nationalismin käsite ja nationalismia 

käsittelevä runsas teoriakirjallisuus, jota pyrin esittelemään siinä laajuudessa kun 

se on aiheen käsittelyn kannalta oleellista. 

2.1 Yksilöt ja yhteisöt merkityksiä rakentamassa 

Lähtökohtani on, että kotimaan ja kansakunnan representaatiot on luotu ja niitä yl-

läpidetään ja uusinnetaan black ja folk metal -yhteisöjen jäsenten keskinäisessä 

vuorovaikutuksessa. Black ja folk metal -alakulttuurit eivät kuitenkaan toimi irral-

laan muusta maailmasta, vaan ne ovat osa suomalaista, norjalaista ja ylipäätään 

postmodernia kulttuuria ja yhteiskuntaa. Ne saavat vaikutteita niin sanotusta valta-

kulttuurista ja toisaalta osallistuvat kotimaata ja kansakuntaa koskevien käsitysten 

rakentumiseen myös muualla kuin suppeassa alakulttuurisessa yhteydessä.  

Nykyään jo varsin itsestään selvältä tuntuvan ajatuksen todellisuudesta sosiaa-

lisena konstruktiona kehittivät Berger ja Luckmann (1995) kirjassaan Todellisuu-

den sosiaalinen rakentuminen (alun perin The Social Construction of Reality, 1966). 

Heidän mukaansa todellisuutta koskevat käsitykset rakennetaan sosiaalisessa kans-

sakäymisessä ja lasten sosialisaatiossa, ja ne välittyvät symbolijärjestelmien, esi-

merkiksi kielen, kautta. Teoriaa kutsutaan nykyään kirjan nimen mukaan sosiaa-

liseksi konstruktionismiksi, vaikka Berger ja Luckmann itse kirjoittavat tiedon-

sosiologiasta. 

Sosiaalisessa konstruktionismissa huomio kiinnittyy itsestään selvinä pidettyi-

hin asioihin. Siinä tutkitaan sosiaalista prosessia, jossa nämä itsestään selvyydet 

rakentuvat. Elämismaailma ei ilmesty tyhjästä, vaan se on ihmisten ajattelun ja 

kommunikaation tulos jossain ajassa ja paikassa. (Hjelm 2014: 1–6.) Berger ja 

Luckmann eivät itse käytä kulttuurin käsitettä, mutta sosiaalisesti rakentunut todel-

lisuus tarkoittaa käytännössä samaa asiaa. Esimerkiksi Wagnerin mukaan kulttuuri 
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koostuu sosiaalisissa suhteissa tuotetuista arkielämän itsestäänselvyyksistä, jotka 

tulevat näkyviksi vasta, kun ulkopuolinen antropologi ryhtyy tarkastelemaan niitä. 

Tutkimuskohteena kulttuuri on aina myös tutkijansa luomus. (Wagner 1981: 1–34.) 

Etnomusikologi Johannes Brusilan mukaan musiikin tutkimuksessa konstruk-

tionistinen näkökulma on tarkoittanut sitä, että musiikillisten ilmiöiden ja niihin 

liittyvien merkitysten rakentumista on tarkasteltu niiden kulttuurisessa ja yhteis-

kunnallisessa kontekstissa. Musiikkikulttuuria ei nähdä muuttumattomana tosiasi-

ana tai kansanluonteen heijastumana vaan alati muuttuvana prosessina. Tästä nä-

kökulmasta voidaan tarkastella esimerkiksi, kuinka musiikkia määritellään sanalli-

sesti ja käytännöissä. (Brusila 2013: 140–142, 145.) 

Kuten sosiaalisessa konstruktionismissa, myös symbolisessa antropologiassa 

kulttuuri ymmärretään symboleihin perustuvaksi julkiseksi kommunikoinniksi. 

Kulttuuri tarkoittaa symbolien ja niiden jaettujen merkitysten muodostamaa järjes-

telmää, jonka avulla ihmiset hahmottavat ympäröivää todellisuutta. Symboleiden 

välityksellä kulttuurissa elävät ihmiset esittävät väitteitä asioiden välisistä suhteista 

ja tuottavat samalla sosiaalista todellisuuttaan. (Dolgin et al. 1977: 1–44.) 

Geertzin mukaan kulttuuri on julkisten, kommunikointiin käytettyjen symbo-

lien muodostama järjestelmä. Weberiin nojautuen hän pitää ihmistä itse kutomiensa 

merkitysten verkossa elävänä olentona. Kulttuuri on julkista, koska symbolien mer-

kitykset ovat jaettuja yhteisössä. Kulttuuri ei sijaitse yksittäisen kulttuurin jäsenen 

mielessä vaan yhteisöissä jaetuissa käytännöissä, joiden merkitykset yhteisön jäse-

net ymmärtävät. Geertz ei ollutkaan kiinnostunut yksilöiden ajatuksista tai mielipi-

teistä vaan tavoista, joilla niitä tuodaan julki. (Geertz 1993/1973: 5–13.)  

Vanhemmassa antropologisessa tutkimuksessa kulttuuri on ymmärretty yhtei-

sön jäsenten jakamaksi elämän- tai ajattelutavaksi. Symbolic Anthropology -teok-

sen esipuheessa erotetaankin toisistaan kulttuuri, alakulttuuri ja yksilön oma per-

soonallisuus. Kulttuurissa on järjestelmä, jossa kaikki jakavat vähintäänkin jossain 

määrin samat uskomukset. Alakulttuurissa merkitykset on jaettu vain jonkin tietyn 

ryhmän keskuudessa. Henkilökohtaiset uskomukset eivät ole kulttuuria ollenkaan, 

vaan ne ovat vain osa yksilön persoonaa. (Dolgin et al. 1977: 3.) 

Käsitystä kulttuurista yhtenäisenä, kaikkien jakamana ja yleisesti tiedossa ole-

vana elämäntapana on kuitenkin myös kritisoitu. Muun muassa kulttuuriantropo-

logi Gordon Mathews on problematisoinut sitä. Hänen mukaansa perinteisen holis-

tisen käsityksen rinnalle on noussut käsitys kulttuurista valikoimana tarjolla olevaa 

tietoa ja identiteettejä, joista kukin ihminen voi valita omalta kannaltaan mielek-

käimmät ainekset kuin valtavasta kulttuurisesta supermarketista. (Mathews 2000: 

1–23.) 
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Myös sosiaaliseen konstruktionismiin kuuluu kysymys yksilön ja rakenteiden 

suhteesta sekä yksilöiden toimijuudesta. Siinä sosiaalinen todellisuus nähdään ih-

misten tekojen tuloksena. Ihminen ei kuitenkaan toimi irrallaan muusta yhteisöstä, 

vaan hänen tekonsa saavat merkityksen kulttuurisissa ja yhteiskunnallisissa raken-

teissa. Rakenteiden ja yksilöiden välinen vuorovaikutus toimii kumpaankin suun-

taan. (Hjelm 2014: 18–19, 97–99.) 

Mathewsille kumpikaan sen enempää kulttuuri jaettuna elämäntapana kuin va-

paasti valittavana identiteettinäkään ei kelpaa aivan sellaisenaan. Hänen mukaansa 

kulttuuri-identiteetin rakentuminen on kolmitasoinen prosessi. Ensimmäisellä ta-

solla kulttuuriset käytännöt ovat todellakin niin luonnollistettuja ja itsestään selviä, 

etteivät yksilöt edes yritä kyseenalaistaa niitä. Keskitasolla yhteisön jäsenet ym-

märtävät, että tietyt osat heidän arkielämästään ovat kulttuurisesti tuotettuja, mutta 

he eivät näe vaihtoehtoisia toimintatapoja mahdollisiksi esimerkiksi sen vuoksi, 

ettei muu yhteiskunta tai yhteisö hyväksyisi niitä. Kulttuurin rakentumisen kolmas 

kerros on varsinainen supermarket. Yhteisön jäsenet voivat tietoisesti valita, mitä 

elementtejä he haluavat omaksua kaikesta tarjolla olevasta informaatiosta ja mah-

dollisista identiteeteistä. (Mathews 2000: 12–15.) 

Symbolisessa antropologiassakaan ei oleteta, ettei yksilöllä olisi mitään mah-

dollisuutta vaikuttaa symbolien merkityksellistämiseen. Käsitys kulttuurista yhtei-

sössä jaettujen merkitysten muodostamana kokonaisuutena perustuu siihen, että 

symbolit ja niihin liittyvät merkitysjärjestelmät ovat olleet olemassa ennen jotain 

tiettyä yksilöä ja tällä on vain rajallisesti valtaa manipuloida jo olemassa olevaa 

järjestelmää omien päämääriensä mukaiseksi. Symboleihin liitetyt merkityskimput 

voivat kuitenkin muuttua ajan myötä. Lisäksi monet symbolit ovat monimerkityk-

sellisiä, ja päällisin puolin samanlaisten mutta merkitykseltään erilaisten merkitys-

nippujen suhteiden erottaminen voi olla haastavaa. Erilaiset ryhmät voivat pyrkiä 

omimaan omiin päämääriinsä sopivat merkitykset. (Dolgin et al. 1977: 18–24.) 

Esimerkiksi Roy Wagnerin mukaan kulttuurissa eläminen on luovaa toimintaa, 

jossa yksilöt uudistavat jatkuvasti symbolien käytön tapoja. Wagner jakaa Geertzin 

käsityksen kulttuurista symboleihin perustuvana viestintä. Viestinnässä yksittäi-

sistä asioista tulee merkityksellisiä, kun ne assosioidaan joukkoon muita asioita. Ne 

ovat merkityksellisiä vain tietyissä konteksteissa. Symbolien merkitykset ovat so-

pimuksenvaraisia, mutta ihmiset voivat käyttää symboleita myös sellaisilla tavoilla, 

joihin ei ole yhteisössä totuttu. Merkityksellistämisen tapojen hallinta on myös val-

lan lähde. (Wagner 1981: 35–60.)  
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Vaikka yksilöt merkityksellistävät symboleita valitsemillaan tavoilla, symbolit 

ovat hyvin harvoin heidän keksimiään. Ne suunnataan toisille ihmisille. Merkityk-

sellistäminen opitaan jo olemassa olevan merkitysjärjestelmän sisällä. Ihmiset voi-

vat siis valita tiettyyn rajaan asti, millaisia merkityksiä he antavat symboleille, 

mutta eivät sitä, millaisia merkityksiä on tarjolla. Kaikki merkitykset eivät ole mah-

dollisia kaikissa yhteyksissä. (Lehtonen 2000: 16–18, 151–152.) Kulttuuristen 

symbolien merkityksellistäminen on aktiviinen prosessi, mutta se ei sisällä vain 

viittauksia symboleista toisiin symboleihin, vaan siihen vaikuttavat myös ulkoiset 

yhteiskunnalliset olosuhteet (Dolgin et al. 1977: 43–44). 

Gordon Mathews on ennen kaikkea identiteettien tutkija. Minä puolestani en 

tutki niinkään black ja folk metal -yhteisöjen jäsenten näkemyksiä siitä, keitä he 

oikeastaan ovat, vaan niiden kulttuurisessa (tai alakulttuurisessa) kontekstissa esi-

tettyjä kuvauksia Suomesta ja Norjasta kotimaana tai kansalaisuutena. Mathewsin 

näkemykset kulttuurin rakentumisesta monitasoisena prosessina ja toisaalta yksilön 

valintojen ja niitä määrittävien kulttuuristen ja sosiaalisten kontekstien suhteesta 

ovat käyttökelpoisia yrittäessäni vastata näihin kysymyksiin. 

Mathews problematisoi kiinnostavalla tavalla päätöksiä tekevän yksilön roolia 

kulttuurissa. Yhteisön jäsen ei ole vain yhtenäisen etnisen ryhmän tai kansakunnan 

jäsen vaan myös metaforinen kuluttaja kulttuurisessa supermarketissa. On kuiten-

kin tärkeää huomata, että Mathewskaan ei väitä valintojen olevan täysin vapaita, 

vaikka niitä tekevä ihminen itsekin niin uskoisi, vaan niitä rajaavat muun muassa 

yhteiskuntaluokka ja sukupuoli ja toisaalta yhteisön ja kulttuurin tiedostetut ja tie-

dostamattomat vaatimukset. (Mathews 2000: 1–16.) 

Mathewsin tutkimat kulttuuri-identiteetit eivät muodostu niin sanotuissa perin-

teisissä paikallisyhteisöissä vaan ei-paikallisessa, ylikansallisessa, massamedioitu-

neessa ympäristössä. Kuitenkaan näennäinen valinnanvapaus ei ole korvannut esi-

merkiksi valtioita ja kansallisia identiteettejä, jotka myös muokkaavat ihmisten kä-

sityksiä omasta itsestään.  

Länsimaisia kulttuureita tutkivat antropologit käyttävät mielellään tutkimus-

kohteestaan kulttuurin asemesta sanoja alakulttuuri tai osakulttuuri (ks. Gullestad 

1989: 39). Minäkin käytän tässä tutkimuksessani ”kulttuuri”-sanan rinnalla myös 

alakulttuurin käsitettä. Mathewsin teorian kulttuurin kolmannen, tietoisesti valitta-

van tason voi katsoa olevan lähellä alakulttuurin käsitettä.  

Alakulttuurien on nähty olevan moderneissa yhteiskunnissa elävien ryhmien, 

yleensä nuorten ihmisten, marginaalisia, valtavirrasta poikkeavia kulttuureita. Vai-

kutusvaltaisin alakulttuuritutkimuksen koulukunta on ollut Birminghamin yliopis-
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ton Centre of Contemporary Cultural Studies (CCCS) -yksikössä kehitetty, marxi-

laiseen sosiologiaan perustuva käsitys, jossa nähtiin nuorison alakulttuurien olevan 

vastauksia eri yhteiskuntaluokkiin kuuluvien nuorten kokemuksiin ja ongelmiin. 

1990-luvulta lähtien alakulttuuriteorioita on kuitenkin kritisoitu. Niiden käsitystä 

kulttuurista on pidetty liian jähmeänä, eikä luokkakantaisten selitysten ole nähty 

tavoittavan nuorten itsensä kokemaa todellisuutta. On myös kyseenalaistettu, onko 

olemassa mitään valtakulttuuria, jonka suhteen alakulttuurit ovat marginaalissa. 

(Williams 2011: 1–13, Puuronen 2006: 105–128, alakulttuuriteorian kritiikistä 

myös esim. Bennett & Kahn-Harris 2004, Muggleton 2000.) Populaarimusiikin tut-

kimusta on pidetty osana nuorisotutkimusta, vaikka sen kuuntelijat eivät ole enää 

pelkästään nuoria (Hesmondhalgh 2005). 

Vaikka tutkimuskohdettani voidaan pitää alakulttuurina, teoreettiselta lähesty-

mistavaltaan tutkimukseni ei kuitenkaan ole ensisijaisesti alakulttuuritutkimusta, 

vaan hyödyntämäni teoriat ovat peräisin antropologiasta ja kulttuurintutkimuksesta. 

Black ja folk metal -kulttuurit ja niiden sisällä rakennetut representaatiot ja 

ideologiat olisi helppo nähdä ensisijaisesti osana Mathewsin kolmatta tasoa eli kult-

tuurista supermarkettia. Käytännössä kukaan ei synny black tai folk metal -kulttuu-

riin, vaan niissä toimiminen on ainakin jossain määrin yksilön tietoisten valintojen 

seurausta. Sen sijaan kuulumista suomalaisiin tai norjalaisiin paikallisyhteisöihin 

kukaan ei ole voinut itse valita. Myös black ja folk metal -kulttuureissa jaettu sym-

boliikka on ollut olemassa ennen kuin suurin osa tässä tutkimuksessa haastatelluista 

muusikoista ja faneista on liittynyt symbolien merkityksellistäjien joukkoon.  

Vaikka merkitysjärjestelmät ovat yliyksilöllisiä, yksilöt voivat vastustaa niitä 

ja pyrkiä luomaan uusia metaforia. Symbolien käyttöä ei voi erottaa täysin yksilöi-

den henkilökohtaisista pyrkimyksistä. Kuitenkin yksilöt toimivat suhteessa toi-

siinsa, vaikka he eivät olisi samaa mieltä symbolien merkityksistä kaikkien yhtei-

sön jäsenten kesken. Täytyy olla vähintään jotain jaettua, jotta yksilöt pystyvät 

kommunikoimaan keskenään. (Dolgin et al. 1977: 31–34.)  

Mathewsin tasoja tulisi siis käsitellä paitsi suhteessa kansallisiin kulttuureihin 

myös suhteessa alakulttuurisiin käsityksiin, jotka asettavat rajoja mahdollisille va-

linnoille. Vaikka symboleita voi käyttää ja merkityksellistää luovasti, jonkinlainen 

tunnistettavuus täytyy säilyttää. Jos erityisesti black metal on liian omaperäistä, se 

lakkaa olemasta black metalia. Folk metalissa rajat ovat hieman laveammat. Myös 

suomalaisuuden, norjalaisuuden ja esimerkiksi luonnon representaatioiden täytyy 

olla sellaisia, että ne on mahdollista hyväksyä alakulttuurien sisällä. (Vrt. Mathews 

2000: 22.) Kuten skotlantilaista perinnemusiikkia tutkinut Wood (2012) toteaa, 

muusikkojen on tasapainoiltava luovuuden ja tunnistettavuuden välillä. 
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On ilmeistä, että monet tutkimukseni informanteista tunnistavat symbolien 

viestinnällisen käyttötarkoituksen. Sen sijaan voidaan kysyä, ovatko he tietoisia, 

millä tavoilla symboleita käytetään. Yrittävätkö he vaikuttaa siihen, miten muut 

yhteisön jäsenet ymmärtävät ne? (Ks. Hall 1992, 133–148.) 

2.2 Representaatio ilmiön kuvauksena ja edustajana  

Mikä tässä luvussa jo useaan kertaan mainittu representaatio sitten on? Represen-

taatio tarkoittaa jonkin asian esittämistä. Representaatiot ovat merkkejä ja symbo-

leita, jotka viittaavat johonkin itsensä ulkopuoliseen. Käsitteenä sitä käytetään mo-

nilla eri tieteenaloilla hieman eri merkityksessä. Periaatteessa representaatiolla on 

kuitenkin kaksoismerkitys: toisaalta se tarkoittaa jonkin poissa olevan edustamista 

tai toisen tilalla olemista, toisaalta jonkin kuvana olemista. Esimerkiksi kansan-

edustaja edustaa äänestäjiään. Kartta puolestaan on kuva alueesta. (Knuuttila & 

Lehtinen 2010: 7–13.) 

Stuart Hallin mukaan representaatiot ovat oleellinen osa prosessia, jossa maa-

ilmaa merkityksellistetään ja merkityksiä jaetaan kulttuurissa. Hänen mukaansa 

kulttuurintutkimuksessa representaatioita on pidetty reflektiivisinä, intentionaali-

sina ja konstruktionistisina. Reflektiivisessä lähestymistavassa oletetaan, että rep-

resentaatiot viittaavat johonkin niistä riippumattomasti olemassa olevaan kohtee-

seen. Intentionaalinen lähestymistapa keskittyy siihen, millaisia merkityksiä pu-

huja pyrkii kertomaan representaatioiden avulla. Kulttuurintutkimuksessa vaiku-

tusvaltaisin lähestymistapa on kuitenkin ollut konstruktionistinen. Sen lähtökohta 

on, että merkitykset rakentuvat yhteisön jäsenten vuorovaikutuksessa kielen kautta 

ja kielessä. (Hall 1997a: 15, 24–26.) Tutkimuksessani tarkastelen representaatioita 

konstruktionistisesta mutta myös intentionaalisesta näkökulmasta – ovathan muu-

sikoiden haastattelut tutkimuksen keskeistä aineistoa. 

Representaatiot eivät siis ainoastaan kuvaa maailmaa, vaan ne myös rakentavat 

ihmisten käsitystä siitä. Ne tekevät ympäröivän maailman hahmottamisesta mah-

dollisen. Representaatiot nostavat esiin asioita ja mahdollistavat niistä keskustelun, 

niiden tulkinnan ja ymmärtämisen. Ne eivät ole viattomia, joten on tärkeää kysyä, 

millaista todellisuutta ne luovat ympärillemme. (Rossi 2010: 268–269.) 

Tämän tutkimuksen kohde on kotimaan ja kansakunnan representaatiot: Mil-

laisina kotimaa ja kansakunta esitetään paitsi musiikissa ja sanoituksissa myös kult-

tuurisessa puheessa. Millaiset asiat esittävät kotimaata ja kansakuntaa – ja millaiset 

eivät? Yhtä tärkeää on miettiä, miten black ja folk metal -kulttuureissa elävät muu-

sikot ja fanit ymmärtävät representaatioprosessin ja miten he suhtautuvat siihen ja 
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eri representaatioihin liittyviin arvoihin. Lähestyn representaatioita konstruktionis-

tisesta näkökulmasta. 

2.3 Arkielämän kyseenalaistamaton nationalismi 

Perinteisesti antropologit tutkivat paikallisia pienyhteisöjä, joiden yhteydessä kan-

sallisuusaatteita ei ole nähty oleelliseksi kysymykseksi. Antropologiassa nationa-

lismin tutkimus onkin alkanut vasta 1980-luvulla. (Eriksen 1993a: 97–99.) 

Nationalismi on yksi maailman laajimmille levinneistä ideologioista, mutta 

tutkijat eivät ole päässeet yksimielisyyteen siitä, mistä siinä on oikeastaan kyse. 

Nationalismin tutkimuksen kolmea tärkeintä koulukuntaa kutsutaan primordialis-

miksi (tai perennialismiksi), modernismiksi ja etnosymbolismiksi. Varhaisimmat 

primordialistiset teoreetikot pitivät kansakuntia luonnollisina entiteetteinä, joiden 

juuret yltävät hyvin kaukaiseen menneisyyteen. Perennialistien mielestä kansakun-

nan idea ja jopa nationalismi ovat olleet aina olemassa jossain muodossa, ja monilla 

kansakunnilla on hyvin pitkä historia. Toisaalta perennialistit myöntävät, että kan-

sakunnat ovat myös muuttuneet ja uusia kansakuntia on syntynyt ja vanhoja kadon-

nut. Primordialistisia ja perennialistisia teorioita kritisoidaan nykyään vahvasti. 

(Pakkasvirta & Saukkonen 2005: 23–25.) Primordialismi on yleisnimitys joukolle 

näkemyksiä, joita yhdistää ajatus kansakuntaan kuulumisen luonnollisuudesta 

(Özkırımlı 2000: 64–74). 

Niin kutsutut modernistit puolestaan väittävät, että kansakunnat ovat keinote-

koisia ja uusia ilmiöitä historiassa. Ne ovat syntyneet vasta teollistumisen ja mo-

dernisaation myötä. Ne perustuvat tätä tarkoitusta varten keksittyihin perinteisiin. 

(Esim. Hobsbawn & Ranger 1983, Gellner 1983/1998, Hobsbawn 1994.) Moder-

nistisia teorioita yhdistää usko kansakuntien nuoruuteen, mutta sisällöltään ne ovat 

muuten varsin erilaisia (Özkırımlı 2000: 85–86). 

Kriitikoiden mukaan modernistiset teoriat eivät kuitenkaan pysty selittämään, 

miksi täysin keinotekoiset kansallisuusaatteet olisivat niin voimakkaita, että ihmi-

set olisivat valmiita kuolemaan niiden vuoksi. Uusin nationalismitutkimuksen kou-

lukunta, etnosymbolismi, tunnustaakin kansakuntien osittain konstruktionistisen 

luonteen. Etnosymbolistiset tutkijat kuitenkin korostavat myös kansakunnan jäsen-

ten jaettujen muistojen, myyttien ja symbolien merkitystä. Heidän mielestään kan-

sakuntia ei ole keksitty tyhjästä, vaan ne perustuvat jo aiemmin olemassa olleisiin 

ilmiöihin ja etnisiin identiteetteihin. Primordialismiin ja modernismiin verrattuna 

etnosymbolismi on yhtenäisempi teoreettinen koulukunta. (Pakkasvirta & Saukko-

nen 2005: 25–37 Özkırımlı 2000: 167–170, Smith 1999.) 
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Modernistisen katsantokannan valitseminenkaan ei tarkoita välttämättä kansa-

kuntien todellisuuden kieltämistä. Modernismin klassikkoa Benedict Anderso-

niakin tulkitaan usein väärin väittämällä, että kansakuntien kuvitteellisuus tarkoit-

taisi, ettei niitä ole olemassa. Anderson nimittää moderneja kansakuntia kuvitteel-

lisiksi yhteisöiksi, koska ne ovat yhteisöjä siinä mielessä, että niiden jäsenet tunte-

vat aitoa, jopa luokkarajat ylittävää yhteenkuuluvuutta. Yhteisöllisyys on kuitenkin 

kuvitteellista, koska pienimmänkään kansakunnan kaikki jäsenet eivät tunne toisi-

aan. Tässä suhteessa Anderson eroaa esimerkiksi Gellneristä ja Hobsbawnista. (Ks. 

Özkırımlı 2000: 214–215.)  

On myös huomattava, että esimerkiksi Anderson ja Smith ovat tutkineet eri 

nationalismeja: Anderson Indonesian ja Argentiinan kaltaisia monietnisiä valtioita, 

Smith taas Euroopan kansallisvaltioita, joiden voidaan nähdä perustuvan etnisiin 

ryhmiin. Etniset ryhmätkään eivät kuitenkaan ole selvärajaisia ja luonnollisia yk-

sikköjä, vaan niihin kuulumisesta käydään yhteisöissä jatkuvaa neuvottelua (Barth 

1969/1982). Ignatieff erottaakin toisistaan kansalaisnationalismin (”civic nationa-

lism”) ja etnisen nationalismin, joka on ilmennyt etnisten ryhmien välisissä kon-

flikteissa. Etnisessä nationalismissa tunnetaan yhteenkuuluvuutta oletetun veren-

perinnön yhdistämien ihmisten kesken, ja se oikeuttaa väkivallan etnisen ryhmän 

vihollisiksi koettuja ihmisiä vastaan. (Ignatieff 1993.) 

Tutkimukseni kannalta ei ole oleellista ottaa kantaa, onko kansakunta 1800-

luvulla keksitty keinotekoinen rakennelma vai ulottuvatko sen juuret kauemmas 

etnisten ryhmien menneisyyteen. Koska mielenkiintoni kohdistuu etupäässä repre-

sentaatioiden käyttöön kansakuntaa koskevien käsitysten rakentumisessa, on mie-

lekästä lähestyä nationalismia modernistisen nationalismitutkimuksen hengessä 

myyttisenä kertomuksena (ks. mm. Hall 1999: 45–56) tai kuvitteellisena yhteisönä, 

joka rakennetaan yhteisön jäsenten välisessä kommunikoinnissa ja arkisissa käy-

tännöissä (Anderson 1991). Tutkimukseen osallistuneet henkilöt uusintavat käsi-

tyksiä, joiden alkuperä on paikannettavissa 1800-luvun kansallisromantiikkaan ja 

nationalismiin. Modernistiset nationalismiteoriat tukevat näiden aiheiden tarkaste-

lua – sen kauemmas menneisyyteen ei ole tarpeen mennä. 

Uudemmista modernistiseen koulukuntaan kuuluvista nationalismin teoreeti-

koista tutkimukseni kannalta erityisen mielenkiintoinen on yhdysvaltalainen 

Michael Billig (1995), joka tutkii arkipäivän usein tiedostamatonta mutta ilman 

kritiikkiä hyväksyttyä nationalismia. Billigin mukaan nationalismin olemassaolo 

nykyisissä yhteiskunnissa jopa kielletään tai sen ajatellaan liittyvän vain reuna-alu-

eiden ääriryhmiin.  
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Billigin mukaan nykyinen nationalismi ilmenee muun muassa poliittisessa pu-

heessa. Maailman konfliktien aktiivisina toimijoina kuvataan nimenomaan kansa-

kunnat. Kansakunnat hallitsevat poliittista puhetta kyseenlaistamattomina ja itses-

tään selvinä toimijoina. Nationalismi näyttäytyy myös arkipäiväisissä symboleissa, 

kuten lipuissa. Billig kutsuu ilmiötä liputusnationalismiksi (”flagging nationalism”) 

tai banaaliksi nationalismiksi (“banal nationalism”). Ilmiönä se ei ole niin viaton 

kuin se näyttää olevan ensi silmäyksellä, koska kansakuntien maailma konkreetti-

sine seurauksineen rakentuu arkielämän käytännöissä, tavoissa ja uskomuksissa. 

(Billig 1995, vrt. Gullestad 2006b.)  

Kuten Geertz, myös Billig korostaa, että kulttuuri – siis tässä tapauksessa na-

tionalismi – ei sijaitse yhteisön jäsenten mielissä vaan sosiaalisen elämän käytän-

nöissä, joihin tosin kuuluuvat ajattelun ja kielen käytön tavat. Tutkijan pitäisi kiin-

nittää huomionsa myös niihin asioihin, jotka ovat ihmisten mielestä liian itsestään 

selviä sanottaviksi ääneen. (Billig 1995: 8–9.) 

Banaali nationalismi pysyttelee suurimman osan ajasta melko näkymättömänä. 

Se aktivoituu erityisesti kriisitilanteissa. Kansallistunnetta ei kuitenkaan pystytä 

luomaan tarpeen tullen tyhjästä, joten sen täytyy uinua taustalla ihmisten tiedosta-

matta sitä erityisesti. Billigin mukaan nimenomaan ”liputtamisella” pidetään natio-

nalistiset symbolit kansalaisten mielessä. (Billig 1995.) 

Banaalin nationalismin käsitettä on kuitenkin kritisoitu, koska siihen sisältyy 

mahdollisuus erottaa liian jyrkästi toisistaan tiedostamaton ”liputusnationalismi” ja 

poliittisten ääriliikkeiden harjoittama ”kuuma” nationalismi. Kriitikkojen mielestä 

näitä ilmiöitä pitäisikin tarkastella pikemminkin saman asian eri puolina. Arjessa 

ne sekoittuvat toisiinsa. (Jones & Merriman 2009, Skey 2009, Paasi 2015.)  

Billigin teosta on moitittu myös yksiöiden toimijuuden ohittamisesta. Ihmiset 

eivät suhtaudu arkipäivän nationalismiin samalla tavalla, yhtenäistä julkista kes-

kustelua seuraavana yhtenäisenä yleisönä, vaan yksilöillä on aktiivinen rooli kan-

sallisten merkitysten rakentamisessa omista lähtökohdistaan ja taustoistaan käsin. 

(Antonsich 2015, ks. myös Skey 2009: 335–336.) Cohenin (1996) mukaan natio-

nalismissa kiehtoo mahdollisuus määritellä henkilökohtainen identiteettinsä siitä 

tehdyn oman tulkinnan kautta. Niinpä myös tulkinnat kansakunnan jäsenyydestä 

ovat omanlaisiaan. 

2.4 Kulttuurinationalismi 

Vaikka kansallinen kulttuuri ja kansallinen politiikka liittyvät usein yhteen, joiden-

kin teoreetikkojen mukaan kaikki nationalismi välttämättä edellytä poliitikkojen tai 
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virallisten yhteiskunnallisten instituutioiden osallisuutta. Niin kutsutussa kulttuuri-

nationalismissa kiinnostus kansallista kulttuuria kohtaan voidaan nähdä päämää-

ränä eikä vain välineenä poliittisten päämäärien tavoittelussa. (Seip 2007: 95–96.) 

Irlantilaisen kulttuurin revitalisaatiokehitystä tutkinut Hutchinson erottaa kult-

tuurinationalismin poliittisesta nationalismista, jonka tavoite on hänen mukaansa 

hallinnollisesti itsenäinen valtio. Kulttuurinationalismissa päämäärä on sen sijaan 

esi-isiltä perityn – tai sellaiseksi ajatellun – ainutlaatuisen kulttuuriperinnön vaali-

minen. Kansaa yhdistää ennen kaikkea yhteinen historia, kulttuuri ja maantieteel-

linen alue. Kulttuurinationalistit voivat suhtautua valtiopyrkimyksiin jopa kieltei-

sesti. Heidän ajatuksiaan on kutienkin kehitetty konkreettisiksi poliittisiksi ohjel-

miksi, vaikka kulttuurinationalismi keskittyy ennen kaikkea kulttuurin ja sivistyk-

sen vaalimiseen. (Hutchinson 1987: 1–2, 12–19.) 

Hutchinson (1987: 5) näkee irlantilaisen kulttuurinationalismin ja valtiokehi-

tyksen suhteen prosessina, jossa hän keskittyy tarkastelemaan viittä osa-aluetta: 

tutkijoiden ja taiteilijoiden roolia kansallisen menneisyyden revitalisoinnissa, näi-

den kulttuuriprojektien muokkaantumista taloudellisiksi ja yhteiskunnallisiksi oh-

jelmiksi, valtionvastaisen vastakulttuurin syntyä, kulttuuriohjelmien institutionali-

soitumista valtion toimiksi ja niiden uusintamista itsenäisessä valtiossa.  

Siinä missä Hutchinson tarkasteli irlantilaisen kulttuurinationalismin koko elä-

mänkaarta muinaista kulttuuriperintöä henkiin herättävistä taiteilijoista aina poliit-

tisiin ohjelmiin ja käytännön toimintaan, oma tutkimuskohteeni voidaan rinnastaa 

kulttuurinationalismin prosessin ensimmäiseen vaiheeseen, merkityksiä rakenta-

viin taiteilijoihin. Toisaalta tutkimani artistit myös uusintavat heitä ennen toiminei-

den taiteilijoiden ja ajattelijoiden luomia representaatioita. 

Erityisesti black ja folk metal -yhteisöjen kaltaisten hajanaisten ja epävirallis-

ten yhteisöjen yhteydessä kulttuurinationalismi on käyttökelpoinen käsite. Black ja 

folk metal -yhteisöillä ei ole minkäänlaista suoraa poliittista valtaa, eivätkä ne toimi 

minkään vakiintuneen poliittisen organisaation sisällä. Metalliyhteisöthän ovat pi-

kemminkin kansainvälisiä kuin kansallisia. Yhteisöillä ei ylipäätään ole yhteisiä 

päämääriä, vaan niiden jäsenillä on omat päämääränsä, joista käydään toki keskus-

telua yhteisöjen sisällä. Kuitenkin metalliyhteisössä esitetyt ajatukset vaikuttavat 

niiden jäsenten ajatteluun ja toimintaan. 

Kuitenkin kansakunta on läsnä representaatioissa, vaikkei sitä tohdita kutsua 

nationalismiksi (vrt. Billig 1995). Kulttuurinationalismi eroaa kuitenkin banaalista 

nationalismista siinä mielessä, että on ainakin osin tiedostettua toimintaa, ei vain 

itsestään selvää osallistumista valtakulttuurin rituaaleihin. 
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3 Aineistot ja menetelmät 

Tutkimukseni ensimmäiset ideat alkoivat kehittyä viimeistellessäni graduani tal-

vella 2007–2008. Valmistuttuani sain kuitenkin työpaikan yliopiston ulkopuolelta. 

Päivätyöni ohessa valmistelin vähitellen väitöstutkimuksen tutkimussuunnitelmaa 

ja aloin hakea rahoitusta. Kun kesällä 2010 sain ensimmäisen apurahan tutkimuk-

selleni, siirryin yliopistolle työskentelemään kokopäiväisesti tutkijana ja myöhem-

min myös opetustehtävissä. Suurimman osan suomalaisten informanttien haastat-

teluista toteutin loppuvuoden 2010 aikana. Norjalaisia informantteja haastattelin 

työskennellessäni vierailevana tutkijana Bergenissä syksyllä 2011. Vietin tuolloin 

aikaa myös Oslossa. Palattuani Suomeen tein muutamia lisähaastatteluita. Viimei-

nen haastattelu toteutettiin alkuvuodesta 2012. Yhteensä haastattelin 37 henkilöä. 

Laadullisessa tutkimuksessa merkkinä tarpeeksi laajasta aineistosta voidaan 

pitää kyllääntymistä eli saturaatiota. Kyllääntyminen on saavutettu, kun uudet 

haastattelut eivät enää tuo täysin uutta informaatiota. Laadullinen tutkimus on kui-

tenkin periaatteessa tapaustutkimus, jonka perusteella ei pyritä tekemään yhtä 

yleispäteviä päätelmiä kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa. (Eskola & Suoranta 

1998: 60–65.) 

Antropologi Charlotte Aull Daviesin mukaan kaikkeen tieteentekoon kuuluu 

oletus, että tutkimme jotain itsemme ulkopuolista. Emme kuitenkaan voi tutkia sel-

laisia asioita, joihin meillä ei ole mitään yhteyttä. Tutkija vaikuttaa aina tutkimus-

tuloksiin tekemiensä valintojen kautta, mitä on erityisen tärkeä pohtia ihmistie-

teissä, joissa tutkija on osa tarkastelemaansa sosiaalista maailmaa. Tutkijan per-

soona ja hänen aiempi taustansa vaikuttavat tutkimusaiheen ja tutkittavien ihmisten 

valintaan mutta myös aineiston tuottamiseen ja tulkintaan. (Davies 1999: 3–6.) 

Tässä luvussa pyrinkin aineiston esittelyn lisäksi pohtimaan omaa suhdettani kent-

tään ja aineistoon. 

3.1 Haastatteluaineisto 

Tutkimukseni perustuu haastatteluaineistoon, jonka keräsin vuosina 2010–2012. 

Aineisto on esitelty taulukkomuodossa sivuilla 177–179. Väitöskirjaa varten haas-

tattelemistani henkilöistä 21 on suomalaisia ja 16 norjalaisia. Suurin osa haastatte-

luista on yksilöhaastatteluita. Samassa bändissä soittavia muusikoita olen kuitenkin 

haastatellut yhdessä. Kolmessa haastattelutilanteessa haastateltavia oli kaksi ja yh-

dessä kolme. 
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Kasvotusten tehtyjen haastattelujen kestot vaihtelivat varttitunnista noin puo-

leentoista tuntiin. Useimmat kestivät noin tunnin. Sähköpostihaastattelujen vas-

taukset olivat noin kolmen sivun mittaisia.  

Tein ensimmäiset tutkimushaastattelut keväällä 2010. Ensimmäiset informant-

tini sain valmiiksi tutuista ihmisistä. Kesän ja syksyn aikana tein haastatteluita Suo-

messa, mutta jo tutkimuksen tässä vaiheessa muutama norjalainen informantti osal-

listui tutkimukseen sähköpostitse. Tavoitin haastateltavia aiempien kontaktieni 

kautta. Jaoin tutkimuksestani kertovia tiedotelappuja Hammer Open Air -tapahtu-

massa, mutta tätä kautta yhtyettä otti vain yksi informantti, jonka tunsin ennestään. 

Haastattelupyyntöni julkaistiin myös Imperiumi-sivuston uutisissa, mikä oli huo-

mattavasti tehokkaampi tapa levittää tietoa tutkimuksestani. Lähestyin myös joita-

kin bändejä suoraan sähköpostitse. 

Haastattelin norjalaisia informantteja paitsi sähköpostitse myös Tuskan (Hel-

sinki) ja Infernon (Oslo) kaltaisten metallifestivaalien yhteydessä. Pääosan norja-

laisesta aineistostani keräsin kuitenkin syksyllä 2011 vierailevana tutkijana Berge-

nin yliopiston Sosiaaliantropologian laitoksella Norjassa. Haastattelin bändejä sekä 

Bergenin seudulla Länsi-Norjassa että Oslossa, missä vietin muutamia päiviä ennen 

paluutani Suomeen. Norjalaiset haastateltavat tavoitin kertomalla tutkimuksestani 

Scream-lehden keskustelufoorumilla ja ottamalla suoraan yhteyttä bändeihin. Etsin 

black ja folk metal -bändien yhteystietoja muun muassa Encyclopaedia Metallum 

-sivuston kautta. Sekä Suomessa että Norjassa osa viesteistäni jäi kokonaan vaille 

vastausta. Osaan vastattiin, mutta alkuinnostuksesta huolimatta haastattelua ei 

saatu koskaan toteutettua. Pääosin tutkimukseeni suhtauduttiin kuitenkin ystävälli-

sesti. 

Väitöskirjaa varten keräämäni aineiston lisäksi minulla on ollut käytössäni pro 

graduni (Mustamo 2008) aineisto, joka koostuu 15 pohjoisnorjalaisen blackmeta-

listin haastatteluista. Tätä aineistoa olen käyttänyt lähinnä taustana ja väitöskirjan 

tutkimuskysymysten määrittelyssä. Graduvaiheen informanteista kolme vastasi 

sähköpostitse myös väitöskirjan haastattelukysymyksiin. Heiltä olen saanut luvan 

käyttää myös gradua varten tekemiäni haastatteluita väitöskirjan aineistona. 

Väitöskirjaa varten haastattelin yhteensä 37 henkilöä, jotka ovat yhtä haasta-

teltua lukuun ottamatta miehiä. Kaikki pro gradua varten haastattelemani henkilöt 

ovat miehiä. Metallimusiikki on miesten suosimaa musiikkia, mutta naisten osuus 

etenkin musiikin kuuntelijoista ja faneista on kuitenkin suurempi kuin aineistossani. 

Naismuusikkoja black tai folk metalissa on vain vähän. Sukupuolijakauma kerto-

nee myös siitä, kenen ylipäätään katsotaan olevan sopiva puhumaan alakulttuurissa 

ja alakulttuurista. (Ks. myös luku 7.2.)  
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Haastatelluista 28 eli yli puolet soittaa jossakin bändissä. Muut ovat faneja tai 

muita alakulttuurissa aktiivisesti toimivia henkilöitä, kuten zinetoimittajia tai keik-

kajärjestäjiä. Roolit ovat myös päällekkäisiä. Haastatelluista 25 edustaa ensisijai-

sesti black metal -genreä ja 12 folk metalia, joskin myös genret menevät päällek-

käin. Suomalaisista informanteista neljän voi katsoa edustavan myös black metalin 

kansallissosialistista siipeä, NSBM:ää. Genreajattelun sumeutta kuvastaa se, että 

yksi haastateltava samaistui black metaliin, vaikka hän itse soittaa death metal  

-yhtyeessä. Black metaliin itsensä yhdisti myös eräs haastateltu folkmetalisti. Yksi 

haastateltavista puolestaan oli jo oikeastaan erkaantunut black metal -genrestä, ja 

hänen ajatuksensa siitä olivat varsin kriittisiä. 

Iältään haastatellut henkilöt ovat nuoria aikuisia, useimmat 20 ja 30 ikävuoden 

väliltä. En ole analysoinut tarkemmin heidän sosiokulttuurista asemaansa. Kuten 

iän perusteella voisi olettaa, monet haastatelluista ovat opiskelijoita. Toiset ovat 

työelämässä hyvin vaihtelevilla aloilla, muutamat työttöminä. Ylipäätään infor-

manttien taustassa, ammateissa tai koulutuksessa ei ole mitään erityisen huomiota 

herättävää tai jotain sellaista, mikä selittäisi erot heidän metallialakulttuuria koske-

vissa näkemyksissään. 

Kasvotusten tehdyt haastattelut olen nauhoittanut digitaalisella nauhurilla. Ku-

kaan haastatteluista ei kieltäytynyt nauhoituksesta. Haastatteluäänitteet on tallen-

nettu tietokoneelle mp3-tiedostoina. Teknisiltä ongelmiltakaan en välttynyt, sillä 

nauhurista loppui paristo kesken yhden haastattelun ja pätkä haastattelua jäi tallen-

tumatta. Tein kuitenkin muistiinpanot tästä haastattelusta, joten sen sisältö ei ka-

donnut. Toteutin suomalaisten informanttien haastattelut useimmiten festivaalien 

tai keikkojen yhteydessä, joko rauhallisella paikalla festivaalialueen läheisyydessä 

tai keikkapaikan takahuoneessa, kerran myös bändin hotellihuoneessa. Norjalaisia 

henkilöitä haastattelin kahvilassa kaupungilla. 

Joissakin tilanteissa haastattelun nauhoittaminen voi vaikuttaa haastateltaviin. 

Haastateltavat voivat jännittää tai välttää kaikkein arkaluontoisimpien asioiden sa-

nomista ääneen. (Esim. Kangasvuo 2014: 52.) Ennestään tuntemattoman ihmisen 

kanssa keskusteleminen on jännittävä tilanne sekä haastattelijalle että haastatelta-

valle. Tässä tutkimuksessa en kuitenkaan havainnut, että juuri nauhuri olisi saanut 

haastateltavan jännittymään. Haastattelutilanne lienee ennestään tuttu etenkin bän-

dissä soittaville muusikoille, joita on haastateltu myös mediaan. Haastatteleminen 

ja haastatellun antaminen ovat tilanteita, joihin alakulttuureissa toimivat henkilöt 

joutuvat tai pääsevät muutenkin kuin väitöstutkimuksen yhteydessä. 
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Käytin haastattelujen pohjana haastattelurunkoa (Liitteet 1 & 2). Ensimmäi-

sissä haastatteluissa pitäydyin varsin tiukasti sen kysymyksissä. Myöhemmät haas-

tattelut pohjautuivat haastattelurunkoon löyhemmin ja olivat keskustelunomaisem-

pia. Koen, että vapaamuotoisemmat haastattelut olivat tutkimuksen kannalta antoi-

sampia, mikä johtui myös siitä, että ensimmäisten haastatteluiden ansiosta esiym-

märrykseni aiheesta oli laajentunut ja osasin tehdä parempia kysymyksiä.  

Osa haastatteluista on tehty sähköpostitse joko maantieteellisten esteiden 

vuoksi tai informanttien omasta halusta. Sähköpostihaastattelun toteutin lähettä-

mällä informanteille haastattelunrungon, jonka kysymyksiin he vastasivat. Sähkö-

postin välityksellä toteutetussa tutkimushaastattelussa pulmat ovat harvoin luon-

teeltaan teknillisiä. Pikemminkin ne ovat samoja kuin kvalitatiivisessa tutkimuk-

sessa muutenkin: kuinka tavoittaa merkitykset haastateltavan kertomasta. Sähkö-

postihaastatteluiden ongelmana on pidetty pinnallisuutta ja kasvokkain käydylle 

keskustelulle tyypillisen spontaaniuden puutetta. Onnistuakseen sähköpostihaastat-

telu edellyttää, että haastateltava on aidosti innostunut aiheesta ja jaksaa panostaa 

vastausten tuottamiseen. (Mann & Stewart 2001: 612–620.)  

Sähköpostihaastattelu voi vaikuttaa menetelmänä helpolta, koska siinä aineis-

ton saa valmiiksi digitaalisessa muodossa. Siinä on kuitenkin ongelmia, kuten sä-

vyjen tulkitseminen pelkän tekstin pohjalta. Haastattelija ei voi välttämättä saada 

selville, onko haastateltava se, joka on hän väittää olevansa. Sähköpostiohjelmissa 

voi olla myös tietoturvaongelmia, jotka voivat johtaa haastateltavan tietojen le-

viämiseen ulkopuolelle. Etujakin kuitenkin on. Haastateltavan voi tavoittaa pitkän-

kin matkan päästä, ja tämä voi vastata kysymyksiin rauhassa valitsemanaan aikana 

ja valitsemassaan ympäristössä. Sähköpostitse voi olla helpompi kertoa arkaluon-

toisista aiheista. Vastaukset voivat olla myös harkitumpia kuin kasvokkain haasta-

tellessa. (Tiittula, Rastas & Ruusuvuori 2005). 

Aineistoni perusteella sähköpostihaastattelu ei ole yksiselitteisesti huonompi 

tai parempi menetelmä kuin kasvokkain toteutettu haastattelu. Sähköpostivastauk-

siin vaikuttaa informantin tausta ja hänen tottumuksensa tekstin kirjoittamiseen. 

Sujuvat kirjoittajat, jotka olivat selvästi miettineet tutkimukseen liittyviä kysymyk-

siä muutenkin, tuottivat vähintäänkin yhtä syvällisiä vastauksia kuin kasvokkain 

haastatellut informantit. Sähköpostihaastattelun hyvä puoli on, että vastaajalla on 

aikaa pohtia kysymyksiä useamman päivän ajan. Toisaalta lähetin haastattelurun-

gon etukäteen myös kasvokkain haastattelemilleni informanteille, joten myös heillä 

oli mahdollisuus miettiä haastattelukysymyksiä etukäteen. 

En huomannut, että vastaukset olisivat olleet perustavalla tavalla erilaisia säh-

köpostihaastatteluissa kasvokkain toteutettuihin haastatteluihin verrattuina. Ainoa 
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huomattava ero oli silmin nähtävä kiusaantuminen, kun jotkut informantit joutuivat 

puhumaan heille vaikeista aiheista, kuten alakulttuurin äärioikeistoyhteyksistä. 

Tällainen reaktio jäi tietysti sähköpostihaastatteluissa havaitsematta.  

Haastattelut ovat hieman epätasaisia. Osittain se johtuu siitä, että alakulttuu-

rissa toimivat henkilöt ovat sitoutuneet siihen eri tavoin. Toiset ovat pohtineet itse-

kin alakulttuurissa esiintyviä ilmiöitä, toiset taas eivät ole välttämättä järin tietoisia 

niistä. Se vaikuttaa heidän antamiinsa vastauksiin. Tutkimuksen kannalta löyhem-

min sitoutuneiden henkilöiden vastaukset ovat silti arvokkaita. Koska tutkimuk-

seen osallistuminen on vapaaehtoista ja pitkälti henkilöiden oman motivaation va-

rassa, voidaan pikemminkin olettaa, että vähemmän sitoutuneiden metalistien nä-

kemykset ovat aineistossa aliedustettuja.  

Kuten Kangasvuo (2014: 50, 58.) toteaa, haastattelututkimuksessa informan-

teiksi valikoituvat henkilöt, joiden mielestä tutkimushaastatteluun osallistuminen 

on mielekästä ja jotka pitävät tieteellistä tutkimusta tärkeänä tiedon tuottamisen 

muotona.  

Haastatteluihin on vaikuttanut myös oma kehittymiseni tutkijana. Koen saa-

neeni enemmän irti viimeisimmistä haastatteluista. Olen osannut tehdä parempia 

kysymyksiä, kun minulla on jo ollut alustava käsitys siitä, millaisia asioita aineis-

tossa voi tulla vastaan. 

Aloitin aineiston käsittelyn litteroimalla ensin suomalaisten informanttien 

haastattelut. Litteroin itse osan norjalaisista haastatteluista. Kolme haastattelua lit-

teroi norjaa osaava tutkimusavustaja. Litterointivaiheessa poistin haastatteluista 

henkilöiden ja heidän yhtyeidensä nimet sekä viittaukset heidän kotipaikkoihinsa. 

Suomenkieliset haastattelut litteroin sanatarkasti. Myös norjankieliset haastattelut 

pyrin litteroimaan mahdollisimman tarkasti, mutta norjankielisessä aineistossa mi-

nulta jäi enemmän sanoja ymmärtämättä kuin suomenkielisessä. Nämä kohdat olen 

merkinnyt litteraattiin näin: (epäselvä sana).  

Tutkimuksessa siteerattuja haastattelupätkiä olen toimittanut luettavampaan 

muotoon poistamalla niistä täytesanoja (esimerkiksi ”niinku”, ”tota”) ja toistoa. 

Joistakin sitaateista olen poistanut asiayhteyden kannalta epäoleellisia osia. Nämä 

kohdat olen merkinnyt kolmella tavuviivalla: ([---]).  

3.2 Muut aineistot 

Haastatteluaineiston lisäksi olen hyödyntänyt taustamateriaalina kenttätyöhavain-

toja keikoilta, festivaaleilta ja muista alakulttuurin jäsenten kokoontumisista. 
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Näistä tapahtumista olen laatinut muistiinpanot, jotka ovat hallussani. Taustamate-

riaalina olen käyttänyt vähäisessä määrin levynkansia ja sanoituksia. 

Aineistoon kuuluu myös kahden ystävän ja erään metallikeikkoja järjestäneen 

henkilön kommentit heinäkuussa 2015 sosiaalisessa mediassa kohua herättäneestä 

kansallissosialismista syytettyjen bändien keikasta. Kommentit ovat peräisin hen-

kilökohtaisista keskusteluista Facebookissa ja sähköpostissa. Olen pyytänyt ja saa-

nut kaikilta asianosaisilta luvan käyttää kommentteja tutkimustarkoituksessa. 

Tutkimusprosessin aikana olen kerännyt myös sellaisia aineistoja, joita en ole 

lopulta hyödyntänyt tutkimuksessa. Tärkein tällainen aineisto ovat fanzinejen eli 

pienlehtien kirjoitukset ja norjalaisen metallimusiikkilehti Screamin vanhat nume-

rot. Suomalaisiin zineihin perehdyin heti tutkimuksen alussa kesällä 2010. Laadin 

niistä taulukon ja muistiinpanot haastatteluista, joissa käsiteltiin tutkimuskysymys-

ten kannalta oleellisia aiheita. Scream-lehden vanhoihin numeroihin perehdyin syk-

syllä 2011 Nasjonalbibliotekissa Oslossa. Olen skannannut ja tallentanut kuvatie-

dostoina lehdistä ne artikkelit, joilla katsoin tuolloin olevan merkitystä.  

Alkuperäisen tutkimussuunnitelman mukaan tarkoituksena oli hyödyntää laa-

jemmin myös sanoituksia, levynkansien kuvituksia ja pienlehtien eli fanzinejen kir-

joituksia. Myöhemmin päätin kuitenkin keskittyä pelkkään haastattelu- ja havain-

nointiaineistoon. 

3.3 Aineistojen tulkinta 

Empiirisissä aineistoissa ilmeneviä representaatioita ja niiden suhdetta todellisuu-

teen voidaan käsitellä eri tavoin. Törrönen (2010) erottaa toisistaan aineistolähtöi-

sen, kulttuurisen ja yhteiskunnallisen näkökulman. Minun näkökulmani on kulttuu-

rinen: oletan siis, että haastatteluaineistoissa esitetyt merkit ja symbolit viittaavat 

haastattelutilanteen lisäksi laajempiin kulttuurissa esiintyviin merkitysjärjestelmiin 

(ks. myös Davies 1999: 96).  

Kulttuurisesti suuntautunut tutkija kiinnittää huomionsa siihen, miten repre-

sentaatiot liittyvät haastattelutilanteen ulkopuolellakin esitettyihin diskursseihin, 

käytäntöihin ja valta-asetelmiin. Näkökulma edellyttää perehtymistä oman aineis-

ton lisäksi muihinkin representaatioihin tutkittavasta aiheesta, jotta selviää, millai-

siin keskusteluihin ja perinteisiin haastattelutilanteessa esitetyt representaatiot liit-

tyvät. (Törrönen 2010: 282–283.) Kulttuuristen merkitysten lisäksi tutkijan täytyy 

myös perehtyä yhteisössä vallitseviin sosiaalisiin rakenteisiin ja valtasuhteisiin 

(Davies 1999: 107–108). Tässä tutkimuksessa tällaista vertailuaineistoa ovat muun 
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muassa kenttätyöhavainnot keikoilta, festivaaleilta ja muista alakulttuurin kokoon-

tumisista. Olen myös itse toiminut erityisesti black metal -alakulttuurissa ja seuran-

nut lukuisia keskusteluja sen sisällä. 

Historioitsija Knut Kjeldstadlin mukaan on naiivia olettaa, ettei tutkijalla olisi 

mitään ennakkokäsityksiä, jotka vaikuttavat tutkimukseen. Hermeneuttisessa me-

netelmässä ennakkokäsitykset hyväksytään lähtökohdiksi, jotka muuttuvat vuoro-

vaikutuksessa aineiston kanssa. Niin sanottu hermeuttinen spiraali2 on monivaihei-

nen prosessi, joka pyrkii aineiston syvälliseen ymmärtämiseen. (Kjeldstadli 1999: 

123–124.) 

Kulttuurisia merkityksiä korostavassa tutkimuksessa kiinnitetään empiirisen 

aineiston ilmisisällön lisäksi huomiota representaatioiden piileviin merkityksiin. 

Merkityksiä sisältävinä konstruktioina aineistoja tarkasteleva tutkija kiinnittää huo-

mionsa siihen, millaisia sanastoja, luokituksia ja metaforia niissä käytetään ulkoi-

sen ja sisäisen todellisuuden esittämiseen. Sanastot ovat käsitteitä, joita puhujat va-

litsevat kuvauksiinsa. Ne ilmentävät laajempia kulttuurisia puhetapoja. Luokitukset 

ovat vastakkainasetteluita, joiden avulla puhuja tekee aiheesta ymmärrettävän 

mutta jotka ilmentävät samalla puheessa esiintyviä jännitteitä ja erontekoja. Niiden 

avulla voidaan esittää eroja ”meidän” ja ”muiden” välillä. Metaforia puolestaan 

käytetään abstraktien ja hankalasti hahmotettavien kokonaisuuksien ymmärrettä-

viksi tekemiseen. (Törrönen 2010: 287–289.) 

Kulttuurinäkökulmaa edustava tutkija on representaatioiden tulkitsija, joka 

analysoi representaatioita tilanteen ylittävinä viittauksina kulttuurisiin ajattelu- ja 

puhetapoihin. Hän katsoo aineistojen kommentoivan ympäröivää kulttuuria. Koska 

representaatioiden voidaan nähdä viittaavan toisiinsa loputtomana ketjuna, täytyy 

tarkastelussa valita jokin kiinnekohta, johon merkityksellistämisprosessi keskeyte-

tään. (Törrönen 2010: 303–304.) 

Tutkijan käyttämä aineisto viittaa itsensä ulkopuolisiin kulttuurisiin käytäntöi-

hin. Antropologisessa tutkimuksessa pohditaan myös, mitä se kertoo yleisellä ta-

solla ihmisyydestä. Vaikka etnografia muodostaa antropologisen tutkimuksen yti-

men, se ei ole sama asia kuin antropologia. Tieteenalana antropologia pyrkii tuot-

tamaan ihmisyydestä tietoa, jolla on yleistä merkitystä myös etnografian kuvaile-

man yhteisön ulkopuolella esimerkiksi vertailevan tutkimuksen kautta. (Ingold 

2008.) 

                                                        
2 Useimmat tutkijat kirjoittavat hermeuttisesta kehästä. Kjeldstadli puolestaan käyttää sanaa ”spiraali”, 
joka on mielestäni havainnollisempi kuin ”kehä” – onhan tulkintaprosessilla ainakin toivottavasti suunta, 
johon se etenee. 
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3.4 Antropologiaa kotikentällä? 

Kulttuuriantropologit ovat perinteisesti tutkineet kaukaisia ja eksoottisia yhteisöjä. 

1900-luvun loppupuolelta alkaen yhä useampi antropologi on kuitenkin keskittynyt 

oman tai naapurimaan kulttuurien tutkimukseen. Tätä on kutsuttu kotiantropologi-

aksi (”anthropology at home”) tai endo-etnografiaksi. (Esim. Jackson 1987, 

Peirano 1998, Van Ginkel 1998.) 

Länsimaissa oman kulttuurin tutkimuksen on ajateltu kuuluvan sosiologiaan ja 

vieraiden kulttuurien tutkimuksen antropologiaan. Jaon voidaan nähdä heijastavan 

kolonialismin perintöä. Sen seurauksena esimerkiksi norjalaisen kulttuurin antro-

pologista tutkimusta ei kuitenkaan pidetä tarpeeksi erityisenä tai kiinnostavana, 

koska Norja ei poikkea tarpeeksi muista länsimaista. (Gullestad 2006a: 916–917.) 

Gullestad huomauttaa myös, että länsimaisia kulttuureita tutkiessaan antropo-

logit välttelevät yhtenäisestä kulttuurista kirjoittamista ja käyttävät sen sijaan osa- 

tai alakulttuuriin käsitteitä. Osakulttuurista puhuttaessa oletuksena on, että on ole-

massa kulttuuri, jonka ilmiö mainittu osa on, mutta tämän laajemman kulttuurin 

määritteleminen on paljon vaikeampaa suhteessa muihin kulttuureihin. (Gullestad 

1989: 39.)  

Tutkijana liikun – Gullestadin sanavalintaa lainaten – osakulttuurien, black ja 

folk metalin, sekä laajemman kansallisen kulttuurin, suomalaisuuden ja norjalai-

suuden, rajamailla. Tutkimustani voidaan pitää kotiantropologiana, koska liikun 

sekä suomalaisena että black metal -alakulttuurissa toimineena henkilönä kotiken-

tällä. Myös Norja on minulle varsin tuttu maa elinikäisen luontoharrastukseni 

vuoksi. Oikeastaan kiinnostuin alun perin black metalistakin, koska olin Norjan 

luonnossa viettämieni lomien ansiosta jo kiinnostunut norjan kielestä ja norjalai-

sesta kulttuurista. Vietin myös kevätlukukauden 2006 vaihto-opiskelijana Troms-

sassa pro gradun kenttätöitä tehden. Hankin samalla haastatteluihin ja havainnoin-

tiin tarvittavan norjan kielen taidon.  

Kulttuuriin kuulumisen ja ulkopuolisuuden kysymykset eivät kuitenkaan ole 

yksinkertaisia. Kulttuuriantropologisen kenttätyön tavoite on ymmärtää tutkitta-

vien ihmisten omia käsityksiä. Vieraalla maalla antropologit ovat pyrkineet siihen 

ulkopuolisen näkökulmasta. Tutkimuksen tekeminen omassa maassa ei kuitenkaan 

automaattisesti tarkoita, että tutkija olisi niin sanotusti sisäpuolinen tutkittavassa 

yhteisössä. Vaikka kieli olisi yhteinen, esimerkiksi sukupuoli, luokka-asema tai 

muut sellaiset seikat voivat erottaa tutkijan tutkittavasta osakulttuurista. Toisaalta 

itsekin tutkittavaan yhteisöön kuuluva tutkija voi olla sokea itsestäänselvyyksille, 

jotka olisivat vähemmän itsestään selviä hieman kauempaa tarkasteltuina. (Van 
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Ginkel 1998.) Omaa yhteisöään tutkiva antropologi saattaa myös luottaa liikaa sii-

hen, että muut yhteisön jäsenet jakavat hänen henkilökohtaisen näkemyksensä asi-

oista (Davies 1999: 108). 

Markom huomauttaa, että globalisaation ja kansainvälisten muuttoliikkeiden 

myötä raja ”kodin” ja ”ulkomaan” välillä on muuttunut epämääräiseksi. Kotimaiset 

yhteisöt voivat olla tutkijalle yhtä vieraita kuin ulkomailla elävät. Rasisteja tutki-

neen Markomin mukaan akateemisessa yhteisössä tutkijan odotetaan suhtautuvan 

kielteisesti rasismiin. Tutkijana hän kuitenkin tuntee sympatiaa tutkittavia kohtaan. 

Kotimaassa työskentelevä antropologi on harvoin yksiselitteisesti joko ulkopuoli-

nen tai tutkittavan kulttuurin jäsen. (Markom 2013.) 

En ole koskaan kokenut olevani itse identiteetiltäni black- tai folkmetalisti, 

mutta monen vuoden ajan erityisesti black metal oli osa minunkin elämääni. Kuun-

telin tuolloin paljon black metalia, ja suuri osa ystävistäni oli tavalla tai toisella 

tekemisissä alakulttuurin kanssa. Olen myös kirjoittanut pariinkin metallimusiik-

kiin erikoistuneeseen julkaisuun, ja monet ”skenessä” epäilemättä tuntevatkin mi-

nut ennen kaikkea toimittajana. Näiden vuosien aikana olen oppinut ymmärtämään, 

millä tavoin black metal -alakulttuurissa merkityksellistetään erilaisia symboleita. 

Sen sijaan folk metal on ollut minulle aina vieraampi sekä musiikkityylinä että ala-

kulttuurina. 

Viimeistään väitöstutkimusta tehdessäni huomasin vähitellen liukuvani metal-

likulttuurin ja -yhteisön ulkopuolelle. Kahn-Harrisin (2007: 5) tavoin muutuin tut-

kimusprosessin myötä alakulttuurin jäsenestä empaattiseksi ulkopuoliseksi. Olen 

tavallaan palannut lähtökohtaan. Kiinnostuinhan ylipäätään mistään populaarimu-

siikista vasta lukioikäisenä. Siihen asti olin kuunnellut lähinnä klassista musiikkia 

ja tuntenut itseni ulkopuoliseksi muihin saman ikäisiin verrattuna. Ulkopuolisuu-

den tunne on kuitenkin motivoinut tekemään tutkimusta, koska populaarimusiik-

kiin liittyvät merkitykset eivät ole koskaan olleet minulle itsestään selviä.  

Osa- tai alakulttuureihin, kuten black metaliin, ei synnytä ja kasveta, vaan nii-

den pariin päädytään omien valintojen seurauksena. Tällaiset kulttuurit poikkeavat 

siis esimerkiksi alkuperäiskansoista. Osa- ja alakulttuurien jäsenet myös toimivat 

koko ajan valtakulttuurissa. Alakulttuuri konkretisoituu yhteisöksi sen jäsenten 

vuorovaikutuksessa tai erityisissä tilanteissa, kuten esimerkiksi keikoilla. Kuten 

kansakuntaa, myös black metal -kulttuuria voidaan pitää eräänlaisena kuviteltuna 

yhteisönä, jonka kaikki jäsenet eivät tunne toisiaan mutta ovat jollain tasolla tietoi-

sia toisten olemassaolosta. Vähintäänkin he voivat kuvitella, että heillä on saman-

laisia ajatuksia kuin muilla yhteisön jäsenillä. (Vrt. Anderson 2007.)  
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Sepelvaltimotautipotilaita tutkineet Taivalantin tavoin joudun kysymään, 

missä tämän tutkimuksen kenttä sijaitse. Kuten sepelvaltimopotilaat, black- ja folk-

metalistitkaan eivät muodosta yhtenäistä, tietyllä maantieteellisellä alueella asuvaa 

yhteisöä, jonka parissa voisi viettää pitkän, yhtenäisen kenttätyöjakson. Taivalantti 

kirjoittaa, että hänen tutkimuksessaan kentän muodostivat sairastuneiden kerto-

mukset. (Taivalantti 2012: 35–38.) Minun tutkimuksessani kenttä on paikantunut 

paitsi haastattelutilanteisiin myös konsertteihin, festivaaleille ja muihin alakulttuu-

rin kokoontumisiin, missä alakulttuurin lisäksi myös kenttä konkretisoituu hetkeksi. 

Olen ollut kentällä myös arkisessa vuorovaikutuksessa alakulttuuriin kuuluvien 

henkilöiden kanssa. 

3.5 Tutkimuseettisiä kysymyksiä  

Etnografinen tutkimus ei saisi vahingoittaa tutkittavia henkilöitä tai yhteisöjä. Päin-

vastoin siitä tulisi olla hyötyä. Muita tärkeitä eettisiä periaatteita ovat tutkittavien 

itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja oikeudenmukaisuus. Mahdollisia on-

gelmia voi tulla jo kenttätyön aikana, mutta monesti suurimmat riskit liittyvät tut-

kimustulosten julkaisuun. Ne voivat järkyttää tutkimukseen osallistuneita, jotka ei-

vät ehkä tunnista omaa maailmaansa lainkaan tutkijan kirjoittamasta tekstistä. Ne 

voivat myös aiheuttaa jännitteitä yhteisöjen sisälle tai välille. (Murphy & Dingwall 

2001: 339–342.) 

Tutkimukseni on luonteeltaan perustutkimusta, eikä sille ole tiedossa käytän-

nön sovelluksia. Tutkittava yhteisö ei siis suoranaisesti hyödy tutkimukseen osal-

listumisesta. Voiko siitä olla haittaa? Tutkimuksessa käsitellään muun muassa ää-

rimmäisiä poliittisia aatteita, joiden yhteydessä tuskin kukaan toista mieltä oleva 

haluaisi tulla mainituksi. Kun osa informanteista saa merkittävän osan tuloistaan 

soittamisesta, genren saama huono maine voi aiheuttaa taloudellisiakin tappioita. 

Toisaalta näen ristiriitoja herättävien aiheiden käsittelyssä myös potentiaalisia hyö-

tyjä: pyrin tekemään selväksi, että black ja folk metal -genreissä näennäisesti sa-

manlaisella symboliikalla tarkoitetaan erilaisia asioita ja esimerkiksi iloisemmat 

folkmetalistit poikkeavat mielipiteiltään hyvin paljon kansallissosialistisista black-

metalisteista. Parhaimmillaan eri ryhmien edustajat voivat saada tutkimuksestani 

vahvistusta väitteilleen, että heidän oma bändinsä tai yhteisönsä on aatteellisesti 

aivan erilainen kuin äärilaita. 

Yksilöille koituvia haittoja on etnografisessa kirjoittamisessa pyritty estämään 

anonymisoimalla tutkimukseen osallistuneet henkilöt. Sekään ei ole täysin ongel-

matonta, koska pienissä yhteisöissä heidät voi mahdollisesti kuitenkin tunnistaa 
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tutkimuksesta. Täyttä anonymiteettiä voidaan harvoin taata. (Murphy & Dingwall 

2001: 341.) Anonyymiys myös tuottaa hierarkkisen asetelman, jossa nimellä mai-

nittu tutkija asettuu nimettömien informanttien yläpuolelle. Näiden rooliksi jää tut-

kijan tulkintojen kuvittaminen vastauksillaan. (Dahl 2011: 13.) 

Päätin, että tässä tutkimuksessa kaikki informantit esiintyvät kuitenkin nimet-

töminä. Yksi henkilö vastusti aluksi itsensä anonymisointia, mutta tutkimuksen vii-

meistelyvaiheessa päädyimme yhdessä lopputulokseen, ettei tutkimuksessa kerrota 

edes hänen taiteilijanimeään. Olen poistanut myös litteroiduista haastatteluista ni-

met, paikkakunnat ja muut tunnistettavat yksityiskohdat. Osa informanteista on 

tunnettuja henkilöitä, jotka esittävät mielipiteitään myös julkisesti. Heidän yhdis-

tämisensä tutkimukseen olisi tuskin haitallista heille, ja monet erityisesti ammatti-

maisesti bändeissä soittavista muusikoista tai muuten alakulttuureissa tunnetuista 

henkilöistä sanoivatkin, ettei heitä haittaa, vaikka oikeakin nimi mainittaisiin. Olen 

silti päätynyt käsittelemään näidenkin henkilöiden vastauksia nimettöminä. 

Jotkut informantit esittävät tutkimushaastatteluissa rajuakin kritiikkiä toisia 

yhteisössä toimivia henkilöitä ja ryhmiä kohtaan. Samoin monet poliittiset mielipi-

teet ovat omiaan herättämään ristiriitaisia tunteita muissa ihmisissä. Erityisen va-

rovainen olen ollut niiden nuorten informanttien kanssa, jotka ovat esittäneet esi-

merkiksi kansallissosialismia puolustavia kantojaan. Pidän todennäköisenä, että 

joidenkin haastateltujen mielipiteet ovat jo muuttuneet näiden viiden vuoden ai-

kana tutkimusta valmistellessani. On tärkeää, ettei näitä nuoria ihmisiä yhdistetä 

heidän tutkimushaastatteluissa kertomiinsa mielipiteisiin. Esimerkiksi poliittisia 

mielipiteitä tai uskonnollisuutta koskevat kysymykset määritelläänkin erityisen ar-

kaluontoisiksi, ja tutkijan tulee suhtautua niihin hienotunteisesti (Rautiainen 2011: 

16–19). 

Tutkimuseettisiin periaatteisiin kuuluu myös tutkittavien itsemääräämisoikeu-

den kunnioittaminen. Tutkittavien täytyy saadaa päättää itse, missä määrin he osal-

listuvat tutkimukseen. Tutkijan tulee kertoa avoimesti tutkimuksestaan. Toisaalta 

jos läsnä on paljon ihmisiä, esimerkiksi osallistuvasta havainnoinnista on mahdo-

tonta kertoa kaikille läsnäolijoille. Lisäksi kriittistä keskustelua on herättänyt tut-

kijan rooli aineiston tulkitsijana. On esitetty, että myös tutkittavien henkilöiden it-

semääräämisoikeuden pitäisi ulottua tulkintojen tekoon tutkijan rinnalla. (Murphy 

& Dingwall 2001: 342–346.)  

Olen lähettänyt osia tekstistäni halukkaiden informanttien kommentoitavaksi, 

mutta en ole saanut merkittäviä muutosehdotuksia. En voi paeta tulkinnoissa infor-

manttien selän taakse. Tulkinnat ovat minun tekemiäni, ja on mahdollista, että ala-

kulttuurissa toimivat henkilöt eivät tunnista itseään niistä. 
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Avoimuuden vaatimus tuottaa ongelmia muun muassa festivaaliympäristöissä. 

Ei ole mahdollista kertoa kaikille osallistujille, että joukossa on myös kenttätyötä 

tekevä kulttuuriantropologi. Olen myös osallistunut musiikkitapahtumiin muissa 

rooleissa, esimerkiksi toimittajana. Pitäisikö tällöin kieltäytyä tekemästä havaintoja 

ympäristöstä? Toisaalta festivaalit ovat kaikille avoimia tapahtumia, joissa toimi-

taan tietoisesti julkisessa tilassa. Sen sijaan esimerkiksi alakulttuurin jäsenille tar-

koitetut suljetut keskustelufoorumit eivät ole julkista tilaa. Foorumeilla olisi ollut 

varmasti paljon mielenkiintoista keskustelua väitöskirjani aihepiiristä. Olen kuiten-

kin tietoisesti välttänyt nettikeskustelujen lukemista, koska en tahdo, että näille sul-

jetuille palstoille kirjoittavat joutuvat tahtomattaan kulttuuriantropologin havain-

noinnin kohteeksi. 

Haastattelemilleni henkilöille olen kertonut tutkimuksestani ja siitä, mihin aion 

heidän vastauksiaan käyttää. Olen kertonut nämä asiat haastattelun alussa nauhurin 

jo nauhoittaessa. Samalla olen pyytänyt vielä kerran luvan aineiston käyttämiseen. 

Nämä keskustelut ovat tallessa äänitteissä. Festivaalitapahtumista kirjoittaessani 

olen pyrkinyt välttämään henkilöiden yksilöintiä. Olen kirjoittanut yleisöstä mas-

sana, josta ei voida tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. 

Tavanomaisten tutkimuseettisten näkökulmien lisäksi sähköpostihaastatteluun 

liittyy muun muassa tietoturvaongelmia (ks. Tiittula, Rastas & Ruusuvuori 2005). 

Tutkijan voi olla mahdotonta varmistua käyttämiensä järjestelmien turvallisuu-

desta, koska yliopiston järjestelmiä hallinnoi joku muu. Ongelmia voi kuitenkin 

pyrkiä välttämään huolellisella toiminnalla.  

Metallialakulttuureihin kuuluu rankka alkoholinkäyttö. Osa haastateltavista on 

ollut haastattelutilanteessakin alkoholin vaikutuksen alaisena. Vaarantaako huma-

latila heidän kykynsä arvioida tilannetta? Voiko toisaalta tutkija edellyttää tutkitta-

vilta alkoholinkäytöstä kieltäytymistä, kun se kuitenkin kuuluu alakulttuurin käy-

täntöihin? Pitääkö vain luottaa alkoholista huolimatta haastateltavan omaan harkin-

taan, kuten itse tein? 

Rautiaisen (2011) mukaan tutkimuksessa tulee vastaan yllättäviä tilanteita, joi-

hin ei voi varautua etukäteen. Myös virtuaaliympäristöissä liikutaan usein niin sa-

notusti kenttätyöetiikan harmaalla alueella. Eettisten ohjeistusten kirjaimellinen 

noudattaminen ei riitä, vaan tutkijan pitää arvioida vastaan tulevia tilanteita oman 

harkintansa perusteella. Toisaalta tutkija voi joutua tilanteisiin, joissa hän joutuu 

valitsemaan, pysyäkö neutraalina vai ottaako kantaa.  

Näissä tilanteissa olen valinnut mahdollisimman neutraalin asenteen ja välttä-

nyt suoria kannanottoja etenkään kovin latautuneisiin kysymyksiin. Tutkimuksen 

loppuvaiheissa heräsi kysymyksiä, ovatko rasismin ja kansallissosialismin kaltaiset 
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aiheet kuitenkaan sellaisia, että olisi eettisesti oikein suhtautua niihin neutraalisti, 

kuten mihin tahansa muuhunkin tutkimuksessa käsiteltyyn aihepiiriin. Tieteen nä-

ennäistä epäpoliittisuutta kohtaan on esitetty aiheellista kritiikkiä (esim. Robbins 

2012). Jotkut tutkijat ovat suorastaan vaatineet, että kulttuuriantropologian roolin 

pitäisi olla kantaa ottava kulttuurikritiikki (esim. Marcus & Fischer 1999). Toisaalta 

esimerkiksi Kuznarin (2008) tällaiset poliittiset kannanotot vaarantavat antropolo-

gian uskottavuuden tieteenä.  

Ymmärrän neutraalia lähestymistapaa vastaan esitetyn kritiikin, mutta pidän 

perusteltuna pitäytyä siinä. Vertailukohtana voidaan pitää julkista keskustelua nor-

jalaisen black metalin 1990-luvun alun ääri-ilmiöistä. Tuolloin julkista kauhistelua 

ja tuomitsemista voidaan pitää yhtenä syynä musiikkityylin suosion valtavaan kas-

vuun. (Esim. Moynihan & Søderlind 2003, Hatlevik 2005.) En halua vahvista ääri-

ilmiöitä kauhistelemalla niitä. Mielestäni myös luottamus, jota informantit ovat 

osoittaneet suostuessaan kertomaan itselleen tärkeistä mutta monien muiden mie-

lestä ristiriitaisista asioista, asettaa tutkijan tuomitsevan tai arvottavan asenteen 

heitä kohtaan outoon valoon. 

Olen varma, etteivät kaikki haastateltavat tunnista tai hyväksy kaikkia tulkin-

toja, joita olen tehnyt heidän alakulttuureistaan. Alakulttuurit ovat sisäisesti epäyh-

tenäisiä, ja niissä toimivat henkilöt ovat myös keskenään eri mieltä. Tutkimuksen 

aineistosta löytyy paljon erilaisia mielipiteitä, jotka ovat keskenään ristiriitaisia. 

Olen pyrkinyt olemaan asettumatta ”kenenkään puolelle” (vrt. Murphy & Dingwall 

2001: 346–347).  
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4 Esikuvana kansallisromantiikka 

Black ja folk metal ovat romanttisia kulttuureita. Tässä kontekstissa sana romantti-

nen ei viittaa sydämiin ja vaaleanpunaisiin ruusuihin vaan 1700- ja 1800-luvuilla 

syntyneeseen taiteelliseen ja filosofiseen ajattelutapaan sekä seuraavan vuosisadan-

vaihteen uusromantiikkaan. Erityisesti kansallisromantiikka on osa black ja folk 

metal -kulttuurien kuvaamaa kansallista menneisyyttä. Se on monelle ihailun kohde 

ja osa identiteettiä. Kansallisromantikkoihin samaistutaan, mutta kansallisroman-

tiikka on myös kuvaamisen kohde. Toisaalta monet valtakulttuurinkin jakamat kä-

sitykset niin kansakunnasta, menneisyydestä kuin luonnostakin ovat peräisin ro-

mantiikasta, joten romantiikan ajatukset heijastuvat aineistosta myös tiedostamat-

tomia reittejä. Tämän luvun tarkoitus on valottaa romantiikan ja kansallisromantii-

kan merkitystä black ja folk metalissa. 

4.1 Romantiikka yöpuolen filosofiana ja estetiikkana 

AM: Entäs tämmöisen menneisyyden tai niinku paikan historian merkitys? 

F2: Se on aika, se on kyl niinku metallissa niinku ylipäätään aika iso. [---] Siis 

sehän on romantiikkaa, ja metalli on hyvin tämmöstä niinku romanttista mu-

siikkia [---] kaikennäkönen tämmönen sankari-ihannointi. 

Metallimusiikkiin ovat alusta asti kuuluneet sankarit ja seikkailut mutta myös goot-

tilaisesta kauhukirjallisuudesta lainatut teemat (ks. Weinstein 2000: 40.) Metallies-

tetiikassa on paljon romantiikalle tyypillisiä piirteitä, kuten vahvat tunneilmaisut ja 

mielenkiinto kaikenlaista outoa kohtaan. Niitä voi hyödyntää tarvitsematta tiedos-

taa niiden kulttuurihistoriallista taustaa ollenkaan. Moni jäljitteleekin genressä 

aiemmin vaikuttaneita esikuviaan miettimättä sen tarkemmin, miten heidän käyttä-

mänsä symboliikka liittyy yleisemmin kulttuurihistoriaan. Toiset taas ovat hyvin 

tietoisia siitä. 

Historiallinen romantiikka oli laaja kulttuuriliike, joka kukoisti 1700-luvun lo-

pulta 1800-luvun alkupuolelle. Sitä pidetään reaktiona valistuksen yksipuolista jär-

kiajattelua kohtaan. Taustalla vaikutti ajatus, että kaikki ilmiöt ovat pohjimmiltaan 

yhtä. Romantikkoja kiehtoi luonto ja tietyt aikakaudet, erityisesti keskiaika, josta 

rakennettiin ihanteellinen kuva. Romantikot ihailivat runoilijoita ja muinaisia san-

kareita. Ihanteeksi nostettiin luova nero, joka kuvaa teoksissaan omaa sisäistä maa-

ilmaansa. (Falnes 1933/1968: 45–47, Blanning 2011: 5–53, ks. myös Nordin 1987: 

16–21.)  
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Romantikot olivat kiinnostuneita ihmismielen yöpuolesta, kuten unista ja pai-

najaisista, hulluudesta ja noitien öisistä juhlista (Blanning 2011: 57–101). Nämä 

ovat myös metallimusiikille otollisia aiheita. Black metal ei ole ollut ensimmäinen 

metalligenre, joka on keksinyt hyödyntää romanttisia teemoja. Monet perinteisistä 

heavy metal -bändeistä tekivät lauluja myyttisistä muinaisajoista, sodista, sotureista, 

okkultismista ja Saatanasta (ks. Weinstein 2000: 38–43) luultavasti pohtien suhdet-

taan kulttuurihistoriaan paljon vähemmän kuin mustanpuhuvammat seuraajansa. 

Vaikutteet ovat siis peräisin myös metallimusiikin omasta kuvastosta.  

Romantiikka on tehnyt muutenkin paluun länsimaiseen populaarikulttuuriin. 

Kuten mediatutkija Veijo Hietala on todennut, mediakulttuuri on ylipäätään roman-

tisoitunut vuosituhannen vaihteessa. Vampyyrit ovat palanneet televisioon ja elo-

kuviin, todellisuutta pidetään unen kaltaisena ja uutisetkin pursuavat ylitsevuotavia 

tunteita. Uusromanttiset ilmiöt kertovat hänen mukaansa laajemmasta kulttuuri-

sesta ja yhteiskunnallisesta muutoksesta, sillä populaarikulttuuri peilaa yhteiskun-

nan ilmapiiriä ja mentaliteettia. (Hietala 2007: 13–26.) 

Romantiikan paluuta julisti tosin jo 1980-luvulla Robert Pattison, joka yhdisti 

1800-luvun romantikkojen panteistiset näkemykset ja primitiivisen elämäntavan 

ihailun rockmusiikkiin eräänlaisena klassisen hyvän maun vastakohtana. Vastaa-

vuudet romantiikan ihanteiden kanssa eivät edellytä rockmuusikoilta perehtynei-

syyttä 1800-luvun esikuviin, mutta rockmusiikissa on myös suoria viittauksia ro-

mantiikan kauden runoilijoihin. (Pattison 1987.) 

Gordon Mathewsin mukaan kulttuureissa on useampia tasoja, jotka eivät ole 

täysin toisistaan erillisiä. Kulttuurissa elävä ihminen pystyy valitsemaan osan iden-

titeetistään, mutta toiset asiat on omaksuttu niin vahvasti, ettei ihminen tiedosta 

niiden olevan kulttuurisia, tai jos hän tiedostaakin, hän ei pysty muuttamaan suh-

tautumistaan niihin. (Mathews 2000.) Romanttiset vaikutteet kuuluvat osittain tie-

dostamatta sekä valtakulttuuriin että metallialakulttuureihin. Black ja folk metal  

-yhteisöissä valitaan tietoisesti tarjolla olevasta symboliikasta joitakin elementtejä, 

kun taas toiset omaksutaan sen kummemmin miettimättä kansakunnan jäsenyyden 

osana. Romanttiset representaatiot voidaan nähdä kuuluvan kaikille kolmelle ta-

solle samanaikaisesti. 

Black ja folk metal -kulttuurit eivät siis toimi irrallaan muusta yhteiskunnasta, 

vaan populaarikulttuurin trendit vaikuttavat myös tutkimieni alakulttuurien ilmiöi-

hin. Kuitenkin black ja folk metaliin romanttiset teemat juurtuivat jo 1990-luvun 

puolella eli ennen Hietalan kuvaamaa kulttuurinmuutosta.  
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Etenkin brittiläisessä sosiologiassa perinteisen heavy metalin on ajateltu hei-

jastavan kouluttamattoman, pääasiassa työväenluokkaan kuuluvan nuorison vie-

raantumista (ks. esim. Arnett 1995). Suomalaisten musiikkimakua ja yhteiskunnal-

lista asemaa selvittäneen tutkimuksen mukaan Suomessa heavy metal on suunnil-

leen yhtä suosittua koulutustasosta riippumatta, jos jätetään huomiotta vanhimmat 

ikäluokat, joilla on yleisesti ottaen vähiten koulutusta ja jotka muutenkin kuuntele-

vat vähiten heavy metalia (Purhonen et al. 2014: 42). Suomessa heavy metalin 

kuuntelua ei siis voida yhdistää alhaiseen koulutustasoon. 

Metallimusiikki on myös bändien määrällä mitaten suosituinta maissa, joissa 

on korkea elintaso, hyvä sosiaaliturva ja yleisesti ottaen liberaalit arvot (Florida 

2014). Norjassa black metalin väitetään syntyneen reaktiona yhteiskunnan tylsyy-

teen (Moynihan & Søderlind 2003). Black metal eroaakin perinteisestä heavy me-

talista, sillä tietynlaista lukeneisuutta arvostetaan (Hermonen 2006: 282).  

Vieraantumisen asemesta syyksi black metalin nousuun Pohjoismaissa – jos 

sellaista ylipäätään tarvitsee miettiä – voidaan pikemminkin nähdä pohjoismaisen 

hyvinvointiyhteiskunnan rauhallisen elämän. Se saa etsimään jännitystä ihmismie-

len pimeältä puolelta. Näin osa informanteista selittää asiaa, mutta tutkijana mietin, 

ovatko he lukeneet itse esimerkiksi Moynihanin ja Søderlindin Lords of Chaos -kir-

jaa ja saaneet ajatuksen sieltä. Joka tapauksessa black metalin ja hyvinvointivaltion 

vastakkainasettelusta on tullut osa alakulttuurin itseymmärrystä. 

Salmenpohjan mukaan black metalin retoriikassa Saatana ja mystisyys eivät 

olekaan hyökkäyksiä ainoastaan kristinuskoa vastaan. Niiden voidaan nähdä ky-

seenalaistavan koko modernin länsimaisen elämäntavan, joka perustuu tylsiin sään-

töihin, materialismiin ja massakulttuuriin. Pohjoismaissa kritisoidaan erityisesti ta-

sapäistävää, turvallista mutta tylsää sosiaalidemokraattista hyvinvointivaltiota. 

Mystisyys tarjoaa vaihtoehdon tieteelliselle positivismille ja järkiperäisille valin-

noille. Sen nähdään edustavan syvempiä arvoja, henkisyyttä. (Salmenpohja 2000: 

55–57.) Myös itsekin black metal -yhtyeessä soittaneen norjalaisen toimittajan 

Svein Egil Hatlevikin mukaan black metalissa protestoidaan tasapäistävää sosiaa-

lidemokratiaa vastaan. Hänen mukaansa yhteiskunta pitää arkipäivää ja työtä ai-

noina aitoina asioina, kun taas unelmia pidetään epätodellisina. (Hatlevik 2005.) 

Ei siis ole ihme, että black ja folk metal turvautuvat romantiikan symboliikkaan 

pyristellessään irti arkirealismista. He näyttäytyvät samanlaisina yhteiskuntakriit-

tisinä kapinallisina kuin 200 vuotta sitten eläneet esikuvansakin. Black metal -ro-

mantiikka pohjoismaisen sosiaalidemokratian vastalauseena ei ole pelkästään tut-

kijoiden tulkinta, vaan myös jotkut informantit mainitsevat sen omana näkemykse-

nään.  



 50

Toisaalta kansallisromantiikan hengessä rakennettuihin representaatioihin suh-

taudutaan myös kriittisesti, hiukan itseironisestikin. Osa informanteista kritisoi ro-

mantiikan nimenomaan irrationaalisuutta, sillä heille black metal on pikemminkin 

realistista kuvausta ihmisen todellisesta luonteesta. Samoilla linjoilla myös suoma-

lainen blackmetalisti, joka ei suoranaisesti puutu romantiikkaan, mutta rinnastaa 

folkmetalistien ihannoivat menneisyyden representaatiot fantasiakirjallisuuden ta-

rinoihin. Black metalin pitäisi perustua tosiasioihin, ei haaveiluun. 

F10: Mulla ei oo niinkään sellaset folk-pohjaset jutut lähellä sydäntä. Mun mie-

lestä se on sama kun tekis Harry Potter -metallia, että Lord of the Rings ja 

Harry Potter on mun silmissä samoja asioita, eli niin se on enemmän fiktiota 

kuin faktaa mun mielestä tavallaan. Black metal pitäis tai mulle black metal on 

ollu aina niinku faktapohjasta enemmän kun fiktiopohjasta. 

Tutkimusta varten haastattelemani norjalaisen folk metal -bändin jäsenet kertoivat 

suhtautuvansa kielteisesti romantiikkaan, koska se ei ole vakavasti otettavaa yh-

teiskunnan ja ympäristön kuvausta vaan valheellista todellisuuspakoa, joka on hei-

dän mielestään muutenkin folk metalin ongelma esimerkiksi suorasukaisemmin ny-

kymaailmaa kommentoivaan black metaliin verrattuna. Kuitenkin hekin tiedostivat 

romanttisten identiteettien olemassaolon metallialakulttuureissa, ja itse asiassa bän-

din käyttämä symboliikka on ulkoisesti varsin samanlaista kuin romantikoilla. Bän-

din jäsenet kuitenkin kieltäytyvät hyväksymästä romanttista identiteettiä omalla 

kohdallaan. Kaikesta realismin kaipuusta huolimatta heidän esille tuomansa teemat 

– kaipuu johonkin merkityksellisempään, luontotunnelmointi ja ylipäätään käänty-

minen sisäänpäin omaan kokemukseen – muistuttavat ainakin ulkopuolisen tark-

kailijan näkökulmasta metallimusiikin romanttista ohjelmajulistusta.  

Toisaalta monelle muusikolle ja fanille eskapismi on nimenomaan hyvin tärkeä 

syy uppoutua metallimusiikin maailmaan. Kokemuksen monitulkintaisuus on tyy-

pillistä sekä black että folk metalille. Siinä missä edellä mainitut norjalaiset folk-

metalistit ja suomalainen blackmetalisti näkevät eskapismin ongelmana ja black 

metalin realistisen kuvauksen sanansaattajana, heidän black metalille omistautunut 

maanmiehensä kertoo ilman katumuksen häivääkään, että hänelle black metal edus-

taa nimenomaan fantasiakirjallisuuteen verrattavaa unelmointia, joka kuljettaa 

kauas kaupungin harmaasta arkitodellisuudesta.  

N8: Olen ollut aina vähän uneksija ja innokas satujen ja fantasiakirjallisuuden 

lukija koko ikäni. Black metal tarjoaa paljon samaa eskapismia kuin fantasia. 
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On välttämätöntä, että voi matkata takaisin metsään ja lapsuuteen, kun istuu 

täpötäydessä metrossa matkalla töistä kotiin.3 

4.2 Ihannoitu ja vaarallinen kansallisromantiikka 

Vaikka haastattelemistani black- ja folkmetalisteista kulttuurihistoriaan syvällisim-

min perehtyneet toivat haastatteluissa oma-aloitteisesti esiin sen, että he näkevät 

yhteyksiä metallilyriikan teemojen ja romanttisen taiteen ja kirjallisuuden välillä, 

ajatus metalligenrejen romanttisuudesta on kuitenkin varsin harvinainen informant-

tien puheessa. Kansallisromantiikka on sen sijaan aivan jotain muuta. Se ymmär-

retään oleelliseksi osaksi black ja folk metalin nationalistista ilmaisua. Myös kan-

sanmusiikkivaikutteilla nähdään olevan kansallisromanttista taustaa. 

N16: Folk metalista suosin sellaisia bändejä kuin Storm ja Isengard, joiden il-

maisu on nationalistisempaa. Rakastan maatani ja tykkään kuunnella kansal-

lisromanttisia säveliä metalliin sekoitettuna.4 

Näin suhdettaan folk metaliin määrittelee norjalainen black metal -fani. Storm ja 

Isengard olivat kumpikin tunnettujen norjalaisten black metal -muusikoiden sivu-

projekteja, jotka julistivat 1990-luvun puolivälissä kansallisromanttista sano-

maansa. Kansallisromantiikka ei siis ole piilotettu vain säveliin, vaikka nekin miel-

lyttävät informanttia.  

Kansallisromantiikka pyrki romantiikan holistisen ideologian hengessä mää-

rittelemään, mikä on tyypillistä millekin kansakunnalle. Se korosti myös jatku-

vuutta ja kansakunnan muinaisia juuria. Kansakunta nähtiin sekä historiallisena että 

nykyisenä. Kansallisromantikot innostuivat myös kansalliskielistä, kansan histori-

asta ja maisemista, joihin saattoi liittää historiallisia myyttejä. He kiinnittivät eri-

tyistä huomiota kansanperinteeseen, myytteihin ja talonpoikaiseen kulttuuriin. 

(Falnes 1933/1968: 52–61, Blanning 2011: 105–169.)  

Norjassa kansallisromantiikka oli ennen kaikkea kulttuurinationalistinen vir-

taus, jonka tavoite oli löytää ja paljastaa oikea Norja. Kansallisromantiikan projek-

tin voidaan sanoa onnistuneen, sillä se saavutti laajan hyväksynnän sekä eliittien 

                                                        
3 Jeg har alltid vært litt av en drømmer og har vært en ivrig leser av eventyr og fantasilitteratur hele livet. 
Svartmetallen [---] leverer mye av den samme eskapismen som fantasyen. Det å kunne bli transportert 
tilbake til skog og barndom, når man sitter på en stappfull trikk på vei hjem fra jobb er uunnværlig. 
4 Av folk metal foretrekker jeg band som Storm og Isengard, med mer nasjonalistisk uttrykk. Jeg er glad 
i landet mitt, og liker å høre nasjonalromantiske toner blandet med metal. 
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että tavallisen kansan parissa. (Sørensen 1998/2007: 28–30.) Kansallisromantikko-

jen norjalaisten tietoisuuteen vakiinnuttavia käsityksiä uusintavat myös black- ja 

folkmetalistit. 

1800-luvun lopulla eurooppalaiset taiteilijat kääntyivät lyhyen realismin ja na-

turalismin kauden jälkeen taas kohti kansallisista mytologioista kumpuavia aiheita. 

Erityisen tärkeä merkitys uudella romanttisella taiteella oli Suomen ja Norjan kal-

taisissa, kohti itsenäisyyttä ponnistelevissa maissa. Symbolismiksi kutsutun uusro-

manttisen suuntauksen tärkeitä aiheita olivat kansanperinne, jylhä luonto ja myytit, 

mutta myös kuoleman ja sairauden kaltaiset, ihmisen ja maailman suhdetta käsitte-

levät aiheet. Saksalaisen romantiikan hengessä kansantaruissa haluttiin kuulla 

muistoja menneiltä ajoilta. Yksi keskeisimmistä kansanperinteen kuvittajista oli 

norjalainen Theodor Kittelsen. (Lahelma 2015, Hansen 2015.) Kittelsenin töitä 

ovat hyödyntäneet muun muassa levynkansina monet black metal -yhtyeet Burzu-

mista alkaen. Silti levynkansissa näkyy myös vanhempi, 1800-luvun alkupuolen 

romantiikka. Esimerkiksi Windir otti levynkansiensa pohjaksi Hans Guden ja Jo-

han Christian Dahlin Sognevuonoa kuvaavia teoksia (ks. luvut 6.2 ja 6.3.) 

Romanttisten representaatioiden uusintamista merkittävämpää on, että black ja 

folk metal -kulttuureissa yhteys kansallisromantiikkaan tiedostetaan. Siitä itsestään 

on tehty symboli, jota käytetään monenlaisten merkitysten välittämiseen. Ensim-

mäisiä selviä merkkejä tiedostetusta romantiikasta oli Norsk nasjonalromantisk 

musikk -teksti norjalaisen folk metal -yhtye Stormin vuonna 1995 ilmestyneen Nor-

davind-levyn takakannessa. Myöhemmin myös romanttisen kauden maalauksia on 

käytetty levynkansissa. (Ks. Mørk 2002: 98–101.)  

Osittain näiden levyjen ansiosta käsite on vakiintunut metallifanien sanavaras-

toon. Storm ja edellä siteeratun informantin mainitsema Isengard jäivät kumpikin 

lyhytaikaisiksi projekteiksi, mutta osa muista black ja folk metal -yhtyeistä jatkavat 

niiden avaamalla tiellä kansallisromanttisen liikkeen perinteen tietoisina jatkajina. 

Kuten seuraavan sivun kuvasta ilmenee, Storm nauttii edelleen arvostusta myös 

black metalin piirissä. 
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Suomalaisen black metal -yhtye Goatmoonin vokalisti-kitaristi esiintyy kansallisro-

manttisen Storm-yhtyeen paitaan verhoutuneena. Kuva: Aila Mustamo. 

On olemassa muitakin musiikkikulttuureita, jotka hyödyntävät kansallisromanttisia 

piirteitä. Esimerkiksi puolalaisessa noise-musiikissa kansallisromantiikka kuvastaa 

tilintekoa maan kommunistisen menneisyyden kanssa (Smarzoch 2014). Myös 

neofolkissa hyödynnetään pakanamenneisyyden kaltaisia teemoja, joiden juuret 

ovat romantiikan ajassa (Granholm 2011). Kuitenkin kansallisromanttinen identi-

teetti alakulttuurin jäsenten omana tulkintana korostuu nimenomaan osassa black 

ja folk metalia. Ilmiö ei rajoitu vain Pohjoismaihin, vaan kansallisromanttinen me-

talli on suosittua myös Itä-Euroopassa, mistä kotoisin olevia bändejä monet infor-

manttinikin innokkaasti seuraavat. 

Vasta tätä lukua kirjoittaessani huomaan, etten koskaan kysynyt informanteilta, 

mistä he oikeastaan ovat hankkineet tietämyksensä ja käsityksensä kansallisroman-

tiikasta. Luultavasti tämäkin kertoo siitä, kuinka itsestään selvä tämä ajatuskulku 

oli sekä heille että minulle. Ei kuitenkaan ole luultavaa, että black- ja folkmetalistit 

laajasti lukisivat romanttisten filosofien ajatuksia. Ainakaan kukaan ei kertonut sel-

laisesta. Tietämys perustuu lähinnä kouluopetukseen ja toisaalta muiden genressä 

toimivien bändien ja muiden henkilöiden tuottamaan tietoon. Historiallinen roman-

tiikka on nimittäin laajasti jaettua tietoa myös valtavirtayhteiskunnassa, sillä sekä 
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nykyisen suomalaisen että norjalaisen yhteiskunnan perusteet muodostuivat ro-

manttisella ajalla 1800-luvun alkupuolella. Romanttiset aatokset kuuluvat ainakin 

osittain kansalliseen itseymmärrykseen. (Ks. esim. Lassila 2000.) 

Koska kansallisromanttinen tematiikka metallissa on varsin vanha asia, ny-

kyisten black ja folk metal -yhteisöjen jäsenet ovat oppineet sitä myös aiemmilta 

metalistisukupolvilta. He eivät ole keksineet sitä itse, vaan uusintavat jo vakiintu-

neita ideoita. Kuten myöhemmin huomaamme, näiden symbolien käyttö ei ole kan-

gistunut tiettyihin kaavoihin, vaan nuoremmat metalistit löytävät symboleille luo-

vasti uudenlaisia merkityksiä. 

On kuitenkin selvää, että osa pohjoismaisten black ja folk metal -kulttuurien 

esikuvista on onnistunut luomaan uudenlaisia ajattelutapoja, jotka tuottavat edel-

leen tiettyjä oppineita sävyjä ja puhetapoja alakulttuurin tuotoksiin. Vähintäänkin 

sellaiset käsitteet kuin ”ideologia” ja ”kansallisromantiikka” kuuluvat jossain mää-

rin lähes jokaisen alakulttuurissa toimivan sanavarastoon ja niitä viljellään tiuhaan 

myös tutkimushaastatteluissa riippumatta haastatellun omasta koulutustaustasta. 

Etenkin black metalista on myös kirjoitettu jo varsin paljon alakulttuurin ulkopuo-

lella mediassa ja myös jonkin verran tutkimusta on tehty. Pidän todennäköisenä, 

että toimittajien ja tutkijoiden aiemmin tekemät tulkinnat ovat vaikuttaneet ainakin 

joidenkin kirjallisesti orientointuneiden informanttien käsityksiin siitä, mitä black 

metal on ja mitä ajattelutapoja sen taustalla vaikuttaa.  

Kansallisromantiikka kuuluu kuitenkin black ja folk metal -kulttuurien natio-

nalistisen siiven itseymmärrykseen selvemmin kuin muut romantiikan osa-alueet. 

Kuten alkuperäisessä kansallisromantiikassa, myös black ja folk metalissa ihannoi-

daan menneisyyttä, myyttejä ja luontoa. Identiteettinä kansallisromanttisuus tar-

koittaa muun muassa yhteenkuuluvuudentunnetta 1800-luvun taiteilijoiden kanssa. 

Vahvimmin kansallisromanttiseen ideologiaan sitoutuneet informantit kertovat, 

että heillä on sama kansakunnan rakentamiseen tähtäävä päämäärä kuin heidän esi-

kuvillaan. 

Norjalainen svartmetall ylistää norjalaista esikristillistä kulttuuria ja hen-

genelämää enemmän kuin mikään muu genre. Se on modernia kansallisroman-

tiikkaa, jolla on uudet vaatteet mutta sama päämäärä: norjalaisten isänmaan-

rakkauden vahvistaminen musiikin, kuvien käytön, lyriikan ja runouden 

kautta.5 

                                                        
5 Norsk svartmetall er den sjangeren som desidert sterkest hyller norsk før-kristen kultur og åndsliv, det 
er den moderne nasjonalromantikk i et nytt antrekk, men med samme mål, forsterke nordmenns 
kjærlighet til fedrelandet gjennom musikk, billedbruk, lyrikk og poesi. 
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Svartmetall on black metalin eräs norjankielinen käännös. Pohjoisnorjalainen in-

formantti, jota haastattelin pro gradua varten vuonna 2007, kieltäytyi tuolloin käyt-

tämästä genren englanninkielistä nimeä liian ulkomaalaisena. Vaikka moni infor-

mantti sekä suhtautuu myönteisesti ajatukseen black tai folk metalista kansallisro-

manttisen alakulttuurina että pyrkii häivyttämään genrejen ulkomaalaista alkuperää, 

tämän blackmetalistin asenne on poikkeuksellisen jyrkkä myös väitöskirjaa varten 

keräämääni aineistoon verrattuna. Vastaus tekee kuitenkin näkyväksi sen, mitä mo-

nesti tarkoitetaan mutta ei sanota suoraan. 

Kansallisromantiikan käsitettä ei sen yleisyydestä huolimatta hyväksytä black 

ja folk metal -alakulttuureissa nikottelematta. Yleisesti ottaen kansallisromantiikka 

emic-käsitteenä tunnistetaan yhdeksi black ja folk metal -alakulttuurien mahdol-

liseksi ajattelutavaksi tai tyyliksi, mutta kaikki eivät suinkaan ole siitä yhtä mieltä. 

Siihen yhdistetään poliittisia ideologioita, joita osa alakulttuurien jäsenistä pitää 

epämiellyttävinä. Käsitettä käytetään joskus silloin, kun puhutaan fasismista tai 

kansallissosialismista, mutta ei haluta käyttää näitä sanoja. Eräs folkmetalisti sa-

maisti suoraan black metalin kansallisromantiikan ”natsijuttuihin”. Kriittiset infor-

mantit sanovat suoraan, etteivät he halua olla osallisia kansallisromantikkojen mis-

siossa. Heille se ei ole vain taiteellinen tyyli vaan vähintäänkin epäilyttävän poliit-

tinen suuntaus, jopa vaarallinen. 

N2: Politiikan sotkeminen musiikkiin on yhtä väärin kuin uskonnon sotkemi-

nen politiikkaan, luot vaarallisen yhdistelmän, joka on enemmän tai vähemmän 

tuhoisa sekä sinulle itsellesi että ympäristöllesi. Tarkoitan, että sinun täytyy 

olla hyvin selvillä, mitä olet tekemässä, jos sotket musiikkiisi sellaisia element-

tejä kuin esimerkiksi kansallisromantiikkaa tai isänmaanpalvontaa. Kansansä-

velmät ovat pohjimmiltaan aivan eri asia.6 

Toinen informantti puolestaan pitää kansallisromantiikkaa vaarallisena, mutta ei 

sen poliittisten kytkösten vuoksi, vaan siksi, että hänen mielestään se on niin pa-

hasti ristiriidassa yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjen arvojen kanssa, että kan-

sallisromantiikan kannattaja on vaarassa tulla hyljeksityksi. Taustalla on oletus, että 

kansallisromantiikka pyrkii korostamaan kansakunnan yhtenäisyyttä sulkemalla 

valtaväestöstä eroavia ihmisryhmiä kansakunnan ulkopuolelle ja on siten ristirii-

                                                        
6 Å blande politikk med musikk er like galt som å blande religion med politikk, du skaper en farlig 
kombinasjon som mer eller mindre er ødeleggende for både deg selv og omgivelsene. Jeg mener at du 
må være veldig klar over hva du gjør når du blander inn elementer som for eksempel nasjonalromantikk 
og fedrelandsdyrkelse i din musikk. Å blande inn folketoner er i grunnen en annen sak. 
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dassa esimerkiksi monikulttuurisuusajattelun kanssa. Informantin mielestä kansal-

lisromantiikka ja siihen liittyvä nationalismi ovat kuitenkin pelkästään positiivinen 

asia. 

Myös historiantutkimuksesta löytyy tukea ajatukselle kansallisromantiikan po-

liittisuudesta. 1800-luvun kansallisromantiikka on pidetty ensisijaisesti kulttuuri-

liikkeenä, joka keskittyi kielen ja kansanperinteen kaltaisiin asioihin. Kuitenkin jo 

Napoleonin sotien aikana rajat kulttuuriperinnön vaalimisen ja politiikan välillä hä-

märtyivät etenkin Saksassa. Romanttiset taitelijat näkivät tehtäväkseen sotien uh-

kaaman saksalaisuuden palvelemisen. Myös teollistumisen kaltaiset muutokset sai-

vat romantikot tähyämään ihannoituun menneisyyteen. Heidän mielestään saksa-

laisuuden parempi tulevaisuus nojaisi historiasta löytyviin perinteisiin arvoihin, ku-

ten vaatimattomuuteen ja ahkeruuteen. Niiden vastakohtana he näkivät yläluokan 

omaksumat ranskalaiset arvot. Paremman yhteiskunnan rakentaminen perustui siis 

menneisyydestä muodostettuun ihannoituun kuvaan. (Pois 1993: 315–317.) 

Aineistossani kansallisromanttisen identiteetin ja tehtävän omaksuneilla infor-

manteilla on yleensä vahvoja mielipiteitä yhteiskunnasta. Itseään romantikkoina 

pitävät kiinnittävät huomionsa modernin yhteiskunnan epäkohtiin: todellisten ar-

vojen puutteeseen ja kansakunnan rappeutumiseen. Huoli kansakunnan tilasta mai-

nitaan syyksi levittää kansallisromanttista ideologiaa taiteen välityksellä. Se ei ole 

vain tyyli vaan myös keino taistelussa vääriä asioita vastaan. Mielipiteet saavat vä-

kivaltaisiakin sävyjä kohdistuessaan esimerkiksi etnisiä vähemmistöjä kohtaan (ks. 

luku 7.2). 

Toisaalta kansallisromantiikan mahdollisen poliittisuudenkin voi ymmärtää 

monella tavalla. Folk metalin todellisuuspakoisuutta kritisoineet norjalaiset folk-

metalistit näkevät kansallisromantiikankin huonona puolena nimenomaan halutto-

muuden ottaa kantaa yhteiskuntaan. Vanha kansallisromanttinen kirjallisuus tai 

musiikki on heidän mielestään kiehtovaa, koska se kertoo oman aikansa elämästä, 

mutta mitä merkitystä sillä on elämässä enää nykyään? 

N13: On toki jännittävää kuunnella kansallisromanttista kansanmusiikkia ja 

kirjallisuutta. On toki tietyllä tavalla jännittävää ja hauskaa lukea, kuinka 

ihmiset elivät ennen. Mutta meitä, jotka haluamme puhua vuodesta 2011, se ei 

kiinnosta. Ei ole mitään järkeä laulaa, että Norja on erityinen ja hieno, koska 

se ei ole sitä.7 

                                                        
7 Det er jo spennende og koselig å høre på nasjonalromantisk folkemusikk og litteratur. Det er jo på en 
måte spennende og koselig å lese om åssen man levde før i tida liksom. Men for oss da, som har lyst å 
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Bändikaveri kuitenkin puolustaa kansallisromantiikkaa, koska se on sentään luonut 

pohjan traditiolle, johon heidänkin musiikkinsa kuuluu. Vaikkei liikkeen sisältöä 

pitäisi enää nykyaikana mielekkäänä, sen kielenkäyttöä ja tyyliä voi kuitenkin 

arvostaa. 

Toisen tutkimukseen osallistuneen norjalaisen folk metal -bändin jäsen ja pää-

asiallinen biisintekijä myönsi viljelleensä kansallisromanttista kuvastoa teini-ikäi-

senä, mutta nykyään hänen suhtautumisensa on muuttunut kriittisemmäksi. Kysy-

essäni syytä viikinkivarusteisiin ja ylhäällä jylhässä tunturissa otettuihin promoku-

viin hän selitti, että se oli nuoren yksinäisen pojan yritys tuntea yhteenkuuluvuutta 

muiden kanssa. Nykyhetkestä käsin hän selitti kansallisromantiikan edustaneen hä-

nelle tuolloin yhteisöllisyyttä. Koska hän ei enää ole yksinäinen, hänellä ei ole tar-

vetta käyttää senkaltaisia representaatioita. Tämä kuvastaa paitsi tiedostavaa, myös 

sangen itseironista suhtautumista genren kliseisiin. 

Norjalaisten folkmetalistien sangen kriittinen suhtautuminen kansallisroman-

tiikkaan on mielenkiintoista siitäkin syystä, että norjalaisten blackmetalistien mie-

lestä se on nykyään yleisempää nimenomaan folk metalissa, kun taas black metal 

keskittyy enemmän yleiseen nihilismiin. 
  

                                                        
snakke om 2011 liksom så er det veldig uinteressant. Det er ikke noe vits å synge om at Norge er sær 
og fin for det er det ikke. 
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5 Katse menneisyyteen  

Menneisyys on läsnä ihmisten arkielämässä muun muassa vanhempien ihmisten 

muisteluina ja historiallisina muistomerkkeinä. Niin sanottuun arjen historiakult-

tuuriin kuuluvat myös elokuvat ja historialliset romaanit. Arjen historiakulttuuri 

tarkoittaa koulu- ja tiedeinstituutioiden ulkopuolista historiallisen tiedon tuotta-

mista ja vastaanottamista. Se sekä viihdyttää että antaa aineksia omaa identiteettiä 

varten. Käsitykset menneisyydestä näyttäytyvät myös poliittisen taistelun kenttänä. 

(Ahonen 1998: 15–20.) Tässä luvussa esittelen black ja folk metalissa tuotettua his-

toriakulttuuria. 

Mitä asioita menneisyydestä halutaan nostaa kansakunnan kannalta oleel-

liseksi, vaihtelee eri maiden välillä. Uschanovin mukaan esimerkiksi useimmat 

suomalaiset pitävät hyvinvointivaltiota yhtenä sodanjälkeisen yhteiskunnan tär-

keimmistä saavutuksista, mutta sen taustaideologeja harva suomalainen tuntee edes 

nimeltä. Kun Miika Nousiaisen romaanissa Vadelmavenepakolainen (2007) suo-

malainen yrittää käydä ruotsalaisesta, hän opettelee Ruotsin historiasta hyvinvoin-

tivaltion rakentajat Per Albin Hanssonin, Tage Erlanderin ja Olof Palmen. Vastaa-

vassa suomalaisessa tarinassa Pekka Kuusta ei muistaisi kukaan vaan suoma-

laiseksi pyrkivän tulisi tietää sota-ajan sankarit Mannerheim ja Ryti. (Uschanov 

2012: 87–90.)  

Black ja folk metalissa historiakulttuuria tuotetaan kuvaamalla menneisyyttä – 

tai ainakin asioita, jotka genrejen fanit yhdistävät menneisyyteen. Mikä tahansa ai-

kakausi tai tematiikka ei kuitenkaan käy, vaan kuvattavien aiheiden tulee sopia gen-

ren perinteeseen, jotta kappale olisi tunnistettavissa black tai folk metaliksi. Kes-

keisiä aihepiirejä ovat viikingit ja pohjoismainen esikristillinen kulttuuri mutta 

myös toinen maailmansota. Ne ovat yleisiä historiakulttuurin aiheita myös black ja 

folk metal -alakulttuurien ulkopuolella. Menneisyyden representaatioissa toistuvat 

myös kansallisromantiikan ajatukset. Samoin keskustelu haaveilun ja realismin ja 

samalla ihannoidun menneisyyden ja nykyajan suhteesta jatkuu. 

Kuten monessa muussakin Euroopan maassa, myös Suomessa ja Norjassa syn-

tyi poliittisista syistä tarve luoda kansallinen historia, joka on myös myöhemmin 

vakiintunut osaksi kansallista kertomusta (esim. Karkama 2008, Storsveen 

1998/2007: 229–233, Anttonen 2005).  

Menneisyyden henkiin herättäminen on osa kulttuurinationalisminkin keinoja. 

Kulttuurinationalistit pyrkivät edelleen etenkin kriisitilanteissa inspiroimaan yhtei-

söään menneisyyden muistoilla ja edistämään samalla omasta mielestään oikean-
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laisen kansallisuuden malleja. Kulttuurinationalismia on pidetty ennen kaikkea kie-

lipoliittisena liikkeenä, mutta Hutchinsonin mukaan siinä kansakunta määritellään 

pikemminkin ”historiallisten muistojen” kuin kielen perusteella. Kansallisia iden-

titeettejä luodaan menneisyyttä koskevien myyttien ja legendojen pohjalta. (Hut-

chinson 1987: 8–10.) Historioitsija Anne Eriksenin mukaan tämän prosessin tar-

koitus on osoittaa, että kansakunnalla on ollut jo menneisyydessä oma erityisluon-

teensa. Kansanperinne on koottu eri puolilta maata peräisin olevista osista, mutta 

se on pyritty esittämään asiana, joka yhdistää eri alueita ja kansankerroksia. (Erik-

sen 1999: 71–83.)  

Vaikka kansalliset symbolit muuttuvat ajan kuluessa, Hutchinsonin mukaan 

kulttuurinationalistisen ajattelun tehokkuus perustuu siihen, että se pystyy herättä-

mään yhteisön jäsenissä jaettuja muistoja kotimaasta ja kulttuurisista ja yhteiskun-

nallisista käytännöistä. (Hutchinson 1987: 20–23, vrt. Smith 1999.)  

5.1 Nykyaikaa vastaan 

Kuten haastattelemani black metalin kulttuurihistoriallisista juurista hyvin perillä 

oleva norjalainen informantti pohtii, black metalissa laaditut menneisyyden repre-

sentaatiot peilaavat myös kansallisromantiikan käsityksiä kansan menneisyydestä. 

Se on varsin luonnollinen ajatus, kun otetaan huomioon, kuinka suuri merkitys kan-

sallisromanttisella identiteetillä on alakulttuurissa. Jatkuvasti toistetut samankaltai-

suudet vaikuttavat hänen mielestään suorastaan kiusallisilta.  

N8: Mitä tulee suhteeseen konstruoituun menneisyyden Norjaan, sitoutuu suuri 

osa black metalista (tiedostamattaan?) virtauksiin, joilla on juuret sekä kansal-

lisromantiikassa että myöhemmässä kansakunnan rakentamisessa 1900-luvun 

alussa. On yksi asia tehdä musiikkia, jonka tekstit ovat saaneet innoituksensa 

kansansaduista, levynkansi, jossa on Kittelsenin piirustus tai kansanmusiikista 

vaikutteita saanut riffi, mutta he voivat muistuttaa myös poliittisesti ja uskon-

nollisesti sellaisia ihmisiä kuin Nansen, Sars ja Werenskiold.8 

                                                        
8 Når det gjelder forholdet til et konstruert fortidig Norge, knytter mye av svartmetallen seg (ubevisst?) 
til stømninger som har røtter både til nasjonalromantikken og de senere nasjonsbyggerne på begynnelsen 
av 1900-tallet og virkemidlene er i mange tilfeller forbausende like. Én ting er å lage musikk med tekster 
influert av folkeeventyr, platecovre med Kittelsen-tegninger og riff inspirert av folkemusikk, men også 
politisk og religiøst kan de ligge tett opp til folk som Nansen, Sars og Werenskiold. 
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Muu aineistoni ei kuitenkaan tue tämän informantin käsitystä, että yhteydet 1800-

luvun kansallisromantiikkaan olisivat tiedostamattomia. Muutkin haastatellut näki-

vät menneisyyden representaatiot osaksi romanttista kokemusta. Muun muassa eräs 

norjalainen folkmetalisti sanoi suoraan, että aikaisemmin hän käytti promokuvissa 

viikinkivaatteita ”romantisoidakseen” menneisyyttä. 

Romantiikan aikakaudella Euroopassa koettiin yhtä aikaa monenlaisia yhteis-

kunnallisia ja kulttuurisia muutoksia, mikä sai monet romantikot kääntymään kohti 

menneisyyttä. Modernin nähtiin tuhoavan moraalin ja kaiken pyhän ihmisessä 

(Blanning 2011: 5–8). Uutuuksien vastustuksella on kuitenkin vankat juuret myös 

suomalaisessa kansankulttuurissa (Mikkola 2009), eli sitä ei voida pitää pelkästään 

kaupunkilaisromantikkojen keksimänä ilmiönä. Menneisyys edustaa toiseutta ny-

kyaikaan verrattuna. Modernina pidetään ennen kaikkea nykyistä länsimaista kult-

tuuria, joka on tuontitavaraa useimmissa maissa. Myös kansanperinnettä voidaan 

pitää modernin vastakohtana ja sen kautta voidaan haaveilla entisaikain menete-

tystä yhteisöllisyydestä. Se edustaa myös teknologian ja nykyajan kovien arvojen 

vastakohtaa. (Anttonen 2005: 27–45.) Uschanovin (2015) mukaan länsimaissa ke-

hitysusko hallitsi puolestaan toisen maailmansodan jälkeistä aikaa 1960-luvulle asti, 

jonka jälkeen niin kutsuttu kulttuuripessimismi korvasi sen.  

Joka tapauksessa kansallisromantikot etsivät alkuperäistä, viatonta kansallista 

kulttuuria ajalta ennen ulkomaisia kontakteja. He vastustivat kulttuurin ja yhteis-

kunnan muutoksia ja nykyaikaistumista. Talonpoikia pidettiinkin ihanteellisina 

kansan edustajina. (Falnes 1968: 53–61.) Kuten Blanning (2011: xvi) kuitenkin 

huomauttaa, romantikot eivät varsinaisesti haikailleet mennyttä aikaa takaisin, vaan 

heidän tavoitteenaan oli paremman tulevaisuuden rakentaminen vanhojen ainesten 

pohjalta. Myös fasistisiin ideologioihin kuului sekä menneisyyden ihailua että voi-

makasta modernismia (esim. Griffin 2007.) Osalla black- ja folkmetalisteista vai-

kuttaisi olevan samankaltainen päämäärä: nykyaikaan tai tulevaisuuteen vaikutta-

minen. Tämä myös jollain tavalla selittää joidenkin black- ja folkmetalistien ihas-

tumista romantiikan tai kansallissosialismin kaltaisiin ajatuksiin. 

Antiikista alkaen käsityksiä kaupunkien ja maaseudun suhteesta ovat värittä-

neet pastoraalimyytit, joissa maaseutu edustaa luonnonläheistä, puhdasta ja aitoa 

elämäntyyliä. Maaseutu rinnastuu nostalgiseen, kansallisesti yhtenäiseen mennei-

syyteen. Nationalistisessa ajattelussa maaseudun ihmisillä nähdään olevan kaupun-

kilaisia suorempi yhteys maahan ja kansanperinteeseen. Villin luonnon ja turmel-

tuneiden kaupunkien välitilana maaseudun nähtiin parhaiten edustavan kansallis-

valtiota. (Short 1991: 28–35.) Suomalaistenkin nationalistien ihannekansalainen on 

ollut rehellinen ja isänmaallinen talonpoika (Kirby 1979: 65). Kaupungistumista ja 
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teknologiaa vastustavat black- ja folkmetalistit siis tavallaan uusiintavat jo 1800-

luvulta periytyvää ajatusta kaupungista aidon kansalaisuuden vastakohtana.  

Esseessään Kampen om fortiden sosiaaliantropologi Thomas Hylland Eriksen 

pohtii kuitenkin, että pelko menneisyyden katoamisesta on löydettävissä lähes 

kaikkialta. Eriksenin mukaan menneisyyttä koskevat myytit tarjoavat metaforisesta 

koti-ikävästä kärsivälle ihmiselle turvallisuuden ja jatkuvuuden tunteen. Siksi ne 

ovat niin voimallisia myös politiikassa. (Eriksen 1996.) 

Menneisyyden representaatiot eivät kuitenkaan välttämättä vastaa henkilöiden 

käsityksiä menneisyydestä. Niitä käytetään symboleina, joilla pyritään kuvaamaan 

ja arvottamaan asioita nykyajassa ja vaikuttamaan myös tulevaisuuteen. Black me-

talin valtavirta vastustaa tiettyjä nyky-yhteiskunnan ilmiöitä – olivatpa ne sitten 

liiallista turvallisuutta, monikulttuurisuutta tai liian liberaalia arvomaailmaa – ja 

kertoo siitä käyttämällä kuviteltuun menneisyyteen liittyvää symboliikkaa.  

N8: Tässä täytyy erottaa black metalin suhde nykyajan Norjaan ja tyypillinen 

romanttisesti konstruoitu kuva myyttisestä norjalaisesta menneisyydestä. Mo-

derniin sosiaalidemokraattiseen Norjaan black metal -skene suhtautuu lähes 

ohjelmallisen negatiivisesti.9 

Käsitys menneisyyden ja nykyajan vastakkainasettelusta on jaettu sekä informant-

tien keskuudessa että tutkimuskirjallisuudessa. Olsonin mukaan black metalin nä-

kökulmasta menneisyys edustaa kunniakasta ja elinvoimaista aikaa, nykyaika taas 

degeneroitunutta. Mielekkäämpää olotilaa tavoittelevan on tuhottava moderni maa-

ilma tai ainakin paettava siitä. (Olson 2013: 137.) Black metal voidaan tulkita myös 

postmodernin moniarvoisen yhteiskunnan, maallistumisen ja vanhojen arvojen hyl-

käämisen kritiikiksi. Se tavoittelee jatkuvuutta ja syvää sitoutumista häilyvyyden 

ja merkityksillä leikittelyn sijaan. (Mørk 2002: 87–88.)  

Suomalaiset informantit kritisoivat muun muassa ”postmodernin maailmanku-

van” aikaansaamaa apatiaa ja relativismia, jonka mukaan kaikki käy eikä millään 

ole oikeastaan mitään väliä. Toinen informantti puolestaan kritisoi nykyaikaa ”ma-

terialistisesta paskasta”. Hänen mukaansa nykyihmiset ovat juurettomia ja heitä 

kiinnostaa vain ”raha, tavara ja muu turhanpäiväinen”. Näissä haastatteluissa ny-

kyajan elämänmuoto näyttäytyy merkityksettömänä ja arvoiltaan tyhjänä. Mennei-

syyden mielenmaisemasta löytyy myös voimakkaampaa symboliikkaa ihmisen 

epätoivon kuvaamiseen. 

                                                        
9 Her må man skille mellom svartmetallens forhold til samtidens Norge og et typisk romantisk konstruert 
bilde av en mytisk norsk fortid. Det moderne sosialdemokratiske Norge har svartmetallmiljøet hatt et 
nærmest programmatisk negativt forhold til. 
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Siitä, millaisia menneisyyden representaatioita esitetään, ei voida suoraan pää-

tellä, mitä mieltä näitä representaatioita rakentelevat henkilöt ovat menneisyydestä. 

Black metal edustaa kapinaa nykymaailmaa ja sen arvoja vastaan – tai näin ainakin 

monet tuntuvat ajattelevan sekä alakulttuurin sisällä että sen ulkopuolella. Kiinnos-

tavaa kyllä haastattelemistani muusikoista ja faneista vain muutama poikkeus tun-

nustautui itse menneisyyden ihailijaksi. Sen sijaan monikin heistä kritisoi muita 

alakulttuurin jäseniä siitä, että näillä on liian naiivi tai ”romanttinen” käsitys men-

neestä maailmasta.  

F3: Haetaan sitä kadotettua menneisyyttä, semmonen ikuinen paluu kadonnee-

seen kulta-aikaan, et aika harvat, mutta jotkut kuitenkin, jotkut suomalaisetkin 

artistit muistaa pikkasen kertoo siitä totuudesta että minkälaista se korvenrai-

vaaminen oikeesti oli. [---] Mä en ite henkilökohtasesti koe minkään menneen 

kaipailua kauheen positiivisena koska se ei oo hirveen eteenpäin vievää vaan 

se on museointia. 

Vaikka tämän jo black metalista loitontuneen ja siksikin kriittisen suomalaisen 

muusikon lisäksi varsinkin jotkut norjalaiset informantit suhtautuvat yllättävän 

kriittisesti menneisyyden ihannointiin, haastateltujen joukossa on myös kaksi folk 

metal -yhteyttä, joiden jäsenet vastustavat nimenomaan teknistynyttä kaupunkielä-

mää. Sen nähdään erottavan ihmisen luonnosta ja muista terveistä asioista. Erityi-

sesti norjalaisen folk metal -yhtyeen jäsenille nykyaika on ennen kaikkea ihmisten 

maailma, josta he haluavat pysyä mahdollisimman kaukana. Folk metal on heille 

tapa ilmaista negatiivisia tunteita yhteiskuntaa ja ylipäätään ihmisiä kohtaan. Sa-

moilla linjoilla on suomalainen folk metal -muusikkokin, joka edustaa folk metalin 

iloisempaa linjaa, kuten norjalaiset kollegansakin 

F18: Tai joku siis yleisesti ottaen vaan semmoset keskiaikaset asiat on kiinnos-

tanu mua aina. [---] Ehkä se on se, et mua henkilökohtasesti vituttaa kaikki 

nykyaikaset asiat niin paljon, että siinä on joku tällanen turhan kehityksen vas-

taisuus ja muu tällanen ja näin. 

Hänen maailmassaan kuviteltu menneisyys on vastapaino luonnosta vieraantu-

neelle kaupunkilaiselle uusavuttomuudelle ja teknologialle, jota ei hänen mieles-

tään todellisuudessa tarvita mihinkään. Bändikaverillekin todellista suomalaisuutta 

edustaa halkojen hakkaaminen mökillä, vaikkei hän sinänsä tunnustaudu ”antitek-

nologiaihmiseksi”. 
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5.2 Viikingit vai Conan Barbaari?  

F19: Musta se [sanoitusten sisältö] on aika inhimillistä [---] vaikka miten Co-

nan Barbaaria vedetäänkin vähän.  

Esikristillinen menneisyys hallitsee black ja folk metalin kuvauksia menneisyy-

destä, mutta samanlaisia representaatioita on käytetty sekä Suomessa että Norjassa 

yleisesti rakennettaessa käsitystä kansallisesta historiasta. Mutta mihin represen-

taatiot oikeastaan perustuvat ja mitä niillä halutaan kuvata? Etenkin norjalaiset in-

formantit suhtautuvat menneisyyskuvaston representaatioluonteeseen hyvin tietoi-

sesti ja kriittisesti. He tietävät itsekin, että black ja folk metalin viikinkitarinat ovat 

nimenomaan tätä tarkoitusta varten rakennettuja konstruktioita eivätkä kuvauksia 

siitä, mitä alakulttuurin jäsenet yleisesti ottaen ajattelevat menneisyydessä tapahtu-

neen. Näitä konstruktioita tarvitaan, koska oikean tunnelman tavoittaminen kappa-

leissa olisi mahdotonta, jos ne käsittelisivät suoraan nykyajan ihmisiä. Menneisyy-

den representaatiot voivat kuvata menneisyyttä, yleisinhimillisiä kohtaloita tai puh-

taasti fantasiaa, jonka juuret ovat muissa populaarikulttuurin tuotteissa. 

Kuten Heesch (2010) huomauttaa, viikinkimetallissa bändien representaatiot 

viikingeistä sotaisina miehinä perustuvat muutenkin enemmän kulttuurissa jaettui-

hin viikinkirepresentaatioihin kuin esimerkiksi tutkimukseen. Black ja folk metal 

ovat historiakulttuuria, jossa rakennetut käsitykset menneisyydestä perustuvat vah-

vasti toisiin populaarikulttuurissa esitettyihin representaatioihin. Esimerkiksi Mar-

vel-sarjakuvilla ja -elokuvilla lienee ollut siihen suurempi vaikutus kuin varsinai-

sella kansanperinteellä. 

Menneisyyden representaatioita myös perustellaan ajatuksilla, jotka ovat tut-

tuja muista yhteyksistä. Esimerkiksi yleinen ajatus on, että ihmisen täytyy tuntea 

menneisyyttä, erityisesti oman kansansa menneisyyttä, jotta voisi ymmärtää itseään 

ja tulevaisuutta. Menneisyyteen sijoitetuilla tarinoilla nähdään olevan merkitystä 

alakulttuurin jäsenten identiteetin ja kansallistunteen kannalta sekä Suomessa että 

Norjassa. Suomalaisten historiatietoisuutta selvittäneen Pilvi Torstin (2012) mu-

kaan suomalaiset pitävät muutenkin historian tuntemista tärkeänä sekä oman iden-

titeetin että tulevaisuuden kannalta. He myös merkityksellistävät sitä kansallisesta 

näkökulmasta, joskin nuoremmat sukupolvet pitävät maailmanhistoriaa koskevaa 

tietoa oleellisempana kuin paikallista tai kansallista historiaa. 

Esikristillisen ajan representaatiot ovat olleet tärkeitä kansallisen identiteetin 

rakentumisen kannalta sekä Norjassa että Suomessa. 1800-luvun kansallisromant-

tiset historiankirjoittajat olivat erityisen ihastuneita viikinki- ja keskiaikaan, joiden 
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nähtiin olleen norjalaisen kulttuurin suuruuden aikaa. Sen sijaan Tanskan vallan 

aika oli kansallismielisille historioitsijoille vaikea aihe. (Svendsen 1998/2007: 

250–253, Falnes 1933/1968: 171–181, Bagge 1995). Fewsterin mukaan esihisto-

rian representaatioiden merkitys suomalaisen nationalismin kannalta on jopa suu-

rempi kuin aiemmin on oletettu. Kuten Norjassakin, Suomessa 1800-luku ja 1900-

luvun alku olivat kansakunnan rakentamisen kulta-aikaa. Innoitusta haettiin Ruot-

sin valtaa edeltävältä ajalta, joka nähtiin myyttisenä. Muinaisuuden tutkimus alkoi 

romantiikan hengessä, ja lopulta se sai militantteja muotoja sotapropagandan osana. 

(Fewster 2005, 2008.) 

Historiankirjoituksessa on pyritty osoittamaan kansallisen yhteisön olemassa-

olo kaukaisesta menneisyydestä nykypäivään yltävänä jatkumona (Kaunismaa 

1995: 10–13). Arkeologi Tarjei Østigårdin (2001) kritisoikin menneisyyden kan-

sallista arvottamista. Hänen mukaansa tieteellisen tiedon tehtävä on ollut oikeuttaa 

tietyn ihmisjoukon omistusoikeus maantieteelliseen alueeseen. Hän huomauttaa, 

ettei muinaisilla esi-isillä ole mitään tekemistä nykyisten norjalaisten kanssa, vaan 

näillä on ollut aivan erilainen maailmankuva ja arvot kuin niillä ihmisillä, joita pi-

detään heidän jälkeläisinään. (Vrt. Eriksen 1999: 43–54.) 

Jos tarkastellaan vain sitä, kuinka paljon metallibändit käyttävät viikinkitee-

moja kappaleissaan, voidaan helposti tehdä liiankin suorasukaisia johtopäätöksiä, 

että metallialakulttuureissa ihannoidaan viikinkejä kritiikittä. Tämän tutkimuksen 

aineiston perusteella alakulttuurien sisälläkin on kuitenkin hyvin monenlaisia suh-

tautumistapoja ja perusteluja. Yksi norjalainen black metal -bändi kertoi tekevänsä 

viikinkiaiheisia biisejä, koska suurin osa bändin jäsenistä on kotoisin paikkakun-

nalta, joka on ollut aikanaan viikinkien kauppapaikka. Viikinkitarinat eivät heidän 

mukaansa varsinaisesti kerro viikingeistä vaan nimenomaan asioista, joita kotiky-

lässä olisi saattanut viikinkiaikaan tapahtua. Etusijalla on kylä, eivät viikingit itse. 

Toisaalta osa informanteista kritisoi ylipäätään viikinkien nostamista black me-

talin keskeisiksi hahmoiksi. Kääntyiväthän he kuitenkin lopulta jokseenkin vapaa-

ehtoisesti kristinuskoon, kuten asia onkin (ks. Bagge 2005). Kuten yksi norjalainen 

informantti huomautti, hän ei muutenkaan ymmärrä, mitä ihannoitavaa viikingeissä 

on. Hänen mielestään he olivat oman aikansa ihmisiä, jotka tekivät sellaisia asioita, 

joita niissä olosuhteissa oli pakko tehdä. Sankaruutta siitä on tullut vasta jälkimaa-

ilman romanttisten silmälasien läpi katsottuna. Informantin mielestä kansallisro-

manttiset käsitykset viikingeistä ovat ylipäätään liian naiiveja, jotta niitä kannattaisi 

toistaa vakavasti otettavassa black metalissa. 
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Folk metal -genren eskapismia muutenkin kritisoineet norjalaiset folkmetalistit 

puolestaan huomauttavat, että vaikka he pitäisivätkin viikinkejä esikuvinaan tai vii-

kinkiaikaa ihanteellisena, emme kuitenkaan enää elä viikinkiaikaa. He ihmettelevät, 

että jos haluaisi olla viikinki, eikö pitäisi laulaa siitä, että haluaa olla viikinki – sen 

sijaan, että laulaisi viikingeistä. Heidän mukaansa fantasioimalla menetetään pal-

jon sellaisia näkökulmia, jotka olisivat nykypäivän kannalta relevantimpia kuin vii-

kinkitarinat. Folk metalin pitäisi kuvata syvällisemmin, millaista ihmisenä olemi-

nen on ja millainen merkitys esimerkiksi esikristillisen uskonnon käsityksillä voisi 

olla arkielämän kannalta. 

N13: Meidän mielestämme on hyvin tyhmää, että musikkigenre ei enää uskalla 

mennä syvemmälle siihen, mitä on olla ihminen. Istutaan ja haaveillaan, 

millaista oli joskus. Koska siitä huolimatta, mitä ehkä toivoisimme, emme elä 

viikinkiajalla. Me elämme nyt, mutta monella tavalla olemme nykyajan 

viikinkejä, ei niin että rupeaisimme viikingeiksi mutta [---] 

muinaisskandinaavisella kosmologialla on tavallaan suuri merkitys 

arkielämässä.10 

Toiset informantit eivät suoranaisesti vastusta romanttisia representaatioita, mutta 

he haluavat muistuttaa, että ne ovat lähinnä hyviä tarinoita ja fantasiaa. Monet 

näistä infomanteista tiedostavat representaatioiden ristiriitaisuuden ja niiden epä-

realistisuuden arkipäivän todellisuuteen verrattuna. Tiedostetut ristiriidat huvittavat 

myös metalisteja itseään. Lyriikoiden hyvät tarinat ovat eklektisiä: esimerkiksi suo-

malaiset bändit saattavat sekoittaa Kaleva-tarinoiden sekaan viikinkejä tai vaikut-

teita lännenelokuvista. Muusikot muistuttavat, että sanoitukset kertovat kuitenkin 

ensisijaisesti yleispätevistä inhimillisistä kohtaloista tai henkilökohtaisista pohdis-

keluista. Niiden tarkoitus ei ole ensisijaisesti kuvata minkään maan menneisyyttä 

tai edes sitä, millainen maan nykytilan pitäisi olla.  

Vaikka näille informanteille sanoitukset ovat lähinnä viihdettä, he ovat huo-

manneet, että osa faneista ja toisista bändeistäkin ottaa ne liian vakavasti. Tunnetun 

ja menestyneen suomalaisen iloisemman linjan folk metal -yhtyeen jäsenet naures-

kelivat tutkimushaastattelussa, että heidän ulkomaalaiset faninsa tuntevat Kaleva-

lan tarinatkin paremmin kuin bändi itse. On tullut vastaan myös hupaisia tilanteita, 

                                                        
10 Vi syns det er veldig dumt at at [---] musikkgenren ikke tør å gå lengre, ikke tør å gå dypere inn i 
liksom hva det er å være menneske og (epäselvää) sitte og drømme om åssen det var liksom fordi uansett 
for hva vi kanskje skulle ønske vi lever ikke i vikintida liksom, vi lever nå da, men på mange måter er 
det vi som er moderne vikingene ikke at vi drar på viking men [---] kosmologien i det norrøna har på en 
måte en stor betydning og en del av hverdagen da. 
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kun bändin erilaisia populaarikulttuurin elementtejä yhdistelevät seikkailukerto-

mukset eivät ole miellyttäneet paremmin menneisyyteen perehtyneitä faneja. 

F18: Muistan edelleenkin, kauan kauan sitten joku laitto pitkän palautteen, 

joku fani, ja oli hyvin pettyny siitä, kun [levyn nimi]-levyllä kuuluu aseen lau-

kaus ja hän oli sitä mieltä, että keskiajalla ei ollut ampuma-aseita. Kyllä siis 

sehän oli varsin hyvin oivallettu. 

Huomionarvoista on, että useampi suomalainen folkmetalisti kertoi toisistaan tie-

tämättä, että heidän rakentamiensa menneisyyden representaatioiden keskeinen in-

noittaja on ollut Conan Barbaari -elokuva. Kertooko folk metal siis ollenkaan men-

neisyydestä, ainakaan kansallisesta menneisyydestä, vai pikemminkin täysin fiktii-

viseen menneisyyteen sijoittuvista seikkailuista? Viikinkiaiheiset biisit eivät ole 

metallimusiikissa vain pohjoiseurooppalaisten yhtyeiden yksinoikeus, vaan niitä 

tekevät myös muun muassa eteläamerikkalaiset yhtyeet, jotka ovatkin aina tunteita 

herättävä ja mielipiteitä jakava keskustelunaihe myös tutkimushaastatteluissa.  

Populaarikulttuurissa tällainen synkretismi ei ole mitenkään epätavallista. 

Granholmin mukaan käytettyjä symboleita tärkeämpää on tarkastella mielenyhty-

miä, joita ne saavat aikaan. Uuspakanallisessa kontekstissa voidaan hyödyntää esi-

kristillisten jumalten rinnalla fiktiivisiä hahmoja, jotka saattavat olla peräisin esi-

merkiksi fantasiakirjallisuudesta. (Granholm 2011: 523–524.) 

5.3 Mytologian monet merkitykset 

Heavy metalissa mytologiat ja sankaritarinat ovat olleet aina keskeisiä, ja 1990-

luvun alusta lähtien yhtyeet ovat kääntyneet kotimaidensa mytologioiden ja kan-

sallisten projektien puoleen. Suomessa Kalevala-aiheista on tullut tunnetuksi eri-

tyisesti Amorphis. Mytologiasta ammentavat yhtyeet kurkottavat kohti menneisyy-

den mystistä hämärää ja ”vanhaa tuntemistapaa”. Sanoituksissa korostuvat myto-

logian synkät ja surumieliset puolet. (Immonen et al. 2008: 490–494.) Black meta-

lissa uuspakanallisen siiven ensimmäisiä yhtyeitä olivat ruotsalainen Bathory ja 

Norjassa puolestaan Enslaved (Dornbusch & Killguss 2005: 97–98, Rem 2010: 

128–130, 147, Patterson 2013: 390–396). 

Metallialakulttuureissa mytologia voidaan nähdä sekä kansanperinteenä että 

uususkonnollisuutena. Uskontotieteilijä Kennet Granholmin mukaan uuspakanuus 

onkin yksi black metal -kulttuurin avainelementeistä ja alakulttuuria voidaan pitää 

ideologialtaan yhtä hyvin uuspakanallisena kuin satanistisena. Hänen mukaansa 

pakanallisten teemojen ilmaantuminen metallialakulttuuriin on osa yhteiskunnan 
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yleistä kehitystä, jossa hengellisten teemojen näkyvyys kasvaa ja uskonasiat siirty-

vät kirkoista muille elämänalueille, kuten populaarikulttuuriin. Blackmetalisteille 

uuspakanuus merkitsee kuitenkin kapinaa valtavirtayhteiskunnan arvoja vastaan, 

mutta hiukan paradoksaalisesti pakanallisia symboleita tarvitaan, jotta potentiaali-

silla markkinoilla bändi tunnistettaisiin autenttiseksi black metaliksi. (Granholm 

2011.)  

Tähän tutkimukseen osallistuneista norjalaisista muusikoista kahta lukuun ot-

tamatta kaikki olivat käyttäneet muinaisskandinaavista symboliikkaa jollain tavalla. 

Muinaisskandinaavisesta mytologiasta on tullut etenkin norjalaista black metalia 

määrittävä ilmiö. Lisäksi yksi suomalainen folk metal -yhtye hyödynsi ahkerasti 

muinaisskandinaavista symboliikkaa. Kuitenkaan yhtä suomalaista informanttia lu-

kuun ottamatta haastatellut eivät pitäneet esikristillistä mytologiaa uskontona aina-

kaan henkilökohtaisena vakaumuksena tai identiteettinä.  

Mytologia ja esikristillinen kulttuuri eivät tässä aineistossa esitä itseään vaan 

aivan jotain muita asioita. Ne symboloivat muun muassa ihmisen ja luonnon suh-

detta, informantin käsitystä yhteiskunnan tilasta tai ajattelutapoja.  

Niin sanottujen viikinkimetallibändien perehtyneisyys muinaisskandinaviseen 

kirjallisuuteen vaihtelee paljon (vrt. von Helden 2010). Tämän tutkimuksen aineis-

ton perusteella vaikuttaa siltä, että Varg Vikernesin (Burzum) tai Gaahlin (ex-Gor-

goroth, Wardruna) kaltaiset, omaa uususkontoaan kehittelevät vakaumukselliset 

pakanat ovat black ja folk metalissa poikkeuksia. Muut käyttävät ulkoisesti aivan 

samanlaista symboliikkaa aivan eri syistä, ilman henkilökohtaista uskoa niihin asi-

oihin, joista he kirjaimellisesti tekevät biisejä. Pakanuuden representaatioiden ei 

ole välttämättä tarkoitus kuvata edes menneisyyttä vaan pikemminkin nykyajassa 

tapahtuvia asioita. Siitä tulee todella väljä viitekehys, jota voidaan käyttää merkit-

semään melkeinpä mitä vain. Aihepiiriä käsitellään sanoituksissa, koska niin kuu-

luu tehdä. Kuten eräs informantti totesi, musiikki ei olisi enää black metalia, jos se 

käsittelisi jotain genreen kuulumattomia aiheita. 

Vaikka mytologioihin liittyvää symboliikkaa musiikissaan hyödyntävät muu-

sikot eivät ole uususkonnollisia siinä mielessä, että kuuluisivat johonkin uskonnol-

liseen yhteisöön tai harjoittaisivat rituaaleja, muutamat haastatelluista näkivät hen-

kiin herätetyn uuspakallisuuden hyvänä tapana asennoitua nykymaailmaan. Näille 

informanteille keskeistä pakanuudessa on luontosuhde, joka on heidän mukaansa 

luontevampi kuin kristityillä. Muinaisskandinaavisen uskonnon hahmot symboloi-

vat heidän mukaansa luonnossa vaikuttavia voimia, jotka ihminen voi edelleen 

kohdata siellä. Toisaalta pakana-aatteet edustavat myös vetäytymistä yhteiskunnan 

valtavirran ulkopuolelle, asettumista yhteiskuntaa ja kirkkoa vastaan. Norjalaisten 
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informanttien mukaan valtakulttuurissa mytologiahahmoja pidetään pahoina, kun 

taas metallialakulttuureissa niiden maine yritetään palauttaa. 

Joillekin informanteille mytologia edustaa kokoelmaa hyviä tarinoita, joista on 

helppo tehdä genren vaatimuksiin sopivia tarinoita. Sanoitusten täytyy sopia mu-

siikkiin, ja kuten yksi informantti kertoi, biisejä tehdessä ei vielä mietitä, millainen 

tarina halutaan kertoa. Tarkasti rajattu aihepiiri on myös rasite muusikoille. Kun 

kaikki muutkin kirjoittavat sanoituksia samoista mytologioista, on vaikea erottua 

massasta. (Vrt. Granholm 2011: 538.) 

Samojen symboleiden käyttö monenlaisten asioiden kertomiseen lisää väärin-

ymmärrysten mahdollisuutta (vrt. Dornbusch & Killguss 2005: 109–111). Erityi-

sesti Yhdysvalloissa joillakin uuspakanayhteisöillä on myös rasistisia ja kansallis-

sosialistisia tavoitteita. Uuspakanuuden ja rotuteorioiden yhteiset juuret ulottuvat 

jo 1800-luvun saksalaiseen völkisch-henkiseen liikehdintään. (Goodrick-Clarke 

2001: 257–278, Gardell 2003.) Myös NSBM-bändit käyttävät esimerkiksi logois-

saan ja koruissaan muinaisskandinaavisen uskonnon symboliikkaa julistaessaan 

paluuta kansakunnan pakanallisille juurille. (Massa 1999: 49–50, Olson 2013: 137.) 

Mielenkiinto muinaiskandinaavista uskontoa kohtaan voidaan tulkita myös kapi-

naksi blackmetalistien vanhempien sukupolvea vastaan, sillä heidän nuoruudes-

saan kansallisromanttinen ihastus mytologiaan ja oman etnisen taustan korostami-

nen tulkittiin äärinationalismiksi. Olivathan myös kansallissosialistit ja Norjan 

omat fasistit harrastaneet sitä. (Rem 2010: 174–179, vrt. Eriksen 1996: 38.) 

Kuten black ja folk metal -genretkin, pohjoismainen uuspakanuuskin on moni-

tahoinen ilmiö, joka voidaan jakaa uskonnonharjoittamiseen keskittyneeseen 

ásatru-liikkeeseen ja poliittisemmin suuntautuneeseen odinismiin. Vaikka osa uus-

pakanoista on pyrkinyt rodullistamaan pakanuutta jo 1930-luvulla, julkisuuteen 

skandinaavisen muinaisuskon ja rasismin yhteydet ovat tulleet pitkälti odinismista 

innostuneen Varg Vikernesin kautta. Uuspakanuus liitetään laajasti satanismiin ja 

muihin yhteiskunnan vastaisina pidettyihin ilmiöihin. Norjassa monilla uuspa-

kanoilla on taustaa myös muissa esoteerisissa tai okkulttisissa liikkeissä, ja julki-

suudessa uuspakanuus on saanut osansa satanismiin kohdistuneesta moraalipanii-

kista. Sittemmin erityisesti äärioikeistolaisen Vigrid-järjestön nousun myötä mui-

naisskandinaavinen symboliikka on Norjassa totuttu yhdistämään myös uusnatsis-

miin. (Asprem 2008.)  

Muinaisuskoon liittyvä symboliikka yhdistyy siis luontevasti muihin metalli-

alakulttuureissa käytettyihin sokkielementteihin, joilla pystytään viestimään toi-

seutta yhteiskunnan valtavirtaan nähden. Yhteiskunnan provosointi ei kuitenkaan 

ole ainoa syy käyttää näitä symboleita. Siinä missä osa informanteista näkee ne 
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lähinnä hyvänä tarina-aineksena, josta on helppo tehdä jännittäviä ja tunnistettavia 

sanoituksia, toiset käsittelevät niiden kautta suhdettaan nykymaailmaan.  

Historiakulttuurina black ja folk metal perustuvat pitkälti siihen, mitä muualla 

populaarikulttuurissa on aiheesta sanottu. Representaatiot perustuvat myös niihin 

representaatioihin, joita genressä on aiemmin esitetty. Tämä näkyy muun muassa 

siinä, että bändin kotimaasta riippumatta skandinaavisen muinaisuskon kuvaukset 

ovat yleisempiä kuin esimerkiksi suomalaisen. Suomalaiset bändit tekevät viikin-

kimetallia siinä missä skandinaavitkin. Tämä on tietenkin omiaan herättämään kes-

kustelua niiden muusikkojen parissa, joilla on vakavampia kulttuurinationalistisia 

päämääriä. Muutama haastattelemani suomalaismuusikko esitti varsin suorasa-

naista kritiikkiä ”pseudoviikinkikamaa” kohtaan, mutta myönsi samalla, että se on 

sellaista musiikkia, joka menestyy maailmalla. 

Jos genren menneisyydestä uskallettaisiin irtautua, edelleen tunnistettavia 

vaihtoehtoja olisi Suomessakin. Erinomaisesti suomalaista kansanaperinnettä tun-

teva folk metal -muusikko huomautti, että suurin osa suomalaisesta mytologiassa 

on populaarikulttuurissa ”neitseellistä” – siis tuntematonta ja hyödyntämätöntä. 

Hän itse on pyrkinyt tuomaan sitä esille sanoituksissaan. 

F2: No siis meillähän on rikas mytologia joka on lähes neitseellinen. Et ohan 

sitä nyt pintapuolisesti vähän näykitty sieltä täältä, mut siellä on paljon juttuja 

jota, jotka on lähes koskemattomia. Ja vielä niinku koska tää suomalainen my-

tologia on vielä niin hyvin dokumentoitu ja löytyy vanhoja tekstejä, ei tarvi ku 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoja mennä penkomaan niin siellä ois 

vaikka mitä juttuja, mitä välttämät kukaan oo ajatellutkaan et täällä on tämmö-

siä. Se on aarrearkku, mistä kandeis ehkä ammentaa. Onhan näitä mitkä on 

pintapuolisesti jotain niinku Kalevalan myyttejä ja tämmösii tehny, mut et 

meillä ois mahollisuus mennä vielä syvemmälle sitä, sielt vois löytyy viel 

enemmän kaikkii juttuja. 

Skandinaaviseen mytologiaan nojautuvilla suomalaismuusikoillakin on kuitenkin 

perusteluja valinnoilleen. Kaikki eivät näe genressä tutuksi tulleen symboliikan 

käyttöä matkimisena vaan päinvastoin kunnianosoituksena niille bändeille, joiden 

kautta muusikot ovat nuorina päässeet sisälle genreen. Kuten suomalaisessa folk 

metal -yhtyeessä soittava informantti huomauttaa, nuorina pojankoltiaisina sanoi-

tusten teemoja ei ylipäätään mietitty kovin tarkasti vaan varsinkin alkupään tuotan-

nossa mallia otettiin omilta suosikkiyhtyeiltä.  
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F21: No siis itse asiassa toi [bändin ensimmäinen levy] on eniten, enimmäk-

seen semmonen, [---] että otettiin Eddast, toi meidän laulaja otti suoraan sen 

tuolt jostain, Eddaa vähän luki ja oli silleen, että tää on aika siistiä, tehdään täst 

ny sit biisi. Se meni just siihen, että se on enemmän semmonen tribuutti tälle 

genrelle, tälle genrelle tai meidän musiikillisille vaikuttajille, et siel on sellasta. 

Tuol levyllä on kolme biisii, jotka on vähän semmmost niinku omien juurien 

tiedostamisen ja omien juurien pohtimisen tributointia siinä tavallaan. 

Juurilla muusikko tarkoittaa tässä bändin musiikillisia juuria, jotka ovat peräisin 

länsinaapureista, ei siis kansakunnan myyttisiä juuria. Toisaalta tämä on juuri se 

ilmiö, jota edellä siteerattu, paremmin suomalaista kansanrunoutta tunteva muu-

sikko kritisoi: ripotellaan sanoitusten sekaan pintapuolisia viittauksia Eddaan ilman, 

että aiheeseen olisi sen syvällisemmin perehdytty. 

Aihevalinnoille on kuitenkin käytännöllisiäkin syitä. Esimerkiksi yksi muu-

sikko kertoi, että kun kirjoittaa sanoituksia englanniksi, skandinaaviset nimet on 

paljon helpompi upottaa tekstiin kuin suomalaiset. Myös kansainvälinen yleisö to-

dennäköisesti tunnistaa muinaisskandinaaviset hahmot suomalaista mytologiaa pa-

remmin. Hänen tarkoituksensa ei ole kertoa biiseissään varsinaisesti sen enempää 

suomalaisesta kuin skandinaavisesta mytologiasta, vaan muinaisuuteen liittyvän 

symboliikan tarkoitus on välittää yleisinhimillisiä tarinoita ja tunnelmia. Jos biisien 

olisi tarkoitus kertoa nimenomaan mytologiasta, bändi hyödyntäisi enemmän oman 

maan kansanperinnettä, mutta yleisinhimillisten tarinoiden esittämisessä laajem-

min tunnetut mytologiahahmot toimivat paremmin. 

Sekä Suomessa että Norjassa mytologioilla on ollut oma roolinsa kansallisen 

identiteetin rakentamisessa. Autonomian ajan Suomessa Herderin opit kansallisista 

kulttuureista lankesivat hedelmälliseen maaperään. Kansanrunoutta oli tutkittu jo 

Agricolan ajoista asti, mutta 1800-luvulla siitä tuli osa kansakunnan rakentamista. 

Tutkimuksen ymmärrettiin olevan suoraan kansallisten pyrkimysten palveluksessa. 

Romantikot halusivat nähdä kansanrunoudessa todisteet Suomen muinaisesta ”san-

kariajasta”, mikä oikeutti suomalaisten paikan kansakuntien joukossa. Sen nähtiin 

kuvailevan suomalaisten kansanluonnetta ja kansan tapaa ajatella ja tuntea. Oli tär-

keää luoda Suomelle kansallinen historia, ja tähän tarkoitukseen käytettiin kansan-

runoutta. Kalevalaa pidettiin heti sen ilmestyttyä kertomuksena Suomen mennei-

syydestä, vaikkei Elias Lönroth sitä ollut sellaiseksi tarkoittanut. (Wilson 1985: 1–

96, Karkama 2008, Anttonen 2008: 218–219.) Myös norjalaiset näkivät kansan-

luonteen ilmenevän muinaisissa myyteissä ja kansanperinteessä, joiden ajateltiin 

kuvastavan myös maan luonnonolosuhteita (Falnes 1933/1968: 68–69).  
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Itsenäisyyden aikana kansanrunoutta piti suomalaisten mielissä koululaitos ja 

Kalevalan päivä. Sitä luettiin vähän, mutta sen sisältöä käytettiin sitäkin innok-

kaammin poliittisiin tarkoituksiin. Kalevalaan vedottiin niin Suur-Suomi-aatteessa, 

sotapropagandassa kuin hieman yllättäen myös vasemmiston julkaisuissa. Etenkin 

toisen maailmansodan jälkeen käsitys Kalevalan historiallisuudesta alkoi kuitenkin 

antaa tilaa moderneimmille tieteellisille käsityksille. (Wilson 1985: 97–162.) Kale-

vala-symboliikkaan hyödynnettiin poliittisesti muun muassa oikeuttamaan heimo-

sotia, mutta siihen vedottiin myös vaadittaessa kansalle lisää oikeuksia. Kalevalan 

perusteella suomalaisuus määriteltiin symbolisesti suomen kieltä puhuvien ihmis-

ten yhteisöksi. (Anttonen 2008.) 

Esimerkkinä Kalevalan ja äärinationalistisen sotapropagandan liitosta tuntuu 

asiaan kuuluvalta siteerata tähän Elias Simojoen Kalevalan päivän puhetta vuodelta 

1923. Simojoki oli tuolloin teologian opiskelija, sittemmin pappi ja IKL:n kansan-

edustaja. Tämä katkelma kävisi sellaisenaan jonkin nykyisen, erityisen kansallis-

mielisen black metal -yhtyeen haastatteluvastauksesta, joskin black metalin kon-

tekstissa vihollinen ei välttämättä olisi ”ryssä” (ks. luku 7.3). 

Kuolema ryssille, olivatpa he minkä värisiä tahansa. Esi-isiemme vuotaneen 

veren nimessä, kuolema kotiemme, omaistemme ja isänmaamme hävittäjille ja 

raiskaajille, kuolema Kalevan heimon pirstojalle, Suomen kansan saastuttajalle. 

Suomen menetetyn kunnian ja tulevan suuruuden nimessä: Kuolema ryssille! 

Isänmaamme nousevan suuruuden ja kansamme heräämisen nimessä käyköön 

tänä Kalevalan päivänä pyhän rakkauden ja vihan herätyshuuto kautta Kuller-

von heimon ja armaan synnyinmaan. (Wilson 1985: 109–110.) 

Kansanperinteen tutkimuksen ja kansakunnan rakentamisen muodostama tulkinta-

kehys johtaa metallialakulttuurien tarkkailijan pitämään liian itsestään selvänä, että 

mytologiat liittyvät nimenomaan oman kansan menneisyyteen. Tämä on myös juuri 

sitä menneisyyden nationalistista käyttöä, jota esimerkiksi Østigård (2001) kritisoi 

korostaen, että esi-isät eivät kuulu samaan kansaan kuin nykyiset pohjoismaalaiset. 

Kuten Granholm muistuttaa, näennäisestä läheisyydestä huolimatta esikristil-

linen pakanakulttuuri on meille yhtä vieras ja eksoottinen kuin esimerkiksi itämai-

set mysteerit. Uuspakanuus voidaan nähdä osana eurooppalaisen esoterian perin-

nettä, joka on löytänyt kiehtovia oppeja kaukaa omasta arkipäivästä. (Granholm 

2011: 519.)  

Black- ja folkmetalistit eivät ole syntyjään uuspakanoita, vaan he ovat valin-

neet käyttävänsä esikristillisiin uskontoihin liittyvää symboliikkaa. Esikristillisen 

kulttuurin ja nykyajan välillä on monta sukupolvea ja vuosisataa sellaista historiaa, 
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jonka he ovat päättäneet unohtaa menneisyyden kuvauksessaan. Uuspakanallisia 

elementtejä voidaan pitää kulttuurisen supermarketin tuotteina, jotka kuluttaja voi 

valita mielensä mukaan. Kuitenkin musiikkialakulttuurissa käytettyjen represen-

taatioiden pitää pysyä tunnistettavina ja omassa ympäristössään hyväksyttyinä. Nii-

den pitää sopia musiikkiin ja sulautua osaksi musiikkigenrejen perinnettä. Osittain 

ne myös heijastavat tiedostamattomia, kansallisessa kulttuurissa itsestään selvinä 

pidettyjä käsityksiä, joita voidaan pitää kulttuurin syvimpään tasoon kuuluvina. Pa-

kanauskonnon representaatiot ovat hyvä esimerkki siitä, kuinka Mathewsin (2000) 

kulttuurin eri tasot eivät ole välttämättä erotettavissa toisistaan, kun omat valinnat, 

yhteisön paineet ja tiedostamaton sulautuvat yhteen. 

5.4 Sotaveteraaneja ja sodassa tahriutuneita symboleita  

Black ja folk metalissa menneisyyttä kuvataan valikoiden. Aikakausista esille nou-

see ennen kaikkea esihistoriallinen aika. Yleinen aihe ovat sodat esihistorialliselta 

ajalta mutta erityisesti black metalissa myös toinen maailmansota. Sen sijaan esi-

merkiksi vuoden 1918 tapahtumat mainitaan suomalaisessa haastatteluaineistossa 

vain kerran. Ne eivät ole oleellinen osa black ja folk metalissa tuotettua histo-

riakulttuuria toisin kuin suomalaista historiatietoisuutta yleensä. (Vrt. Ahonen 1998: 

48–51, 64–73, Torsti 2012: 112–135.) 

Sota ja joukkotuho ovat black metalissa yleisiä teemoja, mikä näkyy sekä bän-

dien ja levyjen nimissä että levynkansissa ja bändipaidoissa. Ihannoitu sotaisa es-

tetiikka on usein peräisin toisesta maailmansodasta. Blackmetalistien taistelu koh-

distuu pääasiassa kristinuskoa, mutta myös länsimaista demokratiaa ja muita rotuja 

vastaan. Sotaa käytetään tuhon symbolina. Ihmisten tuhoamisen ihannoinnilla on 

sekä sosiaalidarwinistisia että yleisesti ottaen misantrooppisia motiiveja. (Dorn-

busch & Killguss 2005: 124–138.) 

Toisaalta sota-aiheet vain sopivat aggressiiviseen musiikkiin paremmin kuin 

esimerkiksi verouudistus, kuten sotateemoja hyödyntäneessä folk metal -yhtyeessä 

soittava muusikko pohtii.  

F21: No se on isoimpii kipukohtii tavallaan sota, väkivalta ja viha ja tollaset 

asiat, ne on niinku niitä pimeitä asioita, joita on tosi vaikee käsitellä, ja sit [ne] 

vaan pelaa niin isoo roolii ihmisen historiassa [---] Me ei vielä olla päästy ihan 

semmosiin siis niin virkamiesmäisiin aiheisiin, tai esimerkiks jostain verouu-

distuksesta ruvettais hirveesti filosofoimaan, että millä tavalla tämä on vaikut-
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tanu kansakunnan kehitykseen. [---] Se on ylipäätän kun metallissa, se on sel-

lasta niinku voimakasta musiikkii, niin yleensä voimakkaan kuvastonhan löy-

tää tämmösist kipupisteistä. Tulee sit aika paljon sellasta sotatematiikkaa ja 

vahvoja tunteita, ja sit ylipäätään semmonen filosofisen mietiskelyn puoli ja sit 

on semmonen mytologinen.  

Informantti korostaa, ettei hän tarkoita sanoituksissaan sodalla välttämättä konk-

reettista sotaa vaan sota toimii myös symbolina ihmisen sisäisille tai aatteiden vä-

lisille kamppailuille. Kuten mytologiaviittausten, sota-aiheiden ei ole tarkoitus ker-

toa sodasta itsestään vaan metaforisella tasolla ihmisyydestä. 

Sotiin liittyy suuria tunteita. Menneisyyden sodat ovat aina kiinnostaneet ih-

misiä. Kaikkien aikojen tuhoisimpana sotana toinen maailmansota on kiinnosta-

vuudessaan omassa luokassaan, ja siitä on tuotettu valtava määrä kirjoja, elokuvia 

ja muistomerkkejä, jotka pitävät sotamuistot ihmisten mielissä. Toisen maailman-

sodan tapahtumia muistellaan oman maan näkökulmasta osana kansallista kerto-

musta. Erityisesti akateemisen historiantutkimuksen ulkopuolella toimivat kirjoit-

tajat puolustavat nationalistisia tulkintoja. Muistoissa nousevat esiin sankaritarinat 

mutta myös kansalliset traumat esimerkiksi Saksassa ja miehitetyissä maissa. Muis-

telu onkin tarkoituksellisen epätarkkaa. Poliittisena työkaluna sitä käytetään nykyi-

syyden selittämäiseen, nationalistisessa retoriikassa myös sotien oikeutuksen puo-

lustamiseen. (Jokisipilä 2007.) 

Toisen maailmansodan tapahtumat ovat Suomessa yleisesti jaettuja kansallisen 

identiteetin rakennuspalikoita. Sotien muistelu ei ole yhteiskunnan vastaista toi-

mintaa, vaan pikemmin yleisesti hyväksyttyjen ajattelutapojen uusintamista. Kuten 

Jokisipilä (2007: 21) pohtii, tuolloin 90-vuotisesta itsenäisyyden ajastaan Suomi on 

ollut aktiivisena osallisena toisessa maailmansodassa vain hieman yli kolme vuotta, 

mihin nähden sodan merkitys kansallisen itseymmärryksen kannalta on suhteetto-

man suuri. 

Yleisen käsityksen mukaan sodanjälkeisinä vuosina sotatapahtumista keskus-

telua välteltiin vuosia ja esimerkiksi sotaveteraaneja ja lottia ruvettiin arvostamaan 

julkisesti vasta 1980-luvulla (Häikiö 2003: 177–178, Sulamaa 2006). Etenkin 

1970-luvulla poliittinen ilmapiiri sai valtionjohdon lisäksi monet isänmaallisinakin 

pidetyt julkisyhteisöt välttelemään isänmaallisuuden osoituksia (Alenius 2005). 

Etenkin jatkosotaan osallistumista kritisoitiin tuolloin valtionjohtoa myöten (Vares 

2007: 183–184). Toisaalta samaan aikaan sotaveteraanit olivat aktiivisesti mukana 

yhteiskunnassa, sotamuistoja kerättiin ja tasavallan presidentti osallistui sotainva-
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lidien keräykseen (Uschanov 2012: 212–214). Kinnusen ja Jokisipilän (2012) mu-

kaan käsitys isänmaallisuuden marginalisoinnista sodan jälkeen on osa uusnationa-

listista narratiivia, joka puolestaan unohtaa tuon ajan isänmaallisen toiminnan. 

1990-luvulta alkaen suomalaisten sotamuistelua on hallinnut uusisänmaalli-

suus, joka ihannoi ja romantisoi sota-aikaa. Nykyään toisen maailmansodan muis-

toa uusinnetaan lukuisissa tilaisuuksissa ja julkaisuissa. Esimerkiksi elokuvissa ja 

muissa populaariesityksissä tuotteissa sotia käsitellään isänmaallisessa hengessä. 

Niissä esitetään jopa sellaisia tulkintoja, että itse asiassa Suomi olisi voittanut sekä 

talvi- että jatkosodan, koska sitä ei miehitetty. Erityisen tärkeä rooli sotamuistojen 

mielessä pitäjänä oli edesmenneellä kenraali Ehrnroothin kaltaisilla symbolisilla 

hahmoilla. (Vares 2007, Kinnunen & Jokisipilä 2012, ks. myös Ahonen 1998: 51–

56.)  

Elokuvien lisäksi käsitys sodista perustui sodan kokeneen sukupolven kerto-

muksiin, joita nuoremmat polvet tulkitsivat kansallisesta näkökulmasta. 1990-lu-

vulla nuoret arvostivat lähes yksimielisesti isovanhempiensa uhrauksia sodissa. 

Historiakulttuurissa ja muistoissa sodista oli rakennettu kansallinen kertomus, joka 

osaltaan vahvisti kansallista identiteettiä. (Ahonen 1998: 73–89, vrt. Torsti 2012: 

135–155.) Toisaalta osana historiakulttuuria sotien aikaan sijoittuvissa historialli-

sissa romaaneissa käsitellään 2000-luvulla usein vaikeita ja vaihettuja aiheita, jotka 

eivät sovi sankaruutta korostavaan kehykseen, kuten myös naisten ja lasten koke-

muksia sotavuosilta (Hietasaari 2016). Tällaiset aiheet eivät näy lainkaan black ja 

folk metalin tulkinnoissa menneisyydestä, vaikka ympärillä vellovassa histo-

riakulttuurissa olisi aineksia tällaisiinkin pohdintoihin. 

Suomalaiset nuoret ovat kylmän sodan jälkeen yhdistäneet isänmaallisuuden 

ennen kaikkea toisen maailmansodan tapahtumiin. Heistä suurin osa pitää myös 

isänmaallisuutta myönteisenä asiana. (Virrankoski 2001: 47–57.) Toisen maailman-

sodan muistoja isänmaallisuuden keskeisenä sisältönä uusinnetaan suomalaisessa 

valtamediassa erityisesti jokaisena itsenäisyyspäivänä (Paasi 2015). 

Tämä on se kulttuurinen konteksti, jota vasten suurin osa informanteistanikin 

merkityksellistää lähihistoriaa. Toisen maailmansodan muistelu ja isänmaallisuus 

ei ole vastakulttuuria, niin kuin se mahdollisesti oli vielä omassa lapsuudessani kyl-

män sodan aikana, vaan päinvastoin nuorten aikuisten kulttuurin valtavirtaa. Ei ole 

yllättävää, että toinen maailmansota nousee esiin tutkimuksen suomalaisessa ai-

neistossa.  

Isänmaallisuuden samaistaminen sotamuistoihin näkyy tämän tutkimuksen 

suomalaisten informanttien kertomuksissa – onhan suurin osa heistä sitä sukupol-

vea, jolle esimerkiksi veteraanien kunnioittaminen on ollut itsestään selvää. Se 
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näyttäytyy varsin historiattomana ilmiönä, eikä sitä juuri pohdiskella kylmän sodan 

aikana kasvaneiden sukupolvien kokemuksia vasten. Nuoret informantit näkevät, 

että black metalissakin käsitystä oman maan historiasta rakennetaan pitkälti toisen 

maailmansodan tapahtumien kannalta. Nuori NSBM-fani yhdistää veteraanien 

kunnioituksen jopa siihen, että hän ylipäätään aikanaan kiinnostui black metalin 

kansallismielisemmästä laidasta. 

F12: Ihan pienestä pitäen mä oon omaa kulttuuria arvostanu. Vaari oli sotave-

teraani. Mä olin usein sen kanssa peltotöissä. Sielt on oppinu sen, ja sitten vaan 

tuli tämä tämmönen pakanametalli, black metal, nsbm, niin siinä ku, tästähän 

löytyy näitä samoja juttuja vielä metallimusiikin muodossa, että tuli vähän sitä 

kautta. 

Myös Norjassa toinen maailmansota ja saksalaismiehitys ovat olleet tärkeitä kan-

sallisuusprojektin rakennusaineksia, joista on julkaistu vuosittain suuri määrä kir-

joja (Eriksen 1993b: 43–44). Kuten useimmille suomalaisillekin, myös norjalai-

sille ”sota” tarkoittaa nimenomaan toista maailmansotaa. Jaettua tietoa siitä on nuo-

remmillakin sukupolvilla, jotka eivät ole itse kokeneet sotaa. Miehitystä vastusta-

nutta sukupolvea pidetään sankareina, ja suureen kertomukseen sota-ajasta liittyy 

muutenkin norjalaiseen identiteettiin yhdistettyjä asioita, kuten muun muassa luon-

nossa liikkumisen merkitys vastarintaliikkeen toiminnassa. Toiseuden edustajina 

sotapuheessa esiintyvät miehittäjien kanssa yhteistyötä tehneet entiset fasistipuolu-

een kannattajat, joiden muistelu on ollut Norjassa vaikea asia. Sodan jälkeen sota-

kokemuksia on vedottu mitä moninaisimmissa poliittisissa debateissa, muun mu-

assa valaanpyyntiä ja maahanmuuttoa vastustettaessa. (Eriksen 1995.) 

Black metal voidaan nähdä yhdeksi keinoksi purkaa sotahistoriaan liittyviä 

hankalina pidettyjä keskustelunaiheita. Ainakin yhden haastattelemani muusikon 

mukaan tavalliset norjalaiset suhtautuvat muinaisskandinaaviseen symboliikkaan 

kielteisesti nimenomaan siitä syystä, että se yhdistetään automaattisesti natseihin 

(ks. luku 5.3). Black metalin avulla hän pyrkii irrottamaan symbolit tästä mennei-

syydestä ja nostamaan ne uudelleen kunniaan. Hänen mielestään ne liittyvät niin 

oleellisesti norjalaiseen identiteettiin, ettei niitä ole varaa hukata. 

N3: Olen valinnut ne, koska useimmilla norjalaisilla näyttää olevan alemmuus-

kompleksi suhteessa omaan kulttuurihistoriaan. Ja myös siksi, että toisen maa-
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ilmansodan jälkeen useimmat muinaisskandinaaviset symbolit yhdistettiin nat-

sisymboleihin, heitimme lapsen pois pesuveden mukana. On aikakin löytää se, 

ennen kuin se hukkuu kokonaan.11 

Norjan miehitykseen liittyvät tapahtumat loistavat poissaolollaan norjalaisessa 

black ja folk metalissa. Ainoa tietämäni yhtye, joka on tarttunut niihin muutenkin 

kuin vaikeasti ymmärrettävän symboliikan kautta, on Vreid, jonka kaksi teemale-

vyä I Krig (2007) ja Milorg (2009) käsittelivät Norjan vastarintaliikettä. Suomalai-

set informantit ylipäätään puhuvat toisesta maailmansodasta suoremmin ja ihan-

noivampaan sävyyn kuin norjalaiset. Norjalaisten black- ja folkmetalistien pu-

heessa se esiintyy lähinnä monitulkintaisten symbolien kautta.  

Soveltuuko Norjan kohtalo toisessa maailmansodassa huonommin metallimu-

siikin kontekstiin vai paikkaavatko päinvastoin suomalaiset metalistit viikinki-

sotien puutetta turvautumalla muusta historiakulttuurista tutuksi tulleisiin puheta-

poihin ja kuvastoihin? Ehkä passiivinen miehityksen kokeminen ei istu sanka-

ruutta korostavaan, maskuliiniseen eetokseen. 

5.5 Nykyaika alkoi tuhat vuotta sitten 

N15: Norjalainen black metal käsittelee antikristillistä ideologiaa ja sellaista, 

ja he miettivät sitä, mitä oli ennen ja mikä meillä ei ole niin hienosti nyt. Kris-

tinusko tuli, ja ennen oli paljon paremmin ja he ovat aika innostuneita siitä, 

millaista oli ennen. [---] Tuntevat itsensä vihaisiksi, vahva tunne jostakin, mikä 

tapahtui tuhat vuotta sitten.12  

Kun black ja folk metal -bändit käyttävät menneisyyden representaatioita erilaisten 

asioiden kuvaamiseen, joudutaan joskus ristiriitoihin. Menneisyyden kuvaamisessa 

tärkeintä on se, että menneisyys ei ole nykyaikaa. Menneisyys edustaa toiseutta 

nykyaikaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan verrattuna. Kuitenkin menneisyydestä va-

litaan vain joitakin aikakausia ja ilmiöitä, jotta pysytään alakulttuurin hyväksymien 

aiheiden parissa. Black ja folk metalin näkökulmasta nykyaika alkaa siis suunnil-

                                                        
11 Jeg har vel valgt de fordi de fleste nordmenn ser ut til å ha et mindreverdighetskomleks i forhold til 
egen kulturhistorie. Og også fordi at etter 2. verdenskrig ble de fleste norrøne symboler sammenlignet 
med nazisymboler, vi skyllte barnet ut med brakkvannet. På tide vi finner det før det drukner helt. 
12 Blackmetallen i Norge som handler om antikristningsideologi og sånn, og de tenker på det som var 
før og vi har det ikke så greit nå. Kristendommen (epäselvää, kom?) og det var mye bedre før og så er 
det litt sånn at man er opptatt av hvordan det var før. [---] Føler seg krenkelse, en sterk følelse av noe 
som skjedde for tusen år siden. 
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leen kristinuskon saapumisesta Pohjolaan. Kuten edellä siteerattu norjalainen folk-

metalisti ihmettelee, blackmetalistit ovat tuntevinaan suuttumusta sellaisista asi-

oista, jotka tapahtuivat jo tuhat vuotta sitten.  

Uuspakanallisessa black metalissa vihollisina esitetään kristinusko ja ne mui-

naiset maanmiehet, jotka omaksuivat sen (Lilleng 2007). Pakanallinen menneisyys 

nähdään kristinuskon vastakohtana ja kristilliset arvot ymmärretään moderneiksi, 

vaikka tällaista käsitystä ei kovin moni jaakaan maallistuneissa yhteiskunnissa, 

joissa vastakkain ovat pikemmin modernin edustajina sekulaarin humanismin kan-

nattajat ja menneisyyden edustajina konservatiivikristityt. Remin (2010: 195–196) 

mukaan black metalissa hyökätään nimenomaan Jeesuksen hahmoa kohtaan, sillä 

black metal -symboliikassa juuri se symbolisoi vieraan uskonnon tunkeutumista 

maahan. Tämä poikkeaa muiden uskonnonvastaisten liikkeiden asenteista, koska 

niissä yleensä Jeesus-hahmoon suhtaudutaan myönteisemmin kuin muihin uskon-

non elementteihin. 

Historioitsija Sverre Baggen mukaan käsityksiä viikinkien pakanauskonnon ja 

kristinuskon kohtaamisesta hallitsee Norjassa kolme tarinaa. Ensinnäkin lähes täy-

sin luterilaisessa maassa kaikkeen katolilaisuuteen viittaavaan suhtauduttiin erittäin 

negatiivisesti. Toisaalta keskiaika nähtiin Norjan suuruuden aikana, jonka refor-

maatio ja luisuminen Tanskan valtion osaksi lopetti. Oli siis syytä korostaa yhteistä 

kristillistä taustaa ja unohtaa uskontokuntien erot. Kolmannet keskittyvät ylistä-

mään vapaiden pohjan miesten urheaa kamppailua käännytystä vastaan. (Bagge 

2005: 107–108, ks. myös Falnes 1933/1968: 178–181.) Samanlaista keskustelua on 

käyty myös suomalaisessa historiankirjoituksessa (ks. Fewster 2005: 396, ks. myös 

Karkama 2008: 149–150). 

Samalla tavalla aatteellisten lähtökohtien mukaan kiemurtelee myös black- ja 

folkmetalistien suhtautuminen maansa muinaiseen historiaan. Norjassa kristillisen 

keskiajan kulttuurin kukoistus on black metalin kannalta hankala asia, joka mie-

luummin hypätään kokonaan yli ja keskitytään urheisiin pohjanmiehiin. Suomessa 

vaietaan mielellään sekä kansallisuusaatteiden vakiintumisen että sotien aikaisen 

isänmaallisuuden kristillisestä luonteesta. Metallikulttuurien suhde kristinuskoon 

onkin mielenkiintoinen ja huomattavasti monimutkaisempi kysymys kuin ensi sil-

mäykseltä näyttää.  

Metalliyhtyeet ovat usein löytäneet innoitusta uskonnoista kuvatessaan pahuu-

den, kuoleman ja sodankäynnin kaltaisia teemoja. Erityisen suosittuja inspiraation 

lähteitä ovat olleet Ilmestyskirjan teemat, mutta myös muita uskonnollisia symbo-

leita ja terminologiaa on hyödynnetty. Sittemmin metallimusiikista on tullut myös 

niin sanotun vaihtoehtoisen hengellisyyden areena, joka ammentaa myös muista 
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hengellisistä konteksteista kuin kristinuskosta. Näille representaatioille tyypillisiä 

ovat jyrkät vastakkainasettelut, mutta myös erilaisten oppien, kuten satanismin, 

esoterian ja uuspakanuuden, sekoittuminen toisiinsa. (Moberg 2009.)  

Kristinuskoa vastustetaan kristillisen ajatusmaailman ja symboliikan kehyk-

sissä. Black metal -yhtyeiden julistama viha kristinuskoa kohtaan saa käyttövoi-

mansa siitä, että niin yhtyeen kuin yleisökin tunnistavat kristilliset symbolit ja aja-

tusmallit. Black metal ei yleensä ole ateistista tai sekulaaria, vaan kristinuskon vas-

takohtana alakulttuurissa nähdään satanismi tai uuspakanallinen ajatusmaailma. 

Tietenkin poikkeuksiakin on, myös tämän tutkimuksen aineistossa.  

Aineistossani antikristillinen metalli on nimenomaan black metalia tai siihen 

juurensa juontavaa synkempää folk metalia. Norjalaiset informantit ottavat ylipää-

tään aika vähän kantaa kristinuskoon muuten kuin nimenomaan esikristillisen kult-

tuurin vastaparina. Yksi syy lienee kysymyksenasettelu, joka keskittyi alakulttuurin 

nationalistiseen puoleen. Ehkä kristinuskon vastustus on lisäksi niin itsestään selvä 

osa alakulttuurin ideologiaan, että sitä ei tarvitse erikseen mainita. Suomalaisessa 

aineistossa jotkut informantit kertoivat ihailusta viikinkejä kohtaan, koska 

nämä ”kävivät vetämässä pappeja ja munkkeja turpaan” – mikä ei taida kuitenkaan 

olla kovin vakava kannanotto asiaan.  

Vaikka folk metalissa esitetyt pakanauskontojen representaatiot voidaan nähdä 

kristinuskon kritiikiksi tai yrityksiksi etsiä vaihtoehtoja sille (ks. Moberg 2009: 

121–123), folk metal ei suhtaudu kristinuskoon samalla tavalla kategorisen viha-

mielisesti kuin black metal. Pohjoismaissa folk metalilla ei ole ylipäätään yhtä jyrk-

kää ideologista latausta kuin black metalilla, vaikka myös iloisessa folk metalissa 

yksittäiset muusikot kysyttäessä kertovatkin suhtautuvansa kristinuskoon kriitti-

sesti esimerkiksi siitä syystä, että se on heidän mukaansa vahingoittanut ihmisten 

luontosuhdetta esikristilliseen ajatteluun verrattuna.  

Toisaalta kristinuskoa pitkään vastustaneet pakanat nähdään kiehtovina kapi-

nallisina, jotka voidaan esittää black metalin esikuvina. Pakanoiden vastarinnan 

kristinuskoa vastaan nähdään vastaavan black metalin vastarintaa nyky-yhteiskun-

nan arvoja vastaan. Lisäksi se legitimoi musiikkigenren yhteyden alueellisiin juu-

riin. 

F6: Kun miettii tätä kulttuurihistoriallisesti niin tämähän on viimenen linnake 

ennen kristinuskoa ollu Skandinavia [---] jotenkin täällä on ehkä semmonen, ei 

oo niin kauan siitä ajasta, että tuommoselle black metal -ajattelulle löytyy ja-
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lansija. Tuhat vuotta [---] jotenkin tunnustaa, että täällä maaperä on sille otol-

linen ja black metalliin liittyy myös semmoset luontokysymykset ja muut, täm-

mönen estetiikka on jotenkin täällä Skandinaviassa helposti löydettävissä. 

Vaikka erityisesti black metal nähdään ennen kaikkea kristinuskon vastaisena mu-

siikkina, se uusintaa osaltaan kristillisiä ajattelutapoja. Vaatimukset vakaumuksen 

aitoudesta, vakaumuksen laajentaminen elämäntavaksi, tiukat eronteot meihin ja 

muihin sekä pikemminkin sentimentaalinen kuin rationaalinen suhtautuminen maa-

ilman eivät nimittäin ole Pohjoismaissa black metal -kulttuurin keksintöä. Sekä 

protestanttiset herätysliikkeet että black metal perustuvat osaltaan samaan roman-

tiikan perintöön. 1800-luvulla romanttinen idealismi vaikutti suuresti tavallisten 

eurooppalaisten ihmisten elämään protestanttisten herätysliikkeiden kautta. Herän-

neet nousivat vastustamaan valistusajan rationaalista teologiaa. Heillä oli paljon 

yhteistä romanttisten ajattelijoiden kanssa: tunteellisuus, mystisyys, maaseudun 

kansan ”luonnollisen” elämäntavan ihailu ja pyrkimys kokonaisvaltaiseen meta-

fyysiseen elämänkatsomukseen. (Murtorinne 1992: 99–100.) 

Norjassa “kansanomainen pietismi” (folkelig pietisme) on nähty vastarintaliik-

keenä muussa yhteiskunnassa vallitsevia arvoja vastaan (Seland 2001). Toisaalta 

sosiaaliantropologi Marianne Gullestad (1989: 158–163) on esittänyt, että päinvas-

toin pietistiset ajattelutavat ovat hyvin tyypillisiä norjalaiselle arkiajattelulle, 

vaikka ihmiset eivät yleisesti ajattele niiden olevan uskonnollisia. Pietismi ei siis 

olisikaan vastakulttuuria, vaan se heijastaisi arvoja, jotka olisivat yleisiä norjalai-

sessa yhteiskunnassa myös varsinaisten herätysliikkeiden ulkopuolella. Gullestadin 

mielestä mustavalkoisuus, moralismi ja eronteko ”meidän” ja ”heidän” välille ovat 

tavallisten norjalaisten ”arkifilosofian” (hverdagsfilosofi) oleellisia piirteitä. 

Erityisesti perinteisessä toisen aallon black metal -kulttuurissa vaaditaan 

kompromissitonta omistautumista musiikkikulttuurin elämäntavalle. Black metal -

muusikot nähdään pienenä eliittijoukkona. Kuten herätyskristillisyydessäkin, vi-

hollisena nähdään paitsi kirkko, myös rationaalinen tieteellinen maailmankuva ja 

maalliset arvot. Sekä herätysliikkeiden jäsenillä että metalisteilla on lisäksi varsin 

synkkä näkemys maailmasta ja ihmisluonnosta. On parempi vetäytyä pois maalli-

sesta elämästä ja modernista yhteiskunnasta. Maallistuneessa, moniarvoisessa yh-

teiskunnassa äärimetalistit ja herätyskristityt ovat ainakin joissakin tapauksissa sa-

malla puolella rintamalinjaa vastustaessaan kulttuurin valtavirran elämäntapaa ja 

arvoja. 
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Aineistoni perusteella on vaikea sanoa, kuinka moni black ja folk metal  

-kulttuurissa toimiva suomalainen tai norjalainen hahmottaa, kuinka lähellä ala-

kulttuurissa yleiset ajattelutavat ovat herätyskristillistä ajattelua. Ainakaan yhtäläi-

syyksistä ei keskustella yhtä itsetietoisella tavalla kuin esimerkiksi romantiikasta 

metalliajattelun esikuvana. Kuitenkin kristinuskon vastustaminen saattaa johtaa 

metalistit peilaamaan ajatuksia ja mentaliteetteja, jotka ovat itse asiassa peräisin 

uskonnollisista yhteyksistä.  

Yhteydet herätyskristillisyyteen ovat enimmäkseen tiedostamattomia. Niiden 

juuret ovat niin syvällä kulttuurissa, että niitä ei kyseenalaisteta eikä niistä tarvitse 

keskustella. Ne kuuluvat Mathewsin (2000) jaottelua mukaillen kulttuurin kahdelle 

syvemmälle tasolle. Poikkeuksiakin kuitenkin on. Yksi norjalainen folk metal  

-muusikko mainitsi ottaneensa vaikutteita norjalaisesta virrestä, jonka keskeinen 

ajatus on, että taivaaseen pääsee vain pieni joukko ihmisiä ja sitä ennen heidän täy-

tyy taistella kovasti. Siinä todelliset uskovaiset asetetaan vastakkain muun maail-

man kanssa. Loppujen lopuksi kristillisessä virressä puhutaan aivan samoista asi-

oista kuin skandinaavisessa mytologiassa tai metalli-ideologioissa.  

N13: Työstän yhtä biisiä, jonka lähtökohtana on vanha norjalainen virsi. Se on 

hyvin kiinnostavaa, koska virren sanoma on, että kuka tahansa ei pääse 

taivaaseen ja ihmisen pitää taistella voimalla tiensä sinne. Taivaan portti on 

kapea ja ahdas ja tavallaan vain vahvimmat pääsevät taivaaseen. Mielestäni se 

on erittäin kiinnostavaa, koska tavallaan black metalissa on samanlainen 

ideologia ja ajattelutapa. Siis se elitistinen, äärimmäinen puhe, 

muinaisskandinaavinen black metal, black metal niinkuin, että sinun pitää 

taistella voimalla omasta puolestasi päästäksesi eteenpäin maailmassa. Meillä 

on tavallaan biisi, joka asettaa nämä vastakkain. Sinulla on kristinusko, myytit 

ja muinaisskandiaavinen usko, joka on myös, tai sen pitäisi olla täydellinen 

vastakohta, mutta joka myös puhuu juuri samoista asioista ja tavallaan saarnaa 

juuri samalla tavalla kuinka mennä eteenpäin ja elää elämää. Ja se on 

suhteesssa siihen kuinka me etsimme (epäselvää) tunnemme ikään kuin 

merkityksettömyyttä elämässä. Mielestäni se on erittäin mielenkiintoista. On 

hyvin vaikea sanoa, että se mitä me sanomme on oikein ja se mitä he sanovat 

on väärin. Ne ovat sama asia. 

AM: Olen sitä mieltä, että black metal on tavallaan hyvin pietistinen osakult-

tuuri. 
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N13: Kyllä, ehdottomasti.13 

Myös Oksasen mukaan black metal -alakulttuuri muistuttaa ajattelutavoiltaan kris-

tillisiä herätysliikkeitä, koska herätysliikkeiden tavoin siinäkin odotetaan alakult-

tuurin jäseniltä aitoa ja henkilökohtaista sitoutumista liikkeeseen ja sen ideologiaan 

(Oksanen 2001: 59). 

Edellä siteerattu informantti on poikkeus, sillä hän sekä tiedostaa yhteyden he-

rätyskristilliseen ajatteluun että puhuu siitä oma-aloitteisesti. Hänen bändikave-

rinsa, joka oli myös mukana haastattelussa, kertoi lisäksi saaneensa virren kautta 

aivan uuden näkemyksen norjalaiseen musiikkiperinteeseen. Myös toisen bändin 

muusikko kertoo, että hänen tietoisesti luomassa, romantisoidussa kuvassaan men-

neisyydestä ja kyläkulttuurista romantisoidulla kristinuskolla on sijansa romanti-

soidun pakanallisuuden rinnalla. Nämä muusikot antavat hyvälle viholliselle sille 

kuuluvan arvon, mutta se ei tee yhtyeestä kristillistä, vaan senkin tavoitteista löytyy 

muinaisten pakanallisten arvojen edistäminen nyky-yhteiskunnassa. 

Muutama muukin haastateltu korostaa, että black metal on länsieurooppalaista, 

kristillisessä kulttuurissa syntynyttä musiikkia, joka vaatii kristillisen kontekstin 

tullakseen ymmärretyksi. Kapina ilman kapinan kohdetta ei olisi mielekästä. Saa-

tana on kiistämättä kristillisen mytologian hahmo. Sen sijaan muinaisskandinaa-

vista mytologiaa hyödyntämällä voidaan astua osittain kristillisen kehyksen ulko-

puolelle. 

Herätysliikkeillä on ollut osansa myös nationalismissa ja kansallisromantii-

kassa sekä Suomessa että Norjassa. Esimerkiksi johtavilla herännäispapeilla oli lä-

heiset yhteydet akateemisiin kansallisromantikkoihin (Murtorinne 1992: 99–100). 

1920- ja 30-luvuilla herännäisyydessä omaksuttiin lisää kansallismielisiä aatteita ja 

                                                        
13 Jeg har en låt jeg jobber med nå som tar utgangspunkten i en gammel norsk salme. Det er en veldig 
interessant fordi budskap i den salmen er at det er ikke hvem som helst som kommer til himmelen og 
man er nødt til å kjempe seg veien med makt for å komme til himmelen. Porten til himmelen er smal og 
trang og de er på en måte bare de sterkeste og (?) som kommer inn til himmelen da. Og det er.. jeg synes 
det er veldig interessant da fordi det er på en måte en lignende ideologien, en lignende tankegang som 
man finner i på en måte, på en måte i blackmetallen. Asså den elitistiske, ekstreme talen den norrøna 
folkmetallen, black metallen liksom at du skal kjempe deg fram i verden med makt. Vi har på en måte 
en låt som setter dem opp mot hverandre. Du har kristendom, mytene og norrøn tro som er også tro som 
er, som skulle være i absolut opposisjon men som også snakker akkurat om de samme tingene og på en 
måte preker akkurat på den samme måten om å gå fram og leve livet. Og der er det i forhold til det 
hvordan vi søker etter (epäselvää) å føle på liksom meningsløsheten i livet... jeg synes det er veldig 
interessant (epäselvää) går veldig hardt ut og sier at det vi sier er riktig og det de sier er galt. De samme 
tingene. 
AM: Jeg syns jo at black metal på en måte er veldig pietistisk delkultur. 
N13: Ja, absolutt. 
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heränneet olivat aktiivisia isänmaallisissa liikkeissä. Suomessa suurin osa herätys-

liikkeiden jäsenistä oli maaseudun tavallisia ihmisiä. Vaikka koulutetut kaupunki-

laiset vastustivat herätyskristillisyyttä, sitä myös ihailtiin, koska se vastasi käsitystä 

vakavamielisestä uskonnollisesta talonpojasta kansalaisen ihannetyyppinä. (Heini-

nen & Hentilä 1996: 219–220.)  

Isänmaallisuus ja herätysliikkeet liittyivät toisiinsa myös Norjassa. Lapuan 

liikkeen vakavasta jumalanpelosta ja isänmaallisuudesta innostuneet konservatii-

vikristityt liittyivät jopa Norjan fasistipuolueeseen Nasjonal Samlingiin 1930-lu-

vun alussa. Fasisteihin heidät liittivät vahvat kansallismieliset mielipiteet ja taistelu 

sosialismia ja heidän mielestään väärää liberalismia vastaan. Suurin osa kristilli-

sistä jätti kuitenkin puolueen myöhemmin, kun pakanalliset ja rasistiset ajatukset 

saivat siinä vankemman sijan. (Høidal 2002: 167–172.) 

Norjalaisilla oli siis pakanalliset natsinsa, mutta Suomen historiassa lähin vas-

tine metallifasisteille ovat 1930-luvun äärioikeistolaiset, jotka olivat paitsi isän-

maallisia, myös jyrkän uskonnollisia (ks. Silvennoinen, Tikka & Roselius 2016: 

223–228). Tillin mukaan äärikansallismielisen puolueen, Isänmaallisen kansanliik-

keen kansanedustajista pappeja oli lähes kolmannes. Pitkälle 1900-luvun puolelle 

evankelis-luterilainen uskonto toimikin suomalaisen kansallisen identiteetin perus-

tana. Toisen maailmansodan aikana oikeutusta sodalle haettiin uskonnon puolusta-

misesta bolsevismia vastaan jopa kutsumalla sitä pyhäksi sodaksi. Pappien rooli 

isänmaallisen hengen ylläpitäjinä oli keskeinen. (Tilli 2014.) 

Pohjoismaissa nationalismin ja kristinuskon välinen suhde on kansallismieli-

sen black metalin kannalta ongelmallinen, koska nationalistinen ajattelu on sekä 

Suomessa että Norjassa ollut perinteisesti kristillistä ja keskeinen osa nationalistista 

retoriikkaa ponnistaa luterilaisesta ajatusmaailmasta, monesti vieläpä herätysliik-

keiden kautta. Jos ihannoidaan pelkästään viikinkiaikaa, myöhemmät historian vai-

heet voidaan vain hypätä yli. Jos kuitenkin ihannoidaan viikinkiaikaa kansallisro-

mantiikan hengessä, historiallista aikaa ei voida täysin ohittaa, kuten ei sitäkään, 

että Pohjoismaissa historiallinen aika on ollut enemmän tai vähemmän kristillistä 

mukaan lukien toinen maailmansota, jonka muistelu on keskeistä suomalaisessa 

isänmaallisuudessa. 

Tällainen valikoiva käsitys menneisyydestä ja isänmaallisuudesta käy ilmi 

NSBM- ja pakanametallihenkisen informantin vastauksesta kysymykseen, millai-

sena hänen mielestään metallimusiikissa kuvaillaan kotimaata. Kotimaan kuvauk-

sessa tärkeintä on kristinuskon vastaisuus, onhan Suomikin ollut aikanaan pakana-

maa, jonne kristinusko on tuotu muualta. 
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F12: Noo, ihan ensimmäisenä ajatuksena on tämmönen antikristillisyys, osalla 

se on tosiaan on se antikristillisyys. Siitä voidaan lyödä se semmonen yhtäläi-

syys kun alun perin me, Suomikin on ollu pakanamaa ja sit kristinusko tullu, 

niin siitä mun mielestä lyödään semmonen pieni linkki, halus bändi sitä tai ei 

niin, kristinusko pois. Ja sitten löytyy tämmösii Impaled Nazarenen tasoo, siinä 

ei varsinaisesti oo niinku, ei oo mitään pakanauskoo mut siin lyödään kuitenkin 

se isänmaallisuus vastaan se kristinusko, sit on niinku pakanametallibändit, 

mitä nyt esimerkiks tää [pakanametalliyhtye, jonka keikkaa ennen haastattelua 

tehtiin] edustaa. 

Tätä aiemmin hän oli muun muassa kertonut tärkeiksi asioiksi ”kodin ja isänmaan”. 

Mannerheimin talvisodan ensimmäisestä päiväkäskyssäkin esiintyvästä lau-

seesta ”Me taistelemme kodin, uskonnon ja Isänmaan puolesta” puuttuu kolmas 

sana: uskonto (ks. Mannerheim.fi). 

Kun black ja folk metal muilta osin toistaa varsin uskollisesti muuallakin yh-

teiskunnassa ja kulttuurissa jaettuja, Topeliukseen ja toisen maailmansodan sanka-

reiden ihailuun perustuvia käsityksiä kansallisuudesta, vaikeneminen sekä kansal-

lisromantiikan että toisen maailmansodan aikaisen isänmaallisuuden kristillisyy-

destä on paljastavaa. Kotimaan menneisyyden representaatioihin valitaan vain ne 

ainekset, jotka eivät ole liiaksi ristiriidassa genren ideologisten vaatimusten ja pe-

rinteiden kanssa. 
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6 Ylväs ja alkuperäinen luonto 

Bossiuksen (2003: 143–144) mukaan ei ole toista nuorisokulttuuria, jossa luonnolla 

olisi yhtä merkittävä rooli kuin black metalissa. Tietenkin voidaan kysyä, onko 

Bossius laskenut mukaan myös partion, lintubongarit ja nuorten suosimat ympäris-

töjärjestöt. Kuitenkin musiikkikulttuureista black ja myös folk metalilla on poik-

keuksellinen suhde luontoon. Tehdessäni haastatteluja pro graduani (Mustamo 

2008) varten en koskaan kysynyt luonnosta. Siitä huolimatta informantit kertoivat 

paljon heidän suhteestaan paikalliseen ympäristöön. Se osoittaa, että luonnon rep-

resentaatiot ovat itsestään selvä osa norjalaisen black metalin kuvastoa ja ajatus-

maailmaa.  

Toisin kuin oikeastaan kaikkea muuta tässä tutkimuksessa luonnon kuvaamista 

black ja folk metalissa ei oikeastaan kyseenalaistettu. Osa informanteista oli sitä 

mieltä, ettei luonto ole erityisen tärkeä heille edes metallikontekstissa, vaikka hekin 

tunnistivat, että monet muut ovat toista mieltä. Luonnolle annettiin monenlaisia 

merkityksiä, mutta oikeastaan kukaan ei ollut sitä mieltä, että luonnon kuvaaminen 

itsessään olisi huono tai vastustettava asia metallikulttuureissa. 

Luontoteemat olivat heavy metalissa aika harvinaisia ennen black metalin 

toista aaltoa, joka nousi 1990-luvun alussa. Muutama thrash ja death metal -bändi 

tosin lauloi jo tuolloin ilmastonmuutoksesta ja muista uhkaavista ekokatastrofeista. 

Esimerkiksi Kreatorin kappale When the Sun Burns Red vuodelta 1990 ja Sufferin 

Global Warming vuodelta 1993 varoittavat ilmastonmuutoksesta. Thrash ja death 

metal -alakulttuurit näkivät ympäristöongelmat globaaleina uhkina eivätkä kansal-

lisina kysymyksinä. Sittemmin ympäristöongelmat jäivät muiden aiheiden varjoon, 

mutta kansallisromanttisesta luonnonihailusta tuli keskeinen osa etenkin norjalaista 

black metalia. Aineistoni perusteella jotkut nuoret folk- ja blackmetalistit ovat sekä 

Suomessa että Norjassa alkaneet ottaa uudelleen kantaa myös luonnonsuojeluun.  

Musiikin on ajateltu kuvastavan luontoa jo 1700-luvulla, jolloin luonnon aja-

teltiin olevan ihanteena erityisesti niin sanotussa kansanmusiikissa. Luontoa pidet-

tiin ihannoivassa sävyssä kehityksen vastakohtana. Kansallisromantiikan nostaessa 

päätään musiikki myös liitti yhteen luonnon ja tunteen kansan menneisyydestä. 

(Gelbart 2007/2011: 42–79.) 

6.1 Paikat ja epäpaikat 

N8: Menneisyyteen katsovana romanttisena musiikkina black metalissa mai-

sema on aina läsnä suuressa osassa ilmaisua, sekä tekstissä että visuaalisessa 



 86

puolessa. Yhdistän black metalin välittömästi erilaisiin osiin Norjan topogra-

fiaa, ja vaikka suomalaiset, saksalaiset ja amerikkalaiset metsät voivat vastata 

sitä, mitä meillä on täällä Norjassa, ei ole epäilystäkään, etteikö tämä maisema 

olisi juuri se, johon black metal mielessäni yhdistyy.14 

Norjalaisessa black metalissa norjalaisuus yhdistyy kotimaan maiseman muotoihin, 

eikä muunmaalainen black metal voi koskaan olla sama asia, koska norjalaista mai-

semaa ei ole missään muualla kuin Norjassa. Samanlainen puhetapa toistuu myös 

suomalaisessa ja norjalaisessa folk metalissa, eikä se ole täysin tuntematon suoma-

laisessa black metalissakaan, vaikka siinä se ei haastatteluaineistoni perusteella ko-

rostu yhtä vahvasti. Informanttien puheessa tietynlaisessa luonnonmaisemassa kas-

vamisesta tulee suorastaan uskottavan alakulttuurissa toimimisen edellytys – eten-

kin folkmetalisteilla oletetaan olevan lapsuudessa alkanut läheinen, lähes hengelli-

nen suhde luontoon. Black ja folk metalin luonnonrakkaus kohdistuu nimenomaan 

kotimaan luontoon – mutta vain tiettyyn osaan siitä. 

Ihminen merkityksellistää elämänkaarensa aikana paikkoja ja rakentaa niiden 

kautta minuuttaan. Elämänkerrallisessa paikkakokemuksessa jotkut paikat ovat 

merkityksellisiä, toiset taas jäävät varjoon. Paikan kokemus on moniaistillista, ja 

siihen yhdistyy nykyisyyden lisäksi myös menneisyys ja tulevaisuus. Paikkakoke-

muksia voi olla myös paikoista, jotka ovat olemassa ainoastaan mielikuvituksessa. 

(Karjalainen 2006.)  

Tämänkin tutkimuksen haastatteluaineistossa toistuu ajastus, että black ja folk 

metal -biiseissä kerrotaan siitä, mistä tiedetään, eli luonnonympäristöstä, jossa on 

kasvettu ja joka ainakin alitajuisesti vaikuttaa musiikkiin ja sanoituksiin. Black ja 

folk metalin luonnonkuvauksen oletetaan siis kumpuavan muusikoiden omaelä-

mänkerrallisista paikkakokemuksista. Esimerkiksi pimeyden, kylmyyden ja majes-

teettisen luonnon koetaan liittyvän suoraan musiikilliseen ilmaisuun. 

N4: Elämme alueilla, missä me suuren osan vuodesta olemme pimeydessä ja 

kylmyydessä. Ja meillä on luonto, tai maisema, joka on tenhoava ja majesteet-

tinen, sitä ei voi välttää.15 

                                                        
14 Som tilbakeskuende romantisk musikk er landskapet alltid til stede i store deler [---] uttrykket, både i 
tekstlig og visuelt. Jeg assosierer forskjellig svartmetall umiddelbart med forskjellige deler av den 
norske topografien, og selv om de finske, tyske eller amerikanske skogene nok kan være til forveksling 
lik de vi finner i Norge, er det ingen tvil om at det er nettopp landskap den norske svartmetallen gir meg 
assosiasjoner til. 
15 Vi lever i områder hvor vi store deler av året dveler i mørke og kulde. Og vi har en natur, eller landskap 
som er trolsk og masjestetisk, det er ikke til å unngå. 
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Luonnon ja maiseman representaatiot eivät kuitenkaan kata koko elettyä ja koettua 

ympäristöä, vaan vain tietynlaiset luonnon ja maiseman kuvaukset tunnistetaan 

black tai folk metaliin kuuluviksi. Haastatteluissa informantit ovat huomiota herät-

tävän yksimielisiä siitä, millaisia maisemia black ja folk metalissa kuvataan. Sekä 

suomalaisten että norjalaisten bändien tuotoksissa korostuu koskematon talvinen 

maisema, kylmyys, pimeys ja metsä. Norjassa tärkeitä ovat myös tunturit. Suoma-

laisten informanttien puheessa arvoon nostetaan myös maalaismaisemat, kuten vil-

japellot latoineen.  

Black ja folk metalissa luonnon kuvaus on pitkälti maiseman kuvausta. Tässä 

tutkimuksessa näen maiseman Maunu Häyrysen tavoin tekstinä ja esitystapana, 

joka linkittyy muihin teksteihin ja jolle katsojat antavat jatkuvasti merkityksiä. 

Maisema tuntuu yhdistyvän itsestään selvästi elettyihin ympäristöihin. Ideologiset 

taustaoletukset ja esityskonventiot pyrkivät peittämään maisematekstin merkki-

luonteen. Maiseman esittämiseen ja näkemiseen vaikuttavat kuitenkin yhteiskun-

nalliset voimasuhteet. (Häyrynen 2005: 26–27.)  

Sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta maisemat ovat symbolisia ympä-

ristöjä, joita yhteisöt määrittelevät ja merkityksellistävät. Ne heijastavat myös ih-

misten käsityksiä itsestään. Eritaustaiset ihmiset näkevät ne eri tavoin. (Greider & 

Garkovich 1994: 1–3.) 

Black ja folk metalissakin luontoa kuvataan useimmiten nimenomaan maise-

mana tai tunnelmana, jonka representaatiot heijastavat yhteisöissä jaettuja käsityk-

siä kotimaasta, kansakunnasta ja sen menneisyydestä. Se on eräänlainen taustakan-

gas, joka pysyy hiukan etäällä itse toiminnasta. Luontoa kuvataan vakaana ja muut-

tumattomana muinaisista ajoista alkaen. Ympäristön muutos saa harvoin minkään-

laista huomiota. 

Vaikka informanttien puheessa luonnonkuvaukset yhdistetään elettyyn ja koet-

tuun, ne noudattelevat genren vakiintuneita käsityksiä. Yhdelle informantille tuli 

haastattelutilanteessa heti mieleen ainakin kymmenen levynkantta, joissa on met-

sää. Toinen taas kertoi, että ”mustavalkoisella kuvalla metsässä saa luotua kyllä 

lisää katu-uskottavuutta ilman että haiskahtaa teennäiseltä”. Muusikkojen varsinai-

sella asuinpaikalla ei joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta vaikuta siis olevan 

suurtakaan merkitystä siihen, millaisena luontoa kuvataan. Suurin osa tutkimuk-

seen osallistuneista henkilöistä asuu kuitenkin kaupungissa, mutta kaupunkimai-

sema ohitetaan elinympäristön kuvauksissa täysin. Poikkeus on suomalainen folk-

metalisti, joka kertoi käyttäneensä levyn kansitaiteessa valokuvia helsinkiläisessä 

lähiössä sijaitsevan kotinsa takapihalta.  
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Black ja folk metal -kulttuureissa tuotetut luonnon representaatiot ovat siis var-

sin samanlaisia siitä riippumatta, mistä muusikot ovat itse asiassa kotoisin tai missä 

he viettävät aikaansa. Vaikka alakulttuurien jäsenet korostavat haastatteluissa ja 

muussakin vuorovaikutuksessa yhteyttä omaan kotiseutuunsa ja elinympäristöönsä, 

he tuottavat maisemakuvauksia, joiden yhteydet muusikoiden arkielämän maise-

maan ovat lähinnä sattumaa. Black ja folk metalin maisemakuvauksia voidaan pitää 

Augén (1995) teoriaa mukaillen eräänlaisina epäpaikkoina. Epäpaikan käsite kuvaa 

globalisaation tuloksena syntyneitä paikkoja, joilla ei ole omaleimaisia paikallisia 

piirteitä vaan jotka ovat samanlaisia kaikkialla. Genrejen sisäiset yhdenmukaisuus-

paineet tuottavat paikallisen maiseman kuvauksia, joilla ei ole omaleimaisia piir-

teitä. Erityisesti tämä koskee norjalaista black ja folk metalia, joissa kuvataan pi-

kemminkin yleispitävää norjalaiseksi koettua maisemaa kuin mitään tiettyä paik-

kaa. 

Haastatteluaineistossa maisemakuvausten yhdenmukaisuus korostuu black 

metalin luontosuhteesta keskusteltaessa. Suomalaisilla on metsänsä, joilla koetaan 

olevan jonkinlaista merkitystä genrelle. Metsä ja talvi ovat tärkeitä teemoja kaikki-

alla Pohjoismaissa. Silti suomalaisillakin haastatelluilla oli suomalaista maisemaa 

yksityiskohtaisempaa sanottavaa nimenomaan norjalaisesta maisemasta ja sen yh-

teydestä black metalin estetiikkaan. Jotkut haastatellut kokivat norjalaisen luonnon 

suorastaan määrittäneen sen, millaista musiikkia black metal voi olla.  

F6: Black metalliin liittyy myös semmoset luontokysymykset ja muut, tämmö-

nen estetiikka niin se on jotenkin täällä Skandinaviassa helposti löydettävissä. 

[---] Talvi, kuusimetsät ja nämä perinteiset [---] Black metal jotenkin tuntuu 

minusta keskittynneen tänne missä niinku estetiikkapuoli oikein. [---] Sehän 

oikeastaan se norjalainen maisema määrittäny sen koko black metallin, black 

metallin estetiikan aika pitkälle. 

Haastatteluissa toistui käsitys, että norjalainen black metal kuvaa mahtipontista 

norjalaista tunturiluontoa ja maisema on inspiroitunut nimenomaan norjalaisia 

muusikkoja. Erityisen mielenkiintoista on myös se, että henkilökohtainen kokemus 

maisemasta voi vahvistaa vaikutelmaa luonnon inspiroimasta maisemasta, kun 

taustalla on jo tieto siitä, että muusikot ovat itse kokeneet asian näin. 

F5: Ainakin paikoin voidaan sanoa, että maisema on vaikuttanut erittäin vah-

vasti musiikin muotoon. Olin itse aika skeptinen maiseman vaikutuksesta 

Black Metalliin, mutta kun kävin muutamaan kertaan Norjassa 90-luvulla ta-
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paamassa tuttuja ja samoilemassa, täytyy sanoa, että se kylmä ja kolkko musii-

killinen maisema, joka 90-luvun alkupuolen norjalaisessa Black Metallissa oli 

vahvasti esillä (esim. Dark Medieval Times tai Pure Holocaust) on varmasti 

imenyt itseensä maisemasta. Ja näinhän artistit itsekin ovat sanoneet. 

6.2 Kansallisromanttinen jylhä luonto 

Jylhän, koskemattoman luonnonmaiseman ihannointi kuuluu luontevasti black ja 

folk metalin estetiikan ja ideologian romanttiseen puoleen. Se heijastelee tiedostaen 

ja tiedostamatta ihanteita, jotka ilmestyivät eurooppalaiseen käsitykseen luonnosta 

ja ympäristöstä romantiikan aikana. Ne ovat yleisiä suomalaisessa ja norjalaisessa 

kulttuurissa myös metallikontekstin ulkopuolella, mutta niitä myös korostetaan eri-

tyisen itsetietoisella tavalla osana alakulttuurin ilmaisua. 

Suomalaista kirjallisuutta tutkineen Lassilan mukaan taiteenlajin luontosuhde 

edellyttää tietoista esteettistä ja aatteellista asennoitumista. Suomalaisen kirjalli-

suuden luontosuhteeseen vaikutti erityisesti romantiikka, joka etsi luonnosta alku-

peräistä, mutta myös luterilais-pietistiset käsitykset. Suomalaisessa kirjallisuudessa 

luonto ja luontokokemukset ovat olleet keskeisiä aiheita 1700-luvun lopulta asti. 

Ne olivat tärkeitä kansallistunteen kannalta, sillä identiteettiä kuvatessa tunnepe-

räinen suhde kotiseudun luontoon ja maisemaan korostui. Luontoa pidettiin kan-

sallisuuden ydinaineksena pikemminkin kuin pinnallista kulttuuria. Käsityksiä suo-

malaisuudesta on hallinnut pitkään topeliaaninen kansalaisuskonto, joka yhdisti 

luonnon ja kansallisen kulttuurin kuvaukset. (Lassila 2000: 11–13.) 

Suomalaisen kirjallisuuden luontosuhteen muutos on osa laajempaa eurooppa-

laista kehitystä. Länsieurooppalaisten luontosuhde alkoi vähitellen muuttua 1700-

luvun kuluessa. Kaupungistumisen ja teollistumisen myötä aina vain uusia alueita 

alettiin hyödyntää tehokkaammin. Alettiin myös huolestua luonnonvarojen käytön 

kestävyydestä. Aatepuolella sekä valistuksen että romantiikan ajatukset vaikuttivat 

käsitykseen luonnosta. (Väyrynen 2006: 219–220.) 

Romantikot suosivat panteististä ja holistista luontokäsitystä. Heille luonto 

symbolisoi pyhiä periaatteita, ja parhaiten sitä pystyivät ymmärtämään taiteilijat. 

He näkivät ihmisen osana luonnon historiallisia kehityskulkuja. Erityisesti koske-

mattomia metsiä arvostettiin ja myöhemmin ne nähtiin jopa kansakunnan elinvoi-

man lähteenä. Luonnon ja kansakunnan suojelu linkittyivät läheisesti toisiinsa. 

(Väyrynen 2006: 221–253.) Romantikot näkivät ihmisen ja luonnon suhteen holis-

tisena prosessina, jossa ihmisyhteisöt ja luonto vaikuttavat samanaikaisesti toi-

siinsa (Tiitta 1994: 17–23). 
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Black ja folk metalin romanttiset luontokuvaukset saavat voimansa valtakult-

tuurissakin yleisistä käsityksistä. Suomessa Topeliuksen teokset, erityisesti 

Maamme kirja levittivät romanttisia ja isänmaallisia ajatuksia luonnosta kouluissa 

(Tiitta 1994: 323–324). Metallimuusikot eivät ole keksineet romanttista luontosuh-

detta itse, vaan he uusintavat aikaisempien sukupolvien jakamia, jo itsestään sel-

viksi muuttuneita käsityksiä. Kuitenkaan tällaisia representaatioita ei viljellä yhtä 

antaumuksella missään muussa niin sanotussa nuorisokulttuurissa.  

Vaikka metallialakulttuureissa ei aina tiedosteta luonnon representaatioiden ro-

manttista luonnetta, mutta alakulttuurien romanttinen mentaliteetti tuottaa saman-

kaltaisia kuvallisia esityksiä. Luonnon kuvauksissa tunnelma on tärkeä: yöllinen 

metsä, kuutamo ja yksinäinen mystisen rituaalin suorittaja. 

Luontoteemat ilmestyivät sanoituksiin, levynkansiin ja zinehaastatteluihin 

1990-luvun puolivälissä. Samaan aikaan myös nationalistisista teemoista tuli en-

tistä yleisempiä. Norjalaisten informanttien mukaan niistä on tullut nykyisin harvi-

naisempia black metalissa – folk metal on ottanut black metalin paikan luonnon 

kuvaajana.  

Black metalissakin luonnonkuvaukset pitävät silti pintansa. Kuvatulla maise-

malla ei ole välttämättä mitään tekemistä sen kanssa, millaisessa ympäristössä ala-

kulttuurin jäsenet elävät arjessaan, vaan luonnon ja maiseman representaatiot tois-

tavat pikemminkin kansallisromanttisia ja genressä aiemmin esitettyjä käsityksiä 

kotimaan tyypillisimmiksi merkityksellistetyistä piirteistä. Sekä suomalaisessa että 

norjalaisessa black ja folk metalissa kuvattaviksi on valittu vain tietynlaisia maise-

mia, kuten metsiä ja tuntureita sekä kylmää ja pimeää talviyötä. Suomessa koros-

tuvat metsät, suot ja järvet sekä pitkät, kylmät talvet. Norjassa metalistit suosivat 

kuusimetsiä ja tunturiylänköjä.  

N16: On toki lukematon määrä biisejä jäätyneistä talvimetsistä, täysikuista ja 

tuntureista. Mutta kuten sanottu, se on yleisempää vanhemmilla levyillä, mutta 

sitä esiintyy myös nykyään, pääasiassa folk metalissa.16  

Talvimetsiä ja tuntureita ei ole aina pidetty ihailun arvoisina. Synkän ja ylevän mai-

seman arvostus on romantikkojen aikaansaannosta. He alkoivat nähdä subliimin 

luonnossa arvokkaana, vaikka se ei aina olisi kaunista. Ylevä maisema saattoi olla 

myös rumaa ja hankalaa. Subliimi viittaa luonnon hallitsemattomaan, majesteetti-

seen ja dramaattiseen puoleen. (Väyrynen 2006: 257–265.) 

                                                        
16 Det finnes jo utallige låter om frosne vinterskoger, fullmåner og fjell. Men som sagt så er nok dette 
mer utbredt i eldre utgivelser, men forekommer også den dag i dag, hovedsaklig i folk metal. 
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Ennen 1700-luvun loppua erämaata pidettiin kauhistuttavana. Romantikoille 

se puolestaan symboloi menetettyä viattomuutta, syvempiä totuuksia ja hengellistä 

tietoisuutta. Luonnosta tuli ylipäätään ihailun kohde, jossa saattoi paeta yhteiskun-

nan rajoituksia ja tavoitella kaikenlaisia syvällisempiä päämääriä. (Short 1991: 5–

18.) 

Englantilaisten taiteilijoiden ja runoilijoiden vuoriasenteita tutkinut Marjorie 

Hope Nicolson on todennut, että romantiikan aikakaudella suhtautuminen vuoris-

toihin muuttui dramaattisesti. Ennen 1700- ja 1800-lukujen vaihdetta vuoristoja ku-

vattiin korkeintaan hankaliksi ja epämiellyttäviksi, jos niitä ylipäätään kuvattiin ol-

lenkaan. Romantiikan aikana asenteissa tapahtui täyskäännös ja yhtäkkiä taide al-

koi pursuta toinen toistaan mahtipontisempaa vuoristojen ihailua ja ylistystä. Ni-

colsonin mukaan vuorten nostaminen taiteen aiheeksi ei kerro ainoastaan taiteelli-

sen maun vaan laajemmin kulttuurin muuttumisesta, joka tuotti uudenlaisia luon-

non representaatioita kuvailevaan taiteeseen. (Nicolson 1963.)  

Vaikka jylhän luonnon ihailu on varsin nuori ilmiö, se on toki nykyään yleisesti 

länsimaissa jaettua kulttuuria. Se on osa black ja folk metalin romantiikan ihan-

nointia mutta heijastelee myös valtakulttuurin käsityksiä. Norjassakaan tuntureita 

ei pidetty erityisen kiinnostavina ennen 1800-luvun puoltaväliä. Sittemmin niistä 

on tullut houkuttelevin osa Norjan luontoa. (Christensen 2002: 232–233.)  

Romanttisessa idealismissa ylevät vuorimaisemat ja synkeät metsät viittasivat 

ihmismielen salattuihin puoliin. Luonnolla nähtiin olevan pimeä puolensa, ja siinä 

olivat läsnä erilaiset myyttiset hahmot. Luontokuvaston suosio perustui myös sen 

kykyyn välittää tunnelmia. (Lahelma 2015: 25–30.) Pohjoismaisen symbolismin 

erityispiirre olivat talvimaisemat. Varsinkin norjalaisiin talvimaisemiin kuului 

oman ihmisolemuksen pohdiskelu ja mielikuvituksen lento tähtien ja kuutamon va-

laisemassa yössä. (Huusko 2015: 77–78.)  



 92

Norjalaisen black metal -yhtye Windirin 1184-albumin kannessa komeilee Johan Chris-

tian Dahlin maalaus Vinter ved Sognefjorden (1827). Courtesy of Head Not Found/Voices 

Music Publishing. 

On otettava huomioon, että tähän tutkimukseen osallistuneet informantit ovat elä-

mässään muutakin kuin metallialakulttuurien jäseniä. Pohjoismaiset kulttuurit pur-

suavat muutenkin luonnon representaatioita, joista valita. Yhden ja saman henkilön 

suhde luontoon voi olla erilainen metallimuusikkona ja esimerkiksi luontoharras-

tajana.  

Kun olin tekemässä kenttätöitä pro graduani varten, haastattelemani pohjois-

norjalaiset muusikot ylistivät runollisin sanakääntein norjalaista luontoa, jonka pit-

kien ja pimeiden talvien he kertoivat olevan erittäin oleellinen asia heidän musiik-

kinsa kannalta. Puoli tuntia myöhemmin he valittivat, kuinka kauheaa lumitöiden 

tekeminen on, koska tienoolla sataa tavallisesti paljon lunta. Informantit purskah-

tivat nauruun, kun he itsekin havaitsivat, kuinka suuri ristiriita alakulttuurille tyy-

pillisessä luonnonihailussa ja näissä ylväissä kehyksissä elämisen välillä piilee. 

Representaatioiden ja arkielämän välinen ero oli tässäkin tapauksessa hyvin tiedos-

tettu. 

Metallikontekstissa esitetty luonnon ihailu ei välttämättä tarkoita, että kaikki 

black ja folk metal -yhteisöjen jäsenet konkreettisesti viettäisivät aikaansa erä-

maissa. Jotkut toki harrastavat luonnossa liikkumista. Ollessani kenttätöissä Ber-

genissä tapasin kerran sattumalta erään informantin tunturipolulla. Haastatellessani 

erästä toista bändiä kävi ilmi, että sekä minä että bändin jäsenet retkeilemme paljon 

luonnossa. Retkikokemusten ja vinkkien vaihtaminen rikkoi selvästi jäätä haastat-

telutilanteessa. Retkeily on toki ylipäätään Norjassa erittäin suosittu harrastus (ks. 
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esim. Tordsson 2010), joten se ei ole suoraan yhdistettävissä ainoastaan metalli-

kulttuuriin.  

Black ja folk metalin luonnon ihailu on pitkälti haaveilua maisemasta. Eräät 

informantit kertoivat kuitenkin kuuntelevansa black tai folk metalia nimenomaan 

luonnon helmassa, norjalaiset jopa retkeillessään tunturissa. Tällaisessa tilanteessa 

luontokokemus linkittyy selvästi musiikkikulttuuriin. Yhdelle informantille primi-

tiivinen – ilmaisultaan pelkistetty – black metal ja kansallisromanttinen folk metal 

ovat ominta retkimusiikkia.  

N16: Olen aina rakastanut Norjaa ja norjalaista luontoa ja viimeisinä kymme-

nenä vuotena olen kokenut omakseni etsiytyä metsäretkille primitiivistä Nor-

jalaista black metalia tai kansallisromanttista folk metalia kuunnellen. Yksi 

kohokohta oli, kun seitsemän vuotta sitten olin Ruijassa marraskuussa. Kävin 

retkellä tähtikirkkaana ja jääkylmänä iltana. MiniDisc-soittimessa oli 

Burzumia. Lähes mykistyin siitä, kuinka kaunis täysikuu oli täysikuu, joka 

roikkui tunturien välissä ja heijasteli peilityynen järven pinnasta, ja kuinka 

hyvin musiikki (Burzumin mestariteos Tomhet) sopi tähän kuvaan. Voi kai 

sanoa, että olen oppinut arvostamaan uudella tavalla norjalaista luontoa black 

metalin vuoksi.17  

Retkeilyn ja musiikin yhdistäminen on tämän informantin mukaan lisännyt luon-

non arvoa hänen silmissään, vaikka hän kertoo rakastaneensa Norjaa ja norjalaista 

luontoa ”aina”. Musiikkikulttuurissa toimiminen on vahvistanut ja merkityksellis-

tänyt uudelleen sellaisia elementtejä, jotka ovat olleet osa hänen elämäänsä jo aiem-

min, sekä henkilökohtaisen kokemuksen että norjalaisessa kulttuurissa ja yhteis-

kunnassa kasvamisen kautta. Ruijalaisen kuutamokävelyn jälkeenkin hänen tun-

teensa kohdistuvat nimenomaan kotimaan ja kotiseudun luontoon eikä luontoon 

yleisluontoisena tai ekologisena kokonaisuutena. 

Haastatteluaineistossa luontoon on menty etsimään uskonnollisiin kääntymys-

kokemuksiin verrattavia tunteita. Kääntymyskertomuksissa fani ihastuu lopullisesti 

black tai folk metaliin kuunnellessaan sitä vaikuttavassa luonnonympäristössä. 

                                                        
17 Jeg har alltid vært glad i Norge og norsk natur, og de siste 10 årene har jeg funnet ut at skogturer med 
primitiv Norsk black metal eller nasjonalromantisk folk metal på øret er noe ganske eget. Et høydepunkt 
var da jeg for 7 år siden var i Finnmark i November. Jeg gikk en tur en stjerneklar og iskald kveld med 
Burzum på MiniDisc-spilleren og ble nesten satt ut av hvor vakker fullmånen som hang mellom fjellene 
og ga gjenskinn i en blikkstille innsjø var, og hvor perfekt musikken (Burzum’s mesterverk ”Tomhet”) 
passet til dette panoramaet. Så man kan si at jeg har lært å sette en helt ny pris på Norsk natur på grunn 
av black metal. 
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Luonnon helmassa samoilu tilanteeseen sopivaa musiikkia kuunnellen koetaan ai-

nakin jälkikäteen käänteentekeväksi hetkeksi nuoren ihmisen elämässä. 

F21: Minkätakii just tällasta musiikkii rupes tekeen [---] Joskus tossa 13–14-

vuotiaana [---] sellasena pimeenä talviyönä ja lähen niinku metsään, metsään 

kävelemään silleen ihan täysin omaan rauhaan, pois kaikesta muust. Muistaak-

seni Moonsorrow oli silloin, oli ja on vieläkin, yks niit tärkeimpiä bändejä mitä 

mulla on, niin silloin kuuntelin sitä, siin tuli jotenkin niin sellanen syvä sella-

nen niinkun rauhan ja seesteisyyden fiilis. Se takii siin on se syvempi sellanen 

melkein hengellinen lähtökohta taas siihen luontoon. 

Nuoren suomalaisen folkmetalistin kokemus metallimusiikkiin vihkiytymisestä on 

samankaltainen kuin pro gradua varten haastattelemallani norjalaisella black metal 

-muusikolla, joka tosin ei kertonut kokeneensa harmoniaa vaan pikemminkin kau-

hunsekaista ihailua. Hän oli 17-vuotiaana lainannut black metal -kasetin ja kuun-

nellut sitä bussimatkalla tunturien yli. Hän koki, että hänelle ilmestyi jotain suuren-

moista ja epäinhimillistä ja kokemuksen jälkeen hän oli menettänyt sielunsa black 

metalille. Huomio kiinnittyy sellaisiin uskonnollisiin sanoihin kuin ”ilmestys” 

ja ”kadotus”, jotka informantti liittää kertomukseensa. Kauneuden ja kauhuntun-

teen sekoittuminen on tyypillistä myös romanttiselle ylevän luonnon, jylhän ja ke-

syttömän, ihailulle. 

Aineistossa on siis kolme kertomusta, joissa mahtipontisessa luonnonmaise-

massa oleskelu yhdistyy black tai folk metal -musiikin kuunteluun. Näillä kolmella 

henkilöllä mitä todennäköisimmin ei ole minkäänlaista yhteyttä toisiinsa. Kaikissa 

kertomuksissa henkilö on monta vuotta sitten yksinäisellä matkalla sellaisessa mai-

semassa, joka tuntuu sopivan erityisen hyvin kuulokkeista tulvivaan musiikkiin. 

Tarinat ovat muutenkin hieman liian hyviä ollakseen aivan sattumaa. Miksi in-

formantit päätyivät maisemaan musiikkinsa kanssa? Etsivätkö he kenties jopa tie-

toisesti siirtymäriittiä yhdistämällä elementtejä, joiden he tiesivät kuuluvan yhteen 

jo aiemman black ja folk metalin perinteiden tuntemuksen perustella? Tarinat eivät 

ole pelkästään henkilökohtaisia muistoja, vaan ne heijastavat yhteisössä jaettua tie-

toa ylevän luonnon symbolisesta merkityksestä alakulttuurille. 

Luontokokemukset muistuttavat voimakkaine tunteineen jopa uskonnollisten 

yhteisöjen jäsenten kertomuksia kääntymyksestään (vrt. Hovi 1997: 318–336; 

black metaliin kääntymisestä tarkemmin ks. myös Mustamo 2008: 51–52). Ne pei-

laavat metallialakulttuureissa jaettua käsitystä luonnon representaationa toimivan 

musiikin ja luontokokemuksen suhteesta. 
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Kääntymyskertomuksissa kuvatut luonnonympäristöt ovat tuttuja kansallisro-

manttisesta kuvastosta: Norjalaiset taivaltavat tunturimaisemassa, suomalaisnuoru-

kainen puolestaan keskellä metsää. On yö, kuu paistaa maiseman yllä. Nuori mies 

kokee joko rauhaa tai suorastaan kauhistuu ylimaallisen läsnäolosta. Kokemus 

muuttaa paitsi musiikkimaun myös suhtautumisen paikalliseen luontoon. Kerto-

muksen pääkohdat toistuvat hiukan erilaisessa muodossa myös vuonna 2005 ilmes-

tyneessä Nasjonalsatanisten-romaanissa (Erichsen 2005), joka sijoittuu 1990-lu-

vun puolivälin norjalaiseen black metal -yhteisöön. 

Musiikki kasvaa ylitseni, se kasvaa joksikin, mikä muistuttaa villin norjalaisen 

luonnon ääniä, villin ja läpitunkemattoman, niin kuin koskien, sateen, tuulen 

ja kivivyöryjen ääntä18 [---] (Erichsen 2005:12). 

Nuori mies on elämänsä ensimmäistä kertaa black metal -konsertissa, jossa hän on 

kuulevinaan luonnon ääniä musiikissa. Hänen sielunsa on menetetty genrelle. Myö-

hemmin kirjassa päähenkilöt ovat perustaneet oman bändin, joka saa lopullisen ni-

mensä yöllä tunturissa pidetyssä rituaalissa.  

Edes norjalainen black metal -musiikki ei kuitenkaan kuvaa norjalaista luontoa 

ilman kulttuurista vuorovaikutusta, jossa abstrakti musiikki merkityksellistetään 

luonnon representaatioksi. En pidä uskottavana, että kukaan musiikkia ensimmäistä 

kertaa kuuleva osaisi merkityksellistää sen niin sanotusti oikein ilman aiempaa tu-

tustumista kulttuurissa jaettuihin merkityksiin. 

Myös levy-yhtiöt tietävät, millaisilla mielikuvilla uusia bändejä kannattaa 

markkinoida. Esimerkiksi norjalainen levy-yhtiö Indie Recordings hyödynsi ala-

kulttuurissa jaettua tietoa black metalin ja norjalaisen maiseman yhteydestä mark-

kinoidessaan uutta yhtyettä. Markkinapuheessa toistuvat tunnelmalliset mutta syn-

kät maisemat: 

The sound of Posthum is the sound of dark, Norwegian forests and endless 

snow-covered plains. It is melancholic, atmospheric and hypnotizing Norwe-

gian Black Metal. (Indie Recordings 2012.)  

Synkkiin metsiin ja lumen peittämiin tasankoihin perustuvassa markkinoinnissa ei 

olisi juurikaan järkeä, jos levy-yhtiö ei odottaisi kuuntelijoiden tunnistavan niitä. 

Tässä tutkimuksessa vain yksi haastateltava ei yhdistänyt kuvatun kaltaisia maise-

mia millään tavalla black metaliin. Luonnon ja maiseman kuvauksia sekä ihailtiin 

                                                        
18  Musikken vokser over meg, den vokser seg til noe som ligner lyden av vill, norsk natur, ug-
jennomtrengelig og tung, som fosser, regn, vind og steinras 
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että niille naureskeltiin (”sääennustusmetalli”), mutta yhtä kaikki ne tunnistettiin 

metallikulttuureihin kuuluviksi symboleiksi.  

Luontoa käytetään black ja folk metalissa metaforana, mutta sen koetaan ole-

van myös tärkeä inspiraation lähde. Joillekin luonnossa oleilu musiikkia kuunnel-

len on osa black tai folk metal -elämäntapaa. Joka tapauksessa siihen liitetään mer-

kityksiä, jotka eivät palaudu suoraan luontoon itseensä. Joissakin tilanteissa on ai-

van selvää, että luontosuhteen kerrotaan olevan nimenomaan osa metallikulttuuria. 

Se on vaikuttanut siihen, miten informantit näkevät luonnon ympärillään. Osittain 

se on niin itsestään selvää, että haastatteluissa joillakin metalisteilla oli vaikeuksia 

eritellä laatimiaan luonnonkuvauksia mitenkään tarkemmin. 

Kaupunkilaisille metalisteille jylhä tunturiluonto edustaa haaveiden kohdetta, 

jonne paeta esimerkiksi raitiovaunussa istuessa, kuten eräs oslolainen blackmeta-

listi kertoi. Myös nykyisin Oslossa asuva folkmetalisti myönsi heti, ettei tunturi-

maisemien hyödyntäminen bändin mainoskuvissa liity mitenkään hänen henkilö-

kohtaiseen luontosuhteeseensa vaan ylipäätään todellisuuspakoon, johon hän pyrki 

nuorempana. Hänelle luonto ei ole mitenkään erityisesti norjalaista luontoa, vaan 

fantasiaelokuvan maisemat käyvät yhtä hyvin. Haastattelupätkästä käy ilmi hänen 

taitonsa eritellä representaatioiden ja todellisuuden suhdetta hyvin tiedostavalla ta-

valla. 

N15: Siinä on kyse sellaisen tunnelman rakentamisesta, jota voi peilata musii-

kissa ja kuvissa. Mutta itse en ole ollut paljon luonnossa. [---] Näen itseni 

enemmän henkilönä, joka istuu PC:n edessä ja harrastaa metallia, uneksii it-

sensä Taru sormusten herrasta -maisemaan, pois siitä todellisuudesta, joka on 

nyt. Se on ikävä ja tylsä. Ja maisemaan, siihen että kuuluu jonnekin, johonkin 

alkuperäisempään, juurille.19 

Informantin mukaan hänellä ei ole enää tarvetta paeta arkielämää. Luonnosta on 

tullut symboli tai metafora, jonka avulla hän pystyy biiseissään kuvaamaan tunteita 

ja asioiden tilaa maailmassa. Eletyn ympäristön vaikutuksen lisäksi luontokuvaus-

ten yleisyyttä black ja folk metalissa perustellaan usein sillä, että luonnonilmiöt 

sopivat hyvin ihmisen kokemien tunteiden kuvaamiseen. Käsitys on lähellä 1800-

luvun romantikkojen luontomystiikkaa, joka ei keskittynyt luonnon ominaisuuksiin 

itsessään vaan ihmissielun heijastukseen niissä (Christensen 2002: 239). 

                                                        
19 Det handler om å bygge opp en stemning som kan gjenspeiles i musikken og i bildene. Men personlig 
har jeg ikke vært mye i naturen. [---] Jeg ser meg en persom som sitter foran PC:n og driver med metall, 
drømmer seg til et Lord of the Rings -landskap, vekk fra virkeligheten som den er nå. Den er kjedelig 
og trist. Og til et landskap, til tilhørighet, til noen som er mer opprinnelig, rot, nær. 



 97

N13: Mielestäni se [luonto] on samanaikaisesti mahtava, voimakas, uhkaava ja 

vaarallinen. [---] Luonto on tärkeä minulle, koska tunnen olevani kotona 

[siellä], ja kunnioitan sitä paljon, koska luonnossa olevista voimista tulee hyviä 

symboleita asioille, joita koemme ihmisinä. Käytämme sellaisia asioita paljon 

teksteissä. On hyvin helppoa tuntea itsensä pieneksi luonnossa, ja se on hyvä 

symboli, hyvä pohja teksteille, jotka käsittelevät yksinäisyyttä ja sellaisia 

asioita.20 

Muutkin informantit mainitsivat nimenomaan yksinäisyyden tunteena, jota on mie-

lekästä kuvata luontosymboliikan avulla. Luonto yhdistettiin myös melankoliaan 

ja ihmisten kylmyyteen toisiaan kohtaan. Yhden norjalaisen blackmetalistin mu-

kaan Norjan luonto on hirveä paikka elää, ja siksi sitä voi käyttää synkeän sielun 

maiseman kuvaukseen. Erityisesti black metalin jylhä luonto on paitsi kaunista 

myös ankaraa, kuten etenkin black metal -musiikki, jonka tarkoitus on herättää 

kuulijassa myös kauhun ja inhon tunteita. Luonnon jylhyyden lisäksi black meta-

lissa kuvataan usein öistä maailmaa. Antropologi Schnepelin mukaan yö edustaa-

kin monissa kulttuureissa toiseutta ja yön pimeydessä mellastavat salatut, kaootti-

set voimat. Toisaalta yössä eivät elä vain toiset, vaan se tarjoaa ihmiselle mahdol-

lisuuden kokea toinen puoli itsestään. (Schnepel 2006.) Sellaisena yö on otollista 

aikaa myös black metal -mystiikalle. 

Ankarien olosuhteiden lisäksi black ja folk metalissa voidaan kuvata paikalli-

sen luonnon lempeämpiä puolia, esimerkiksi valon leikkiä puunlehdissä. Välttä-

mättä aina ei tarvitse olla ulkopuolista kohdetta, johon luontosymboliikka viittaisi. 

Haastattelemani nuoren norjalaisen black metal -bändin jäsenet kertoivat, että bän-

din ilmaisun on tarkoitus kuvata mahtavaa, syrjäistä luontoa, josta kertovat bändin 

nimi, logo, kansikuvat ja sanoitukset. Toki bändin jäsenet ovat kiinnostuneet myös 

muista teemoista, kuten esikristillisestä kulttuurista ja mytologiasta. 

6.3 Nationalismi, luonto ja maisema 

Kaikilla moderneilla kansakunnilla on maisemakuvastoja, jotka tuottavat mieliku-

via alueen kansallisuudesta. Kuten kansallisuusaatteita ylipäätään, myös samaistu-

mista maisemiin on selitetty eri tavoin. Kansalliset maisemakuvastot on nähty 

                                                        
20 Ja, men samtidig er det jeg synes den mektig da og kraftig og truende og farlig. [---] Naturen er viktig 
for meg for jeg føler meg hjemme og jeg har en stor respekt for den liksom krafter som er i naturen og 
det blir ofte gode symboler for ting som vi opplever som menneske da. Vi bruker mye i teksten sånne 
ting. Det er veldig lett å føle seg liten i naturen og det er jo godt symbol, et godt grunnlag for liksom 
tekster som handler om ensomhet og sånne ting. 
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osana ideologista sepitettä. Niillä on pyritty selittämään muun muassa oletettuja 

kansanluonteita. Toisten teoreetikkojen mukaan maisemien symbolimerkitykset ei-

vät ole kokonaan keinotekoisia vaan välittävät muistoja aiemmilta ajoilta. Kansal-

lismaisema tarkoittaa kollektiivisesti jaettua mielikuvaa maisemasta, joka kuvaa 

erityisen hyvin suomalaisuutta. Vaikka tietyt maisemat ovat jo varhain latautuneet 

kansallisesti, virallisten kansallismaisemien luettelointi on suomalainen ja varsin 

tuore ilmiö 1980-luvulta. (Häyrynen 2005: 17–31.)  

Lekanin mukaan yksi nationalismin tehokkaimmista keinoista on ollut oletus, 

että kansan ja maiseman välillä on elimellinen yhteys. Romanttinen luonnonihailu 

kyllästi maiseman symbolisilla merkityksillä, ja romantikot näkivät sen takaavan 

kansallistunteen pysyvyyden. Saksassa maiseman suojelu sai voimansa keskiluo-

kan kansallista identiteettiä koskevista huolista. Maiseman suojelu oli myös koti-

seudun ja identiteetin suojelua. (Lekan 2004: 1–18.)  

Myös Suomessa maisema on ollut erittäin tärkeä osa kansallisuuden kokemusta. 

Sitä on jopa pidetty kansallisen luonnon jalostuneimpana muotona. (Lassila 2000: 

11.) Jylhän erämaan ihailulla on ollut poikkeuksellisen suuri rooli 1800- ja 1900-

lukujen vaihteen nationalismissa paitsi Saksassa myös Suomessa ja Norjassa, missä 

mielikuvat kansallisista maisemista maalaustaiteessa ja musiikissa tukivat kansal-

lisia pyrkimyksiä (Haila 2003: 179–180). 

Maiseman merkityksellistäminen kansallisesti luonnollistaa kansakuntaan 

kuulumisen osaksi arkielämää. Jotkut ympäristön piirteet nostetaan ylitse muiden 

kansallisiksi symboleiksi. Niiden pitää sekä erottua muiden ryhmien käyttämistä 

symboleista että neutraloida kilpailevat identiteettiainekset. Maiseman representaa-

tio yhdistää abstraktin kansakunnan käsitteen ja fyysisen todellisuuden. (Häyrynen 

2005: 31–34.) 

Saksalaisten nationalistien mukaan kansan muinainen ja ainutlaatuinen luon-

tosuhde ilmeni muun muassa muinaisgermaanisessa luonnonpalvonnassa ja luon-

non äänten innoittamassa kansanmusiikissa. Maisemasta tehtiin keskeinen kansa-

kunnan yhteenkuuluvuuden symboli, joka luonnollisti kansakunnan juuret muinai-

seen luonnonmaailmaan ja irrotti sen historian virrasta. (Lekan 2004: 67, 71–73.) 

Myös natsien ideologiaan kuului saksalaisen luonnon – erityisesti metsien – suojelu, 

vaikka toisaalta natsit myös uskoivat teknilliseen kehitykseen ja rakennuttivat 

muun muassa moottoriteitä (esim. Lekan 2004: 153–251, Uekoetter 2006). 

Vaikka kansallisella maisemakuvastolla pyritään esittämään kansallisvaltiota 

ajattomana ja luonnonkaltaisena, sillä on myös ajallinen ulottuvuus. Maisema viit-

taa kansakunnan nostalgiseen muinaisuuteen ja antaa tilaa menneisyyttä koskevalle 

mielikuvitukselle. Siitä etsitään todisteita historiallisista tapahtumista. Ideologiset 
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päämäärät vaikuttavat siihen, mitkä maisemat ja historialliset monumentit valitaan 

kuvattaviksi. (Häyrynen 2005: 139–145.) 

N15: Metaforisesti tunturit ovat jotain pysyvää, turvaa maailmassa. Tunnetta 

siitä, että voit liittyä johonkin, joka on ollut aina siellä. Ne jotka kirjoittivat 

perustuslain, he sanoivat, että he yhdistäisivät perustuslain, vapauden ja oikeu-

den siihen asti, kunnes Dovre kaatuu. Se on Dovretunturi, eikö vain. Se ei tule 

kaatumaan ikinä, ei ainakaan kymmeneen tuhanteen vuoteen. Romantiik[assa] 

tuntureita käytetään metaforana jollekin, mikä on ollut aina siellä. Turvalli-

suutta muuttuvassa maailmassa. Se tekee siitä merkityksellistä.21 

Dovre-tunturi kuuluukin norjalaisten keskeiseen kansalliseen kuvastoon. Norjan 

vuoden 1814 perustuslain allekirjoittanut valtakunnankokous otti tunnuslauseek-

seen ”Enige og tro inntil Dovre faller” (Store Norske Leksikon). Haastattelemani 

folkmetalisti toisti tarinaa Dovren ikuisuudesta. Konkreettisena maanmuotona 

Dovre onkin toki ihmisen elämän mittakaavassa ikuinen, mutta siihen liitetty kan-

sallinen merkitys on varsin nuori ja liittyy aikakausiin, minkä vuoksi joudutaan 

miettimään, mitä norjalaisuus oikeastaan tarkoittaa. (Ks. Eriksen 1999: 47–49.) 

Tuntureita ja Vuono-Norjaa korostamalla norjalaisessa nationalismissa tehtiin 

eroa entiseen emämaahan Tanskaan, koska ne erosivat eniten tanskalaisesta maise-

masta (Bø 1998/2007: 113–114). Tunturien kansallistaminen oli osa norjalaista 

kansakunnan rakentamista. Ennen 1800-luvun puoliväliä maassa ei ollut yhtenäistä 

kansallista kulttuuria vaan monia erilaisia paikalliskulttuureita. Vähä vähältä pai-

kalliskulttuureiden sirpaleista, kuten lauluista, saduista ja kansanmusiikista, raken-

nettiin kuva yhteisestä norjalaisuudesta. Kansanperinteen elementit tarjoiltiin ta-

kaisin kansalle kansallistetussa muodossa. Myös paikallisten norjalaisten maise-

mien pohjalta rakennettiin käsitys norjalaisesta kansallisesta maisemasta laaksoi-

neen, vuorineen ja vuonoineen. Mahtavimmat tunturit eivät olleet enää ainoastaan 

osa paikallista maisemaa vaan kaikkien norjalaisten yhteisiä tuntureita, jotka taka-

sivat kansakunnan ikiaikaisuuden. (Christensen 2002: 226–227.) Norjan tuntureilla 

on siis pitkä historia eräänlaisina epäpaikkoina, jotka eivät loppujen lopuksi edusta 

mitään tiettyä paikallista paikkaa vaan pikemminkin norjalaisen maiseman ideaa.  

                                                        
21 Som metaforisk er fjell noe som stabilt, tilflukt i verden. Den følelsen at du kan knytte deg til noe som 
alltid vil være der. De som skrev grunnloven, norske grunnloven, de sa at de skulle slå sammen den 
grunnloven, friheten og rettigheten til Dovre faller. Det er Dovrefjellen, ikke sant. Det ville aldrig falle 
ihvertfall … ti tusen år. Den romantikken... man bruker fjell til metafor som alltid vil være der. En 
trygghet i den ustabile. Det gir jo mening det. 
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Poikkeuksena tunturin epäpaikkuudesta voi nähdä norjalaisen black metal -yh-

tyeen Windirin levyjen kansikuvat, joiden pohjana ovat kansallisromanttiset maa-

laukset. Ne kuitenkin esittävät bändin jäsenten todellista kotiseutua, joka sattuu is-

tumaan hyvin genren maisemakäsitykseen. 

Suomessa Topeliuksen nationalismissa luonnonihailu yhdistyi romanttiseen 

idealismiin ja luterilaisuuteen. Hän käytti luontometaforia Suomen kansan tilanteen 

kuvaamiseen. Hänen mukaansa suomalaisuuden olemus löytyy erämaan hiljaisuu-

desta. Se ei ole vain pintaa, kuten kulttuuri vaan jotain aidompaa ja syvempää. To-

peliuksen mukaan suomalainen ihminen on luonnon armoilla kasvanut sellaiseksi 

kuin hän on. Toisin kuin esimerkiksi Snellman, Topelius ei nähnyt luontoa ja ih-

mistä toisilleen vastakkaisiksi, vaan luonto ja kansa muodostivat hänen katsannos-

saan kokonaisuuden. Topelius kuvaa luontoa mahtavana ja pelottavanakin, ei ihmi-

sen hyödynnettäväksi tarkoitettuna. (Lassila 2000: 64–78.)  

 

Sognevuonolta kotoisin olleen Windirin Likferd-albumin kannen pohjana on Hans Gu-

den maalaus Likferd på Sognefjorden (1853). Courtesy of Head Not Found/Voices Music 

Publishing. 

Pitkän uran tehneen folk metal -yhtyeen jäsenet vitsailivat haastattelussa, että tähän 

mennessä kansikuvissa on ollut ”pelkkää maisemaa”. Kun metsä ja pelto, järvimai-

sema, talvimaisema, syksymaisema ja keskikesä on käsitelty, alkaa olla pulaa uu-

sista ideoista, kun kuvien pitäisi kuitenkin liittyä ”Suomen eksotiikkaan”. Folkme-

talistien käsitys esittelykelpoisesta suomalaisesta maailmasta toistaa topeliaanisia 

oppeja. Samoilla linjoilla on myös huomattavasti radikaalimpaa folk metalin suun-

tausta edustava muusikko. 
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F20: No kaunis maa tietenkin, tuhansien järvien maahan se on, paljon metsää, 

enemmän metsää kun missään muussa maassa niinku Euroopassa pinta-alalli-

sesti, että tota, ja järviä myöskin että siis sillai ihan ainutlaatunen maa, ainut-

laatunen maa, kuus kuukautta pimeetä, kuus kuukautta paistaa aurinko näin 

kärjistettynä, meil on neljä vuodenaikaa, mikä on mun mielestä niinku hieno 

asia, tai siis niinku loistava asia, ei kait sitä, se on niin semmonen oikeestaan 

nuo vuodenajatkin semmonen asia mikä on niin muovannu esimerkiks suoma-

laisen ihmisen tota mielenlaatuu, [---] ympäristö tääl Suomessa on vaikuttanu 

sii, no totta kai siis nämä melankoliat sun, että ohan siinä nyt paljon semmosta 

mikä on tekemisissä tän ympäristön kanssa ja minkälainen maa tää on. 

Suomessa Runeberg ja Topelius juurruttivat tuotannollaan käsitykset suomalaisesta 

maailmasta. Runeberg hylkäsi eurooppalaisten romantikkojen vuoriylistykset – 

vuoria kun ei Suomesta löydy. Hän määritteli erityisen suomalaiseksi maisemaksi 

kesäisen järvimaiseman. Topelius esitteli tuotannossaan suomalaista maisemaa laa-

jemmin kuin Runeberg. Hän nosti järvien rinnalle joet, meret, saariston ja metsät. 

Hän ihaili myös talvea ja kaikenlaisia luonnonilmiöitä. (Tiitta 1994: 288–313.) Sen 

sijaan luonnontilaisilla soilla Topelius ei nähnyt olevan arvoa, vaan hän kuvasi kan-

saa, joka uutterasti kuokki soita pelloiksi. Suot nähtiin vihamielisinä ja toisaalta 

maa- ja metsätalouden toiminnan kohteina pitkälle 1900-luvun jälkipuoliskolle asti, 

jolloin ne vasta hyväksyttiin osaksi kansallista maisemakuvastoa. (Laurén 2006: 

17–21.) Myös suomalaisen black ja folk metalin kotimaan kuvauksessa korostuvat 

Topeliuksen ihailemat metsät ja järvet. Soita ei ole kokonaan unohdettu, mutta nii-

den merkitys on vähäisempi. Aineistossani vain yksi informantti mainitsi suot eri-

tyisen suomalaisena maisemana. 

Myös ajatus ilmaston vaikutuksesta niin sanottuun kansanluonteeseen on 

vanha ja laajasti jaettu. Sitä pohtivat jo kreikkalaiset filosofit, ja myös jotkut vali-

tusajattelijat suosivat ilmastoa selityksenä kansakuntien eroihin. Norjassa majes-

teettisen vuoristoluonnon ja kylmän ilmaston ajateltiin kasvattavan myös ihmisistä 

vahvoja ja rohkeita. (Falnes 1933/1968: 67–68, Tiitta 1994: 12–17, Bø 1998/2007: 

112–114.) Tässäkin tutkimuksessa moni informantti perusteli musiikkinsa teemoja 

Suomen tai Norjan ankaran ilmaston vaikutuksella kansalliseen mentaliteettiin.  

6.4 Esi-isät ja mytologiahahmot luonnossa 

Sekä Suomessa että Norjassa kansallisromanttinen innostus sai symbolismin kau-

den taitelijat innostumaan 1800-luvun lopulla myös luonnon ja kansanperinteen 
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yhteyksistä. Taustalla vaikutti romantiikan käsitys ihmisen sielun ja luonnon muo-

tojen vastaavuudesta. Oletettiin, että pohjoisessa luonnon lähellä elävät ihmiset oli-

sivat lähempänä koskematonta alkuperäistä elämäntapaa kuin niillä seuduilla, 

missä sivistys oli vaikuttanut pitempään. Osana luonnonläheisen elämäntavan ihai-

lua huomio kiinnittyi kansanperinteeseen ja kansanuskomuksiin, joita muun mu-

assa Theodor Kittelsen ja Hugo Simberg kuvasivat taiteessaan. (Huusko 2015.) 

Black ja folk metalissa luontometaforilla yritetään kuvata jotain, mikä on alku-

peräisempää ja aidompaa kuin nykyinen kaupunkielämä. Luontoa kuvaamalla 

muusikko pyrkii kuvaamaan myös omia juuriaan. Hänen mukaansa luonnon anti-

milla eläneiden ihmisten suhde luontoon oli läheisempi kuin kaupunkilaisten. Sa-

malla menneisyyden luontosuhteen ihannointi on hänen mukaansa osa sitä black ja 

folk metalin kansallisromanttista virtausta, joka ylipäätään asettuu vastustamaan 

nykyaikaa ja kaupungistumista. Black ja folk metalissa nähdään mielellään, että 

aikaisemmin ihmisillä oli läheisempi suhde luontoon. Luontosuhteen kautta ny-

kyihminenkin voi metaforisella tavalla kohdata omat esi-isänsä luonnossa.  

Haastattelemani nuoren norjalaisen black metal -bändin jäsenten mielestä 

luonto ja pakanuus ovat yhdessä relevantimpi teema kuin satanismi, jota ei oikeas-

taan ole edes olemassa. Biiseissään he yhdistävät luonnonkuvausta ja menneitä ai-

koja. Päämäärä on silti sama kuin satanistisella black metalilla: kristinuskon vas-

tustaminen. Kristinuskon vastapainona luonto merkitsee vapautta, ja pakanalliset 

esi-isät voi näidenkin nuorukaisten mielestä kohdata luonnossa, kunhan jaksaa kul-

kea tarpeeksi kauas asutuksesta. 

Kuten luvussa 5.5 on todettu, black ja folk metal -kontekstissa nykyaika alkaa 

kristinuskon saapumisesta Pohjolaan. Vaikka jotkut informantit viittaavat oletetta-

vasti kristittyihin isovanhempiinsa, jotka ovat saaneet elantonsa luontaiselinkei-

noista, black ja folk metalissa muinaisen luontosuhteen representaatiot kuvaavat 

esikristillisen pakanakulttuurin oletettuja mystisiä ja holistisia käsityksiä luonnosta. 

Haastateltujen näkemyksen mukaan yksi kristinuskon rikoksista norjalaisuutta vas-

taan on pakanakansan luontosuhteen korvaaminen käsityksellä, jonka mukaan 

luonto on jotain ihmisestä erillistä ja ihmisen käyttöön tarkoitettua. 

N14: Kristinusko on erottanut ihmisen luonnosta. Luonto on jotain, mikä on 

luotu ihmistä varten. 

N13: Siihen me emme usko. Ihminen on osa luontoa, eikä hän elä ilman 

luontoa.[---] Uskon, että luonto implikoi ehdotonta menneisyyttä. Se on vähän 

niinkuin, kun menen ulos luontoon, tiedän, että se on ikään kuin ollut siellä 
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aina. Kun menen Bekkestualle [paikka Oslon lähellä] on se ollut siellä 

viimeiset 50 vuotta. Mutta maa on ollut siellä aina.22 

Kristinuskoa on syytetty luonnon välineellistämisestä myös muualla kuin black ja 

folk metal -kultttuureissa. Uskomusten kautta välittyvät käsitykset vaikuttavat 

siihen, miten ihmiset suhtautuvat ympäristöönsä ja miten he arvottavat sitä 

pyrkimyksissään. Hyvin abstraktien arvojärjestelmien on nähty johtavan 

irtautumiseen luonnon kestokyvystä, kun taas paikallisissa pienyhteisöissä pyritään 

tasapainoon ajallisten asioiden kanssa. (Bowie 2000/2006: 107–112, Rappaport 

1979). Ajatus esikristillisten uskontojen ekologisuudesta ei ole black ja folk metal 

-kulttuureissa keksitty, mutta se sopii luontevasti kristinuskon ja nykyajan vastai-

seen ajatteluun. Esi-isiemme ja nykymaailman luontokäsityksissä on tietenkin 

eroja. Eri asia on, pystymmekö modernin maailman ihmisinä enää tavoittamaan 

esi-isien perspektiiviä. 

Muinaisskandinaavisessa mytologiassa luonto nähtiin kokonaisuutena, johon 

kuuluu myös jumalallinen puoli (ks. Nordvig 2013). Myös muinaissuomalaisessa 

metsästyskulttuurissa ihmisen ja eläinten suhde koettiin tasavertaisena tai eläimiä 

voitiin jopa pitää ylivoimaisina ihmisiin nähden. Ihmiset olivat täysin riippuvaisia 

saaliseläimistä ja muista luonnonresursseista. Niiden pyyntiä rajoittivat tabusään-

nöt. (Pulkkinen 2014: 205–207.) Siikalan mukaan pyyntikulttuurissa eläneiden ih-

misten mytologiat heijastivatkin heidän maailmaansa ja käsityksiä ihmisen ja luon-

non suhteesta (Siikala 2012). 

Pyyntikulttuurista luovuttaessa muinaissuomalaisten maailmankuva ja luonto-

suhde muuttuivat. Maailmankuvan muutos tapahtui jo ennen kristinuskon tuloa, 

kun ihmiset asettuivat maanviljelyksen myötä asumaan aloilleen. Kotipiiri erottui 

uhkaavasta erämaasta, joka oli aiemminkin koettu pelottavaksi mutta myös hyvin-

voinnin lähteeksi. (Pulkkinen 2014: 263, ks. myös Short 1991: 5–6 ja Christensen 

2002: 232–235.) Luonto erkani ihmisestä viimeistään modernisaation myötä. Siitä 

tuli toisaalta suojelun, toisaalta taloudellisen hyödyntämisen kohde. Suomessa 

etenkin toisen maailmansodan jälkeen harjoitettu voimaperäinen metsäteollisuus 

synnytti myös luonnonsuojeluhenkisen vastakulttuurin, joka ihannoi romantiikan 

hengessä perinteisten paikallisyhteisöjen luontosuhdetta. (Lehtinen 2001.) 

                                                        
22 N14: Den er vel litt ut av den kristen tro der mennesken er separart av naturen. Naturen er noe som er 
skapt for mennesken. 
N13: Det tror ikke vi. Mennesken er en del av naturen som ikke lever uten naturen.[---] Jeg tror at 
naturen impliserer jo absolutt fortid. Det er jo liksom, når jeg går ut i naturen så vet jeg at den alltid har 
vært der liksom. Når jeg går til Bekkestua vet jeg at Bekkestua har vært der de siste femti årene liksom. 
Men land og jorda har alltid vært der. 
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Etenkin Norjassa asutun kaistaleen ulkopuolinen maisema on pysynyt varsin 

samanlaisena viimeisimmän jääkauden päättymisestä alkaen, mutta näemme sen 

nykyään aivan eri tavalla kuin sen esimodernit asukkaat. Vaikka luonnonympäristö 

pysyisi samanlaisena ajasta toiseen, sen näkeminen muuttuu, koska se on kulttuu-

rinen merkityksellistämisprosessi. Eri aikoina ja eri kulttuureissa on ollut erilaisia 

ajatuksia sekä siitä, mitä luonto ylipäätään tarkoittaa, että siitä, millaiset asiat luon-

nossa ovat kauniita ja ihailemisen arvoisia. Joka tapauksessa muinaiset esi-isät ko-

kivat luonnon hyvin eri tavalla kuin pari sataa vuotta sitten keksittyyn kansallisro-

manttiseen perinteeseen ajatuksensa perustavat nuoret black- ja folkmetalistit, jotka 

ovat eläneet koko elämänsä modernissa maailmassa. 

Riippumatta siitä, miten esi-isät ovat ympäristönsä kokeneet, modernissa uus-

pakanallisessa hengellisyydessä luonnon pyhyyttä korostetaan (esim. Saunders 

2012: 793–795). Vaikka black ja folk metalissa viittaukset esikristillisiin mytologi-

oihin ovat yleisiä, muusikot ja fanit harvoin varsinaisesti harjoittavat mitään uskon-

toa tai uskovat mytologioiden jumalhahmojen konkreettiseen olemassaoloon (ks. 

myös luku 5.3). Tämä pätee myös luonnossa tavattaviin yliluonnollisiin olentoihin 

– ne eivät ole konkreettisia jumalolentoja vaan ihmisessä ja luonnossa vaikuttavia 

todellisia voimia, jotka saavat mytologiassa symbolisen hahmon. 

N13: Jumala todellisena olentoa, sitä en osta, mutta osa pakanallisesta 

muinaisskandinaavisesta tavasta suhtautua maailmaan puhuttelee minua. [---] 

Mielestäni muinaisskandinaavinen mytologia, ei olevaisena mutta symboleina, 

voi ehkä hyvin kuvata todellisia asioita. Todellisten ihmisissä tai luonnossa 

vaikuttavien voimien symboleina voin ottaa ne käyttöön, kuten me tykkäämme 

tehdä [bändissä]. Siis ei ole mitään järkeä pohtia, onko olemassa peikkoja, sillä 

jos menet metsään, näet niitä, mutta se ei ole sellaista, että näkisi jotain tiettyjä 

pitkänenäisiä juttuja ja muuta sellaista luonnossa. Mutta ollessasi ulkona 

suuressa luonnossa tunnet kehossasi, erityisesti yöllä, tunnet ehkä 

epämiellyttävän tunteen, että olet pieni ja voimaton, tavallaan tunnet pahuuden. 

[---] Sitä voi yhtä hyvin sanoa peikoksi, sillä minulla ei ole parempaakaan 

sanaa.23 

                                                        
23 Guden som en faktisk skikkelse, kan ikke det stemme for meg men noe av den hedenske norrøne 
måten å forholde seg til verden og naturen er noe som kan stemme for meg [---] Men jeg anser liksom 
de norrøne mytologien som, ikke faktuell men som symboler som kanskje kan godt skrive om reélle 
ting. Symboler på reélle krefter i mennesker og i naturen og det er derfor jeg kan ta de i bruk som vi 
liker i [bändin nimi]. Så det er ingen vits å lure på om det finns troll for hvis du går i skogen så ser du 
dem liksom, men det er ikke sånn at man ser svære ting med lange neser og sånne ting rundt i naturen, 
men at du føler på kroppen når du er ute i den store naturen, særlig om natta, du føler kanskje den 
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Näkemys pakanajumaluuksista luonnossa vaikuttavien voimien symbolina on 

jaettu folk metalissa laajemminkin. Myös haastattelemani suomalainen folk metal 

-muusikko arveli, että kaikki black ja folk metalissa käsitellyt mytologiahahmot 

Saatanaa myöten ovat luonnossa läsnä. Pakanalliseen kansanperinteeseen 

kuuuluvien hahmojen yhdistäminen luonnonilmiöihin ei tosin ole ollut aivan 

tavatonta itseään kristittyinä pitävienkään pohjoismaalaisten keskuudessa (vrt. 

Kristiansen 1995). Esiteollisen maatalouskulttuurin luontokäsityksiä hallitsi jako 

turvalliseen maanviljelysmaahan ja vaaralliseen erämaahan. Metsiä, tuntureita ja 

merta hallitsivat pelottavat voimat, joiden apu oli kuitenkin joskus tarpeen. 

Menneisyys ikuisina pidettyine olentoineen eli vahvasti ihmisten mielissä. 

(Christensen 2002: 235–238.)  

 

Maisemaa ja myyttistä menneisyyttä suomalaisen Stormheitin kansikuvassa. Kuva: Nu-

cleart Design. 

Kun luontokokemus yhdistetään kuviteltuihin esi-isiin, paikkakokemus biologisoi-

daan. Edellytyksenä oikeanlaiselle luontosuhteelle voidaan nähdä samalla alueella 

eläneet esi-isät, ei ainoastaan oleilu paikallisessa luonnossa. Penrosen mukaan na-

tionalismiin kuuluu ajatus, että kansakunta ja sen asuttama maantieteellinen alue 

kuuluvat luonnostaan yhteen. Kansakunnan luonnollistaminen osaksi ympäristöä 

rakentaa myyttistä sidettä paikan ja ihmisryhmän välille. (Penrose 1993: 29–30.) 

                                                        
ubehagelige følelsen å være liten og maktløs og på en måte ondskap. [---] Man kan like godt kalle det 
troll for jeg har ikke bedre ord. 
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Yhdistämällä luonnonympäristö muinaisiin esi-isiin maisemassa pyritään häivyttä-

mään näkyvistä kristillistyminen, maahanmuutto ja ylipäätään kulttuurien muutos. 

Maisemaan projisoidaan käsitys oikeasta menneisyydestä. (Vrt. Saunders 2012: 

796–797.) 

Tuanin mukaan paikan taju edellyttää kokemusta muuttumattomuudesta. En-

nen nykyaikaa luonnonmuodostelmat olivat ihmisen näkökulmasta ikuisia. Nyky-

maailmalle taas on tunnusomaista jatkuva muutos. Taiteessa muutos voidaan kui-

tenkin pysäyttää ja esittää ympäristö ei-ajallisena paikkakokemuksena. (Tuan 2006.)

  

6.5 Etsin metsästä rauhaa ja hiljaisuutta – yhteiskunnan 

vastapainoksi 

N13: En pidä autoista, en pidä ihmisistä. Luonto on, suuremmoinen luonto, 

syvä ja vanha luonto on tavallaan se paikka, jossa voin tuntea olevani kotona, 

myös paljon aidompaa.24 

Kuten mainittu luvussa 5.1, black- ja folkmetalistit ymmärtävät kulttuurinsa mo-

nesti nyky-yhteiskunnan, sen harmaan arkipäivän ja pohjoismaisen hyvinvointival-

tion arvojen kritiikiksi. Ihmisviha (ks. Kärki 2013) ja vastenmielisyys järjestäyty-

nyttä yhteiskuntaa kohtaan ovat yleisiä teemoja etenkin black mutta myös folk me-

talissa (vrt. luku 5.1). 1700-luvulta alkaen eurooppalaisessa romantiikassa ja myö-

hemmin erityisesti amerikkalaisessa ympäristöajattelussa koskematonta luontoa 

ihannoitiin nimenomaan sivilisaation vastakohtana. Erämaat edustivat ihmisten 

maailmaan nähden äärimmäistä toiseutta. (Haila 2003: 176–189, ks. myös Gelbart 

2007/2011: 57–59.)  

Joillekin informanteille villi luonto on kaivattu vaihtoehto yhteiskunnalle. Yh-

teiskunnan valheellisiksi koetut säännöt eivät päde erämaissa. Vapautta etsivä ja 

nykyaikaan kyllästynyt individualisti voi paeta sinne ihmiskuntaa ja liittyä sen vi-

hollisiin. Metallikontekstissa luonnon ihailu ja luonnossa eläminen – tai ainakin 

siitä haaveilu – on pakoa nykyajasta, koska siinä yhteiskunta kuvataan modernien 

arvojen edustajaksi ja luonto taas edustaa jotain muinaista ja ikuista. Edellä sitee-

ratulle folkmetalistille luonnon valitseminen pohjautuu henkilökohtaiselle mielty-

mykselle: luonto tuntuu omemmalta ympäristöltä, koska hän ei pidä ihmisistä eikä 

heidän maailmastaan. 

                                                        
24 Jeg liker ikke bil, jeg liker ikke folk. Naturen er liksom, den storslåtte naturen, den dype og gamle 
naturen er jo på en måte et sted der jeg kan føle meg mer hjemme, også mye mer ekte. 
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Haastattelemani norjalainen blackmetalisti puolestaan hyödyntää norjalaisen 

luonnon kuvastoa kylmyyden ja negatiivisuuden levittämiseen. Hänen mukaansa 

pitkät välimatkat ja ankara luontoa ovat muutenkin tehneet norjalaisista kylmiä ja 

pidättyväisiä ihmisiä. Toisen blackmetalistin silmissä luonnon ja yhteiskunnan vas-

takkainasetteluun liittyy suorastaan moraalinen vaatimus: black metalin pitää ottaa 

etäisyyttä järjestäytyneeseen yhteiskuntaan. 

N16: Norjalainen luonto ja aidot norjalaiset pakanalliset asenteet toistuvat 

useiten, sillä black metalin pitää ottaa etäisyyttä yhteiskuntaan.25 

Vetäytyminen yhteiskunnan parista erämaahan ei ole aivan tavatonta metallikon-

tekstin ulkopuolellakaan. Luonnossa eläminen voidaan ymmärtää yhteiskuntakri-

tiikiksi, joka perustuu luonnon ja kulttuurin ja toisaalta työnteon ja vapaa-ajan vas-

takkainasetteluun (Tordsson 2010: 25).  

Gullestadin mukaan hiljaisuus ja rauha (stille og ro) ovat norjalaisen kulttuurin 

avainkäsitteitä. Norjassa rauhallisuus ja hiljaisuus ymmärretään ihmisen myöntei-

siksi ominaisuuksiksi, ja myös elämän tahdotaan olevan rauhallista ja tasapainoista. 

Gullestad väittää, että maailmasta vetäytyminen rauhaan ja hiljaisuuteen perustuu 

kristillisiin ihanteisiin, jotka periytyvät varhaiskeskiaikaisista askeettiyhteisöistä ja 

jotka protestanttiset herätysliikkeet ovat sittemmin herättäneet henkiin. (Gullestad 

1989: 123–140, ks. myös Huusko 2015: 72.) Kristillisessä perinteessä erämaa näh-

dään sekä pahuuden vallassa olevana joutomaana että mietiskelyn ja asketismin 

paikkana (Short 1991: 10–15, Lehtinen 2001: 29–31).  

Metallimusiikki kuulostaa yleensä väkivaltaiselta ja meluisalta, mutta ajatus 

maailmasta vetäytymisestä sopii hyvin sen yleiseen mystismiin. Esimerkiksi Isen-

gardin laulussa Over de syngende øde moer Darkthrone-yhtyeestä paremmin tun-

nettu Fenriz laulaa etsivänsä metsästä rauhaa ja lepoa: jeg var i skogen etter fred 

og hvile. 

Ihmisvihalla motivoitu maailmasta vetäytyminen on yleisempää tutkimuksen 

norjalaisessa aineistossa. Suomalaisetkin informantit ihannoivat luontoa ja maa-

seutua kaupunkielämän ja nykyajan vastapainona, mutta heille luonto tai mökki on 

ennen kaikkea paikka, jonne mennään etsimään inspiraatiota tai uudistamaan voi-

mia. Erään suomalaisen folkmetalistin mukaan hänen musiikkiaan tuskin olisi syn-

tynyt, jos hän olisi joutunut elämään vain kaupungissa. 

                                                        
25 Norsk natur og ekte norske hedenske holdninger er vel det som går mest igjen, da black metal er noe 
som bør distansere seg fra samfunnet. 
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6.6 Maiseman ihailusta ekosysteemin suojeluun 

Vaikka luonnon ihailu on osa etenkin norjalaisia black ja folk metal -kulttuureja, 

useimmat muusikot ja fanit näkevät luonnon sangen runollisena. Luonto on pikem-

minkin tunnelman luoja ja jylhä taustakangas kuin ekosysteemi. Se nähdään myös 

ikuisena, muuttumattomana ja haavoittumattomana. Aineistossani ympäristöaiheet 

on enimmäkseen verhoiltu romanttiseen luontomystiikkaan. Bändit ottavat harvoin 

suoraan kantaa konkreettisiin ympäristöongelmiin. Poikkeuksiakin toki on, esimer-

kiksi legendaarinen norjalainen black metal -yhtye Darkthrone. 

Suhtautuminen luontoon voi kuitenkin muuttua. Jotkin nuoret bändit näyttävät 

olevan ottamassa ympäristönsuojelua takaisin työjärjestykseen. Aineistossani täl-

laista asennetta edusti norjalainen black metal -yhtye ja suomalainen folk metal  

-yhtye. Näiden yhtyeiden jäsenet ovat kiinnostuneita luonnosta nimenomaan eko-

logisena kokonaisuutena eikä vain romanttisena luontokuvastona, joka sitä paitsi 

symboloi ennen kaikkea kotimaata tai menneitä aikoja. Nämä nuoret muusikot nä-

kevät metallimusiikin yhtenä päämääränä nimenomaan luonnonsuojelun edistämi-

sen. Tämän tutkimuksen aineiston perusteella on tietenkin vaikea arvioida, onko 

ilmiö laajempikin. Toisaalta luonnonsuojelusta innostuneita nuoria muusikkoja oli 

sekä Suomessa että Norjassa, joten se ei ole vain yksittäinen paikallinen ilmiö. 

Menneen ja nykyisen vuorovaikutus ei silti ole ympäristönsuojelussakaan mer-

kityksetön asia. Ensimmäiset maisemansuojeluliikkeet syntyivät 1800-luvun lo-

pulla Saksassa nopeasti teollistuvalle Reininmaalle, joka toisaalta koettiin kansal-

lisesti merkittäväksi maisema-alueeksi. Maisemaa suojeltiin teollistumisen aiheut-

tamaa muutosta vastaan. Miellyttävää maisemaa pidettiin tärkeänä moraalin ja hy-

vinvoinnin kannalta. Jotkut haaveilivat myös paluusta luonnollisempana pidettyyn 

elämäntapaan. Vaikka maisemansuojelijat eivät vastustaneet kaikkea kehitystä, he 

olivat huolissaan muutoksen vaikutuksesta kaupungistuvaan kansaan, jolla nähtiin 

olleen vanhastaan ainutlaatuinen suhde luontoon. (Lekan 2004: 19–36, 63–73.) 

Norjassa maiseman ihannointia on pidetty vastareaktiona teollistumisen ja mo-

dernin maatalouden aiheuttamiin muutoksiin. 1900-luvun lopussa suurin osa kan-

sasta oli menettänyt suoran kosketuksen alkutuotantoon. Samalla sivilisaatiokri-

tiikki on nostanut päätään ja alkuperäistä maisemaa vaaditaan museoitavaksi. Pa-

radoksaalisesti ihmisten halu viettää aikaa luonnossa muun muassa mökeillä on 

yksi suurimmista tekijöistä, joka muuttaa luonnonmaisemaa. (Christensen 2002: 

255–262.) 



 109

Myös niin sanottua uutta ekologista liikettä on pidetty nykyajan vastaisena vas-

takulttuurina, joka on syntynyt jälkiteollisessa yhteiskunnassa kapitalistisen, luon-

non hyödyntämiseen perustuvan talousjärjestelmän vastapainoksi. Se on myös ny-

kyajan vastainen liike. Erityisesti syväekologisessa ajattelussa pyritään koko luon-

tosuhteen ja elämäntavan muutokseen, jolloin ihmiset pitäisivät itseään luonnon 

osana. (Skogen 1999: 42, Næss 1974.) Luonnonsuojeluaatteita voidaan siis pitää 

osana modernin maailman vastaista ajattelua, joka on oleellinen osa black ja folk 

metalinkin ideologiaa. Aineistossa luonnonsuojeluhenkiset bändit eivät kuitenkaan 

ole korostetun kriittisiä nykyaikaa kohtaan, vaikka muinaiset ajat kiinnostavatkin 

heitä. Nykymaailmasta eniten kritiikkiä saa osakseen kristinusko ja ihmisten lau-

masieluisuus. 

Jo romantikot vastustivat nopeita muutoksia sekä luonnossa että perinteisessä 

luokkayhteiskunnassa ja talouselämässä. Luonnonsuojelu yhdistyi modernin kri-

tiikkiin. Romantikoille luonto oli aitojen kulttuuriarvojen ja hyveiden symboli. 

Siksi heidän mielestään ihmisten olisi tullut palata esiporvarilliseen ihmisen ja 

luonnon suhteeseen, missä ikiaikainen luonnon, kansakunnan ja sen arvojen yhteys 

oli vielä olemassa. Luonnonsuojelu oli kansallinen projekti, jossa sekä luonto että 

ihmiset nähtiin runollisella, uskonnollisella tavalla. (Väyrynen 2006: 231–232, 

269–282.) 

Luonnonsuojelu hengeltään romanttisessa kulttuurissa ei siis ole uusi asia. On 

kuitenkin hyvä huomata, että aineistossani luonnonsuojelun agendakseen ottaneet 

informantit eivät ole kansallisromantiikan suurimpia ihannoitsijoita, vaikka varsin-

kin norjalaiset blackmetalistit ovat innostuneita myös muinaisskandinaavisen my-

tologian kaltaisista, usein kansallisromanttiseen black metaliin yhdistetyistä tee-

moista. Romantiikan aikakauden luonnonihailijatkaan harvoin olivat niitä henki-

löitä, jotka olisivat tehneet eniten ympäristön suojelemiseksi (ks. Lekan 2004: 19). 

Toisaalta erityisesti metsien suojelu kuului Topeliuksen romanttiseen kansalaisus-

kontoon (Tiitta 1994: 200–215). 

Tutkimuksessani tutustuin kahteen nuorten miesten yhtyeeseen, jotka kertoivat 

bändinsä ensisijaiseksi tavoitteeksi luonnonsuojelun edistämisen. Toinen niistä on 

norjalainen ja toinen suomalainen. Tietääkseni niillä ei ole mitään keskinäistä yh-

teyttä, ja musiikkikin on aika erilaista. Norjalaistet soittavat perinnetietoista black 

metalia, suomalaiset taas mahtipontista folk- tai viikinkimetallia.  

Yhtyeiden päämäärä on kuitenkin sama. Muusikot pyrkivät saamaan ihmiset 

ymmärtämään, kuinka tärkeä luonto on. Ihmisten pitäisi kantaa vastuunsa ympäris-

töstä. Kummankin yhtyeen haastatellut jäsenet käyttivät luonnosta sellaisia sanoja 

kuin ekosysteemi, luonnon kiertokulku ja luonnon monipuolisuus. He käyttävät 
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luonnon kuvaamiseen erilaista sanastoa kuin useimmat muut haastatellut, jotka kes-

kittyivät maiseman runollisten, jylhien tai ikiaikaisten piirteiden kuvailuun. Luonto 

ja luonnonsuojelu ovat näille informanteille myös asioita, jotka erottavat folk me-

talin muiden rock- tai metalligenrejen kliseistä. Luontosymboliikan avulla voidaan 

paitsi edistää luonnonsuojelua rakentaa identiteettiä ja toiseutta sellaisiin genreihin 

tai yhtyeisiin nähden, joille muut, pinnallisemmat aiheet ovat oleellisempia kuin 

luonnonsuojelu. 

Vaikka yhtyeiden haastatteluissa kerrotut päämäärät liittyvät nimenomaan 

luonnonsuojeluun eivätkä poliittiseen tai kulttuurinationalismiin, taiteessaan ne ku-

vaavat luontoa samanlaisin representaatioin kuin muutkin black ja folk metal  

-yhtyeet. Esikristilliset mytologiatkin ovat mukana sanoituksissa. Yhtyeet itse mer-

kityksellistävät näitä symboleita vastakarvaan: mytologiahahmot viittaavat luon-

toon eikä toisinpäin. Eri asia on, ymmärtääkö yleisö bändien viestin vai merkityk-

sellistääkö se niiden musiikkia samalla tavalla kuin luontoa menneisyyden ihailun 

symbolina käyttävien yhtyeiden. Norjalaisen bändin jäsenten mukaan kuulijan täy-

tyy olla aika tyhmä, jos hän ei tajua, että bändin musiikissa on kyse luonnosta. On-

kin aivan toinen kysymys, missä merkityksessä luonto bändin tuotannossa esiintyy. 

Joka tapauksessa luonnon ihailu on johtanut konkreettiseen toimintaan esimerkiksi 

Norjan luonnonsuojeluliittoa tukemalla. 

Folk metal -yhtyeessä soittavan informantin mukaan hänen bändinsä musiikki 

on vähän erilaista heavy metalia, jossa osa genren perinteisistä teemoista on kor-

vattu huolella ympäristön ekologisesta tilasta. Nuorten folkmetalistien luontosuh-

teeseen kuuluu toki tunnelmointia talvisessa metsässä, mutta sen lisäksi he haluavat 

herättää kuulijoitaan kantamaan vastuunsa ekosysteemeistä. 

15–22-vuotiaiden norjalaisnuorten ympäristöajattelua selvittäneen Skogenin 

mukaan asenteet luontoa ja luonnonsuojelua kohtaan pitää ymmärtää osana laajem-

paa merkitysjärjestelmää ja identiteetin rakentamista. Ympäristöhuolen lisäksi nii-

hin vaikuttavat luokkatausta ja mielipiteet muista yhteiskunnallisista asioista. Nor-

jassa niin sanotut syväekologiset ajatukset ja ympäristöjärjestöissä toimiminen ovat 

osa muutenkin yhteiskunta- ja kapitalismikriittistä vastakulttuuria. ”Junttikulttuu-

rissa” (”redneck culture”) luonnonsuojeluvastaiset mielipiteet ovat puolestaan ylei-

siä. (Skogen 1999.) Myös sukupuoli vaikuttaa asenteisiin. Suomessa ja muuallakin 

Euroopassa tytöt ovat poikia kiinnostuneempia ympäristöasioista ja ottavat ne pa-

remmin huomioon elämäntavoissaan. Poikien asenteet luonnonsuojelua kohtaan 

ovat useammin kielteisiä. He myös painottavat hyötynäkökohtia. (Eloranta 2004: 

303–305.) 
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Myös metallikontekstissa ympäristöhuoli pitää ymmärtää osana laajempaa 

merkitysjärjestelmää: toisaalta alakulttuurin kansallisromanttista luontokuvastoa, 

toisaalta erilaisia poliittisia suuntauksia. Luontoa ja luonnonsuojelua merkityksel-

listetään eri tavoin myös niin sanotussa valtavirtakulttuurissa. Black ja folk metal  

-alakulttuurit ovat yhteiskunta- ja nykyaikakriittisiä, mutta niitä ei voida pitää 

osana Skogenin kuvaamaa vastakulttuuria. Toisaalta genret eivät kuulu ”junttikult-

tuuriinkaan”. Miesten kulttuuria ne kuitenkin ovat. 

Toisaalta luonnonsuojelua pidetään yleisesti tärkeänä – varsinkin, jos siihen ei 

sisälly vaatimusta konkreettisista teoista. Vaikka ympäristöjärjestöissä aktiivisesti 

toimivat nuoret ovat useammin vasemmistolaisia kuin oikeistolaisia, huoli ympä-

ristön tilasta on yleistä norjalaisten nuorten keskuudessa riippumatta heidän poliit-

tisesta suuntautumisestaan. (Strandbu & Skogen 2000, ks. myös Eloranta 2004: 

294.)  

Luonnonsuojelu nähdään black ja folk metal -kulttuureissa ennen kaikkea al-

kuperäisluonnon suojeluna. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen tai muiden globaalien 

ympäristöongelmien torjunta ei saa osakseen yhtä suurta huomiota. Tämä liittynee 

metallikulttuureissa jaettuun ajatukseen luonnon ikuisuudesta ja muuttumattomuu-

desta. Norjalaisnuorten luontokäsityksiä koskevan tutkimukseen mukaan alkupe-

räisluonnon tärveltyminen huolettaa yleensä nuoria vähemmän kuin esimerkiksi 

saastuminen (Strandbu & Skogen 2000: 194–195).  

Mitä metallikulttuurin innoittama luonnonsuojelu sitten käytännössä tarkoittaa? 

Moni informantti kertoi, että metallin ansiosta kunnioitus luontoa kohtaan on li-

sääntynyt. Metalistit eivät heitä roskia luontoon.  

F14: No siis suhtautuminen luontoon ylipäätänsä ja ihan kunnioituksen kan-

nalta ja sitten ihan niinku joka suhteessa, kaikissa asioissa mitä tulee levyltä 

ulos, niin niitä käsittelee sitten itte ja oli sitten vaikka poliittinen tai luontoasia 

tai sitten väestöasia [maahanmuutto] vai mikä tahansa niin kyllä se aina pistää 

hiukan miettimään ja kehittämään omia ajatuksia mitä on. 

Oman ajattelun kehittymistä pidetään black ja folk metalissa tärkeämpänä kuin 

saarnaamista. Luonnonsuojelu on kuitenkin esimerkki yhteiskunnallisesta kantaa-

ottavuudesta, joka haastaa käsitykset metallimusiikin epäpoliittisuudesta. 
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7 Toiseuden politiikat 

Tässä luvussa pohdin black ja folk metal -kulttuureissa rakennettuja kotimaan ja 

kansakunnan representaatioita osana laajempaa poliittista kontekstia. Pohdin kult-

tuureissa rakennettuja erontekoja niin ympäröivään yhteiskuntaan kuin muihin ih-

misryhmiinkin. 

Ihmiset merkityksellistävät maailmaa erojen kautta, jolloin he tuottavat hel-

posti hierarkioita. Asioiden asettaminen arvojärjestykseen on osa kamppailua rep-

resentaatioiden merkityksestä. Representaatiot eivät ole poliittisesti viattomia, 

koska ne arvottavat maailmaa. Toisaalta representaatiot rakentavat stereotyyppejä 

ihmisryhmistä, joita edustamaan yleistetään esityksiä yksilöistä. Niitä voidaan 

käyttää erilaisten ryhmien toiseuttamiseen, mutta myös poissulkevien diskurssien 

vastustamiseen. (Rossi 2010: 271–273, ks. myös Hall 1997b.)  

Ihmisryhmät ymmärtävät itsensä suhteessa muihin. Identiteettiä voidaan esit-

tää sillä, mitä ”me” emme ole. Toinen on jotain peruuttamattomasti erilaista 

kuin ”me”. Euroopassa eri ryhmien vastakkainasetteluilla ja toiseuttamisella on pit-

kät perinteet: jo antiikin maailmassa on toiseutettu sekä naapurikansoja että omaan 

kansaan kuuluvia ihmisiä esimerkiksi iän tai sukupuolen perusteella. (Hänninen 

2013: 9–20.) Thomas Hylland Eriksenin mukaan etnisten identiteettien että kansa-

kuntien olemassaolo perustuu erontekoon ryhmien välille. Toisia toiseutetaan ste-

reotypioiden avulla. Stereotypioilla myös oikeutetaan valtasuhteita ja rakennetaan 

hierarkioita ryhmien välille. (Eriksen 1993a: 18–30, 36–77, 111–113.) 

Toiseuttaminen perustuu eroavaisuuksiin tutun ja vieraan välillä. Oman ryh-

män tyypillisinä pidetyt piirteet tulevat näkyviksi, kun niitä verrataan toiseen. Ver-

tailu ei kuitenkaan ole neutraalia, vaan toiseus esitetään alempiarvoisena. Stereo-

tyyppiset käsitykset ja eroavaisuudet korostuvat samankaltaisuuksien jäädessä huo-

miotta. Toiseutta koskevat käsitykset rakentuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

ennakkokäsitysten ohjaamina. Kaikki erilaisuus ei ole toiseutta, vaan sillä tarkoite-

taan arvottavien näkemisen tapojen tuottamaa vastakkaisuutta. (Löytty 2005.) 

7.1 Onko metallimusiikki poliittista? 

Aiemman tutkimuksen suhtautuminen black metalin mahdolliseen poliittisuuteen 

on ollut kaksijakoista. Perinteisesti metallialakulttuurien on ajateltu välttelevän 

avoimia poliittisia kannanottoja ja asettavan etusijalle musiikin ikään kuin muusta 

yhteiskunnasta ilmenevänä asiana (esim. Kahn-Harris 2004a, Kahn-Harris 2007: 
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152–155). Toisaalta huomio on kiinnittynyt rasistisiin piirteisiin, joita metalliala-

kulttuureissa on nähty olleen jo 90-luvun alkupuolelta lähtien (esim. Goodrick-

Clarke 2003: 203–205, Dornbusch & Killguss 2005: 36–41).  

Politiikka ymmärretäänkin yleensä arkielämässä varsin kapeasti muusta elä-

mästä irralliseksi puoluepolitiikaksi: muun muassa valtion ja kuntien asioiden hoi-

tamiseksi. Kulttuurintutkimuksessa politiikka kuitenkin määritellään avarammin 

kamppailuksi merkityksistä. Asioiden merkityksellistäminen ja merkitysten ky-

seenalaistaminen on poliittista. Valta ei suuntaudu ainoastaan ylhäältä alas vaan 

myös ruohonjuuritasolta valtakunnan politiikkaan merkityskamppailun kautta. Esi-

merkiksi merkityskamppailu siitä, ketkä saavat representoida perheettä, näkyy 

eduskunnassa hedelmöityshoitolaista keskusteltaessa. Merkityskamppailu on 

kamppailua siitä, mitkä asiat voidaan tehdä näkyviksi ja mistä voidaan ylipäätään 

keskustella. (Rossi 2010: 262–263.) 

Poliittinen valta ilmenee symbolisissa käytännöissä. Symbolit tekevät poliitti-

set organisaatiot, kuten valtiot, näkyviksi niissä eläville ihmisille. Poliittiset toimi-

jat pyrkivät sekä tietoisesti että tiedostamattaan vaikuttamaan symboleihin. Koko 

poliittinen todellisuus luodaan rakentamalla symboleita ja pyrkimällä samaistu-

maan niihin. Kuitenkin rituaalien merkityksestä ja legitiimiydestä käydään kulttuu-

reissa jatkuvaa kamppailua. Poliittista vaikutusvaltaa saa, jos pystyy määrittele-

mään, mihin vakiintuneet symbolit yhdistyvät. Siksi uudet poliittiset toimijat pyr-

kivät monesti ottamaan omaan käyttöönsä vanhoja voimallisia symboleita. (Kertzer 

1988: 2–8, 42–46.) 

Heavy metalia väitetään epäpoliittiseksi, vaikka siinä rakennetaan erilaisia 

identiteettejä poliittisen kirjon koko leveydeltä ja otetaan kantaa rasismin kaltaisiin 

poliittisiin kysymyksiin. Heavy metal -alakulttuurissa politiikkana pidetäänkin po-

liittisia instituutioita, ei arkielämän mielipidevaikuttamista. Kannanotot poliittisiin 

instituutioihin vaarantaisivat yleisön silmissä heavy metalin maineen kapinallisena, 

normeja rikkovana alakulttuurina. (Scott 2013.) 

Parlamentaarinen, tiettyyn puolueeseen sitoutunut toiminta on harvinaista 

myös black ja folk metal -alakulttuureissa. Haastattelutilanteessa vain pieni osa in-

formanteista ilmoittautui puolueen tai poliittisen aatteen kannattajaksi. Huomion-

arvoista on, että poliittisen kantansa kertoneiden joukosta löytyi kaikkien eduskun-

nassakin vaikuttavien suuntausten kannattajia. Voimakkaasta symboliikasta huoli-

matta metallialakulttuurien jäsenten poliittisista mielipiteistä ei kannata tehdä liian 

suoraviivaisia yleistyksiä. Jotkut informantit näkivät poliittisen vakaumuksen liit-

tyvän metallikulttuuriin. Sitä pyrittiin jopa edistämään metallikulttuurin konteks-

tissa. 
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Mahdollisista poliittisista mielipiteistä kysyessäni törmäsin kuitenkin useim-

miten juuri siihen, että informanttien mielestä politiikka on nimenomaan puolue-

politiikkaa ja koska metallimusiikki ei ole puoluepoliittista, se ei ole poliittista ol-

lenkaan. Ehkä sama ristiriita politiikan erilaisten määritelmien välillä on vaivannut 

myös tutkijoita, jotka ovat nähneet metallimusiikin epäpoliittisena, vaikka siinä esi-

tettyjä representaatioita voidaan yhdistää erilaisiin yhteiskunnallisiin puhetapoihin.  

Haastatteluissa esitetyt mielipiteet kertovat myös siitä, millaisiksi haastateltava 

olettaa muiden yhteisön jäsenten mielipiteet. Puolustava diskurssi kertoo siitä, että 

henkilö tietää olemassa olevan muitakin vaihtoehtoisia diskursseja. Itsestäänsel-

vyyksiä ei tarvitse puolustaa. (Stauss 2007: 819–820.) 

Black metalissa poliittisuuden kieltäminen on myös itsessään ideologinen kan-

nanotto. Jotkut haastatellut kokivat järjestäytyneen puoluepolitiikan olevan ristirii-

dassa etenkin black metalin individualistisuuden ja toisaalta kaikkiin ihmisryhmiin 

kohdistuvan vihan kanssa (ks. Olson 2013: 149). Ihmisviha ja nihilismi ja niiden 

seurauksena selän kääntäminen nyky-yhteiskunnalle ovat osa erityisesti black me-

talin ideologiaa (ks. Kärki 2013). Poliittinen toimiminen edellyttäisi osallistumista 

yhteiskuntaan, ja etenkin black mutta myös folk metalin ajatellaan edustavan päin-

vastoin yhteiskunnan vastaisuutta ja siitä vetäytymistä. Haastatteluissa esitettiin 

sellaisia mielipiteitä, että politiikkahan on ”aivan pelleilyä” tai ”en halua olla mis-

sään tekemisissä politiikan kanssa”. Black ja folk metal toistavat siis myös heavy 

metal -kulttuurille tyypillisiä ajattelutapoja. 

Vaikka blackmetalistit eivät pyrkisi tuomaan mitään poliittisia teemoja esille 

omassa taiteessaan, yleisesti ottaen he suhtautuvat kaikkein äärimmäisimpiinkin 

poliittisiin mielipiteisiin sallivasti. Sitä perustellaan black metalin individualisti-

sella ideologialla, joka sallii myös muille heidän mielipiteensä, olivatpa ne mitä 

tahansa, vaikka niitä ei sinänsä black metal -taiteessa pidettäisikään hyvänä asiana.  

AM: Joo. Miten sä muuten tällasiin ideologisiin suuntauksiin niinku black me-

tallissa, tällasiin kaikenlaisiin aatteisiin? 

F16: No miten mä nyt suhtautuisin, no siis, öö, aatteesta riippuen, siis mä 

niinku, mä ajattelen että jos joku haluaa tuoda jotain aatettaan esille vaikka se 

ois kansallissosialismi niin se on mulle ihan ok, mä vaan niinku ajattelen että 

se ei kosketa mua, se ei oo, jos sillä on oma kuulijakuntansa ja he saavat siitä 

jotain niin hyvä homma. 

AM: Sä et kuitenkaan oo niinku tuomitsemassa sitä? 
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F16: En mä tuomitse, siis se että se on yksilöllistä, mä en voi, mä en voi sanoa 

mitä jotkut saa tehdä musiikkinsa kanssa tai mitä jotkut muut tai mitä jollekin 

muille musiikki antaa, en mä voi sanoa semmoseen yhtään mitään. 

AM: Niin et se on niinku niiden oma asia? 

F16: Kyllä. 

Black metaliin näyttäisi kuuluvan eräänlainen liberalismi tai ainakin haluttomuus 

ottaa kantaa muiden alakulttuurin jäsenten poliittisiin valintoihin. Lähtökohta on, 

että jokainen hoitaa omat asiansa ja vastaa omista mielipiteistään.  

Vaikka informantit väittävät olevansa epäpoliittisia, samoissa haastatteluissa 

he kertoivat auliisti, mikä yhteiskunnassa on pielessä, mihin suuntaan sitä pitäisi 

kehittää ja mitä he itse ovat valmiita tekemään muutoksen eteen. He suhtautuvat 

siis kielteisesti nimenomaan poliittisiin instituutioihin. Ulkoparlamentaarinen vai-

kuttaminen yhteiskuntaan sen sijaan näyttäytyi heille mahdollisena vaihtoehtona, 

joskin monet pohtivat, voiko näin marginaalisten musiikkityylien kautta vaikuttaa 

yhteiskuntaan. Esimerkki erilaisista politiikan määritelmistä on luonnonsuojelu, 

jota informantit eivät pitäneet suoranaisesti poliittisena toimintana. Luonnonsuoje-

lujärjestö kun ei ole poliittinen puolue, saati sitten luonnonsuojeluatteen edistämi-

nen folk metal -yhtyeen sanoituksissa. On kuitenkin selvää, että näiden sanoitusten 

on tarkoitus saada vähintäänkin kuuntelija ajattelemaan asioita uudelta kannalta. 

F21: Sanotuksissa varsinkin tuppaa [---] ainakin täs näin nuorena tuppaa ole-

maan helpommin painottaa sitä niin sanotust vihreen aatteen kaltaista melkein 

puolipoliittista ajatusta, vaikkei nyt olla poliittisesti suuntautuneita.  

[---] Kuvasto mitä käytetään, metaforat joita käytetään, niin ne on yleensä, ne 

pohjaa jollain tavalla siihen luonnon kiertokulkuun, luonnon monipuolisuus, 

luonnon olemukseen. Ei lauleta koneistoista ja ei lauleta mistään autoista ja 

naisista ja lohikäärmeistä. 

Osittain Kahn-Harrisin (2007: 152–156) käsitykset suorien poliittisten kannanotto-

jen välttelemisestä saavat vahvistusta aineistostani. Kuitenkin aineistossa on myös 

soraääniä. Informanttijoukko jakaantuu selvästi kahtia. Toiset haluavat erottaa mu-

siikin ja politiikan visusti toisistaan, toiset taas näkevät musiikissa mahdolliseksi 

yhteiskunnallisen toiminnan keinoksi.  

Näin pienestä laadullisesta aineistosta ei voi tehdä kovin laajoja määrällisiä 

johtopäätöksiä, mutta vaikuttaa siltä, että etenkin Suomessa nuoremmat metalistit 
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suhtautuvat vähemmän kielteisesti black tai folk metalin poliittisuuteen kuin ala-

kulttuurien vanhemmat jäsenet. Yli 30-vuotiaat haastatellut suhtautuivat pääsään-

töisesti siihen erittäin torjuvasti. Kiihkeimpiä poliittisia aatteita musiikkikulttuuriin 

yhdistävät informantit olivat myös nuorimpia. Se on varsin yllättävää, koska ylei-

sesti ottaen suomalaisnuoret suhtautuvat varsin kielteisesti tai välinpitämättömästi 

politiikkaan ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen (Elo 2012). Elon artikkelissa po-

litiikka ja yhteiskunnallista vaikuttamista ei tosin määritellä, mutta rivien välistä 

voi päätellä, että hän tarkoittaa puoluepolitiikkaa ja esimerkiksi vaaleissa äänestä-

mistä. 

Varsinkin suomalaisessa black metalissa ja sitä lähellä olevassa folk metalissa 

halutaan silti kyseenalaistaa ajatusta ”epäpoliittisesta” black metalista. Jotkut in-

formantit kysyvät, miksi juutalaisten tappaminen mielletään poliittiseksi laulunai-

heeksi mutta kristittyjen tappamista ei. Vaikka black metal ei liity mihinkään tiet-

tyyn puolueeseen, siinä otetaan jyrkästi kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. Näiden 

infromanttien mukaan poliittisuus kuuluu black metaliin, vaikka hekin tietävät, että 

alakulttuurin valtavirta kiistää sen merkityksen. 

F20: Mä en välttämättä edes haluais eritellä black metalia mihinkään ns-black 

metaliin [kansallissosialistiseen black metaliin] ja black metaliin, kun black 

metal on black metal, se on sillä selvä, Black metaliin kuuluu viha, black me-

taliin kuuluu suvaitsemattomuus, black metaliin kuuluu antisemitismi, black 

metaliin kuluu politiikka, vaikka joku sanois mitä tahansa. [---] Tavallaan se, 

että se laulaa että tapetaan kaikki kristityt, niin sekin on jossain mielessä po-

liittinen. 

Kun politiikka ymmärretään laajasti kamppailuksi merkityksistä, kaikista represen-

taatioista tuleekin poliittisia. Mikä tai kuka valitaan edustamaan jotain asiaa? Mil-

laisena sitä kuvataan? Representaatiot voidaan ymmärtää teoiksi, jotka vaikuttavat 

ympäröivään maailmaan. Käsitykset ympäröivästä maailmasta muodostuvat tois-

tettujen tekojen kautta. (Rossi 2010: 263–267.) Kansallismielisessä metallimusii-

kissa kuka tahansa ei pääse edustamaan kansakuntaa. Kansakunnan kuvaukset kui-

tenkin muodostavat käsityksiä siitä, millainen se on ja ketä siihen kuuluu.  

Tutkijoiden ja black metalin kaiken kattavaa poliittisuutta korostavien infor-

manttien ajatus representaatioiden tiedostamattomasta poliittisuudesta on ristirii-

dassa useimpien informanttien omien käsitysten kanssa. Etenkin viikinkifantasian 

ja hilpeämmän folk metalin ystävien mielestään heidän soittamansa tai kuuntele-

mansa musiikki ei ole millään tavalla poliittista vaan joukko hyviä tarinoita ilman 

merkittäviä kannanottoja. Tällainen suhtautuminen representaatioiden ja niiden 
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edustaman todellisuuden suhteen on varsin tavallinen arkiajattelussa. Ajatellaan, 

että kuvat ovat ”vain kuvia”. Kuitenkin representaatiot ovat välineitä kamppailta-

essa siitä, mitä kulttuurissa ylipäätään voidaan esittää. Representaatiot eivät aino-

astaan kuvaa valmiiksi olemassa olevaa maailmaa, vaan ne myös jatkavat ja yllä-

pitävät totutun kaltaisia merkityksellistämisprosesseja. (Rossi 2010: 267–268.) 

Representaatiot voivat saada poliittisen merkityksen siitä huolimatta, että ar-

tisti ei olisi tarkoittanut mitään sellaista. Myös sellainen toiminta, jolla ei ole tietoi-

sia poliittisia päämääriä, saattaa vaikuttaa yhteiskuntaan.  

Toisaalta representaatioiden poliittisuudessakin on aste-eroja. Esimerkiksi suo-

malainen black metal -yhtye Goatmoon runoilee kappaleessaan Aryan Beauty seu-

raavalla tavalla: 

Enchanting eyes, blue like thousand crystal clear lakes 

Pure pale skin, white as mighty nordic winter view 

Hair, blonde like a silver forest with shapes of gold 

In the last rays of the sun 

Kappaletta on vaikea ymmärtää miksikään muuksi kuin rodullistavaksi (ks. esim. 

Puuronen 2011: 20–22) kuvaukseksi suomalaisuudesta tai valkoisuudesta. Kun ote-

taan huomioon bändin muu tuotanto, jossa flirttaillaan kansallissosialismin aate-

maailman kanssa, näillä sanavalinnoilla kappaleesta ei mitenkään saa epäpoliittista 

nykypäivän pohjoismaisessa kontekstissa. Kuitenkin sekä black että folk metal  

-kulttuureissa osaa biiseistä ja yhtyeistä voi aivan perustellusti väittää epäpoliitti-

siksi siinä mielessä, että niiden taustalla ei ole tietoista poliittista agendaa. Esimerk-

kinä tällaisesta kappaleesta lainaan suomalaisen folk metal -yhtye Korpiklaanin 

kappaletta Happy Little Boozer, joka on lähinnä ylistys nousuhumalalle: 

He sees himself as the saviour of the world 

His will is strong and he's feeling good 

I’ve known him since the first taste of beer 

I will meet him many times in a year 

Siitä huolimatta, että etenkin black metal on monelle alakulttuurin edustajalle ja 

tämän tutkimuksen informanteillekin pikemminkin elämäntapa kuin musiikkityyli, 

ei pidä olettaa, että black- ja folkmetalistit ilmaisisivat kaikki poliittiset mielipi-

teensä musiikin kautta. Kuten haastattelemani suomalainen blackmetalisti totesi, 

keskustelu politiikasta ja yhteiskunnasta ei rajoitu musiikkipiireihin. Osa metalli-

alakulttuurien edustajista on sitä mieltä, ettei heidän poliittisilla mielipiteillään ole 

ylipäätään mitään tekemistä metallikulttuurin kanssa. 
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Tutkijoista esimerkiksi Kahn Harris (2004a: 100–103, ks. myös Scott 2013) on 

kiinnittänyt huomionsa siihen, kuinka ristiriitaisia metalistien mielipiteet oman toi-

mintansa poliittisuudesta ovat. Aineistoni perusteella väittäisin, että alakulttuurien 

eetoksen ristiriitaisuus johtuu myös siitä, että yhteisöissä on aidosti erilaisia mieli-

piteitä siitä, miten musiikkia ja siihen liittyvää symboliikkaa pitäisi merkityksellis-

tää. Toisaalta monet tutkimukseen osallistuneista tiedostavat yllättävänkin hyvin 

representaatioiden keinotekoisuuden ja genrenmukaisuuden eivätkä ota niitä yhtä 

vakavasti kuin tutkijat. Myös sanoilla politiikka ja poliittisuus tarkoitetaan eri yh-

teyksissä eri asioita, ja monesti – mutta ei välttämättä – käsitys politiikka-sanan 

merkityksestä on kapeampi kuin tutkijoilla.  

Vaikka suuri osa informanteista on kanssani eri mieltä, en voi väittää black ja 

folk metalia täysin epäpoliittiseksi. Yhtenäistä poliittista linjaa tutkimuksessani ei 

kuitenkaan löytynyt. Ainakin suomalaisista informanteista riittää kannattajia poliit-

tisen kentän kaikille laidoille. Informanttien kokemuksen mukaan varsinkin Sak-

sassa kaikki vähänkin kansallisromanttiset black ja folk metal -bändit niputetaan 

joskus kansallissosialismin kannattajiksi. Sellaisiakin aineistosta löytyi, mutta toi-

saalta joukossa oli myös liberaalien ryhmien kannattajia, vasemmistolaisia ja suuri 

joukko puoluepolitiikkaan täysin välipitämättömästi suhtautuvia musiikin ystäviä. 

7.2 Mitä yhteiskunnalle ja kulttuurille pitäisi tehdä? 

Black metalissa ei ole tapana ottaa suoraan kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. Niitä 

kyllä saatetaan käsitellä, mutta metaforien muodossa. Kuulija ymmärtää, jos hän 

on sen arvoinen. Norjalainen informantti erottaa toisistaan black metalin ja punkin 

lähestymistavan: punkissa yhteiskuntaa kritisoidaan ja sitä pyritään muuttamaan, 

black metal puolestaan pyrkii vain provosoimaan. Ei ole tarpeen esittää parannus-

ehdotuksia, koska black metal -ideologian mukaan yhteiskunta on aina huono asia, 

jonka olemassaoloakin blackmetalistien pitäisi vastustaa. 

N12: Se voi mennä kumminkin päin, eli asiat voidaan ymmärtää rasistisiksi 

[vaikkeivat ne ole]. On aivan mahdollista kirjoittaa suoraan, mutta en tee sitä 

itse, se on enemmän kuin punkkia, se näyttää enemmän punkilta, koska usko-

akseni eräällä tavalla black metal, joka pyrkii enemmän provosoimaan yhteis-

kuntaa, ei muuttamaan yhteiskuntaa, tavallaan tuhoamaan yhteiskunnan. Me 

laulamme hyvin vähän siitä, mikä on huonoa yhteiskunnassa ja mitä pitäisi 
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muuttaa, mutta enemmän laulamme tavallaan siitä, että yhteiskuntaa ei pitäisi 

olla ollenkaan olemassa.26 

Filosofi Eugene Thacker näkeekin black metalin mustuuden tarkoittavan paitsi toi-

seutta kristinuskoon nähden myös eräänlaista schopenhauerlaista ”kosmista pessi-

mismiä”, jossa maailma nähdään lohduttomana ja epäinhimillisenä paikkana 

(Thacker 2011: 11–21). Edellä siteeratun informantin mukaan hän pyrkiikin levit-

tämään negatiivisuutta black metalin kautta.  

Vaikka black metalissa on yleistä ajatella, että blackmetalistien pitäisi asettua 

kokonaan yhteiskunnan ulko- tai yläpuolelle, sekä black että folk metalissa esite-

tään kuitenkin ajatuksia siitä, millainen olisi ihanneyhteiskunta. Yleensä sellaista 

kuvataan tavalla tai toisella nykyisen pohjoismaisen yhteiskunnan vastakohtana. 

Kuten aiemmin todettiin, pohjoismainen sosiaalidemokratia nähdään black ja folk 

metalissa yleensä tylsäksi ja tasapäistäväksi järjestelmäksi, jonka tilalle pitäisi ra-

kentaa enemmän tunteisiin vetoava ja yksilön kokemukselle tilaa jättävä järjes-

telmä.  

Sekä black että folk metal -kulttuureissa korostetaan yksilönvapautta. Jotkut 

nimenomaan nykyistä yhteiskuntaa vastustamaan asettuneet informantit ajattelevat, 

että ennen valtiomuotoista yhteiskuntaa asiat olivat paremmin. Lait ja määräykset 

eivät sitoneet yksilöitä. (Vrt. luku 5.1.) 

F11: Olihan ihmiset ennen saatanasti vapaampia [---] nykyään me ei haluta 

kuulua tähän yhteiskuntaan juuri vaan halutaan olla niitä vapaita yksilöitä, kun 

nykyään se ei ole enää mahdollista [---] en nyt tarkota suoraan sitä että mikään 

bändi laulais vittu siitä että miks saatana mä en saa pitää kymmenen jälkeen 

meteliä vaan enemmän siitä vapaasta ihmisestä. Miten ihminen on vapaa sano-

maan tiettyjä asioita, miten se ihminen on vapaa tekemään mitä hän tekee [---] 

ilman mitään yhteiskunnan rajoja, ilman mitään lakeja. 

Kuten informantti toteaa, bändit eivät kuitenkaan laula suoraan niistä asioista, jotka 

ovat pielessä. Se ei ole genressä tapana. Punkbändi voisi vaatia suorasukaisemmin 

oikeutta metelöidä kymmenen jälkeen illalla. Sen sijaan black metalissa pidättäy-

dytään metaforissa, jotka joko ymmärretään tai sitten ei, eivätkä muusikot välttä-

mättä vaivaudu ottamaan kantaa lopputulokseen. 

                                                        
26 Så kan det vaere begge veier, så ting kan oppfattas rasistisk, men det er absolut mulig å skrive direkt 
men det gjør jeg ikke sjøl, det er mer som, det ser ut mer pønk, jeg tror fordi på en måte black metal, 
som prøver å holde seg mer som, å provosere samfunnet, ikke forandre samfunnet, å utslette samfunnet 
på en måte og, vi synger veldig lite om hva er galt i samfunnet og hva skulle forandres men mer på en 
måte synge om samfunnet som skal ikke eksistere i det hele tatt. 
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Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö sekä black että folk metal -kulttuureissa olisi 

tietoisia pyrkimyksiä vaikuttaa yhteiskuntaan. Jos konkreettisiin epäkohtiin ei pys-

tytä puuttumaan, ainakin ihmisten käsityksiin itsestään ja kansakunnasta voidaan 

yrittää vaikuttaa. Avoimia poliittisia väitteitä vältetään, ja ne verhotaan monitulkin-

taisiksi viikinkifantasioiksi. Haastatteluissa käy kuitenkin ilmi, että päämääränä 

voidaan pitää yhteiskunnan ilmapiirin muuttamista. Keinona käytetään represen-

taatioita viikinkiajan tai rautakauden yhteiskunnissa, jossa black metal -ihanteiden 

ajatellaan toteutuvan paremmin kuin nykyisessä pohjoismaisessa demokratiassa. 

Sekä black että folk metalissa on yhtyeitä, jotka kokevat päämääräkseen, että 

ihmiset olisivat ylpeitä omasta kulttuuristaan. Taustalla on ajatus, että aito norjalai-

nen tai suomalainen kulttuuri on kadonnut tai ainakin vaarassa kadota vieraiden 

vaikutteiden alla. Kotimaan kuvaus ei ole pelkkää ylistystä. Osittain kulttuurin näh-

dään rappioituneen joko vieraiden vaikutteiden tai maanmiesten yleisen velttoilun 

nähden. Äärimmäisimpien mielipiteiden mukaan kotimaa ja kansakunta pitäisi tu-

hota, jotta ne voisivat syntyä uudestaan terveempinä ja aidompina. Tällaiset ajatuk-

set olivat yleisiä myös 1930- ja 40-lukujen fasistisissa ideologioissa (vrt. Kunnas 

2013).  

Norjalaisen black metal -muusikon mukaan valtakulttuurissa aito norjalaisuus 

katoaa, koska sitä piilotellaan tai hävetään; esikristillisen mytologian hahmojakin 

pidetään pahoina ja etäisinä. Hänen tavoitteenaan on palauttaa kunnia sekä myto-

logialle että sille, mitä hän pitää aitona norjalaisena etnisenä identiteettinä. 

N3: Tunnen tärkeäksi sen, että ihmiset ymmärtävät, miksi he ovat syntyneet, ja 

että muut ovat taistelleet meidän hyvinvointimme vuoksi. Kulttuuriperin-

tömme on kuolemassa, koska suurin osa kansasta nykyään ei tunne sitä tai tajua, 

että meillä oikeastaan on sellainen. Usein viikinkejä ja muinaisskandinaavista 

mytologiaa kuvataan jonakin pahuuden täyttämänä ja etäisenä. Käytän usein 

muinaisskandinaavista mytologiaa ja norjalaista luontoa lyriikoissani kuvatak-

seni olosuhteita maailmassa, politiikka ja vihaa, joka on aivan yhtä ajankohtai-

nen nykyään kuin tuhat vuotta sitten. Toivon, että ihmiset tulevat tietoisem-

maksi oikeasta kulttuuriperinnöstään, niin että he osaavat paremmin suhtautua 

norjalaiseen etniseen identiteettiinsä ja olla ylpeitä siitä.27 

                                                        
27 Jeg føler det er viktig at folk forstår hvorfor de ble til og at andre kjempet for vår velstand. Vår kul-
turarv er i ferd med å dø ut fordi folk flest i dag ikke kjenner til eller skjønner at vi faktisk har det. Ofte 
blir vikinger og den norrøne mytologien beskrevet som noe ondskapsfullt og fjernt. Jeg bruker ofte 
norrøn mytologi og norsk natur i min lyrikk til å beskrive tilstander i verden, politikken og sinnet som 
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Black ja folk metal -kulttuureissa on erilaisia käsityksiä siitä, kuka tai mitä uhkaa 

aitoa norjalaista tai suomalaista kulttuuria. Edellä siteerattu norjalainen informantti 

mainitsi muun muassa kristilliset poliitikot, joiden maailmankuva tietenkin poik-

keaa siitä, mitä oli tuhat vuotta sitten. Hän ei suhtaudu suopeasti maahanmuutta-

jiinkaan, vaikka toisaalta hän korostaa hiukan ristiriitaisesti, että avoimesti muuka-

laisvihamieliset bändit ovat hänen mielestään väärässä. Norjalaisuutta uhkaavat 

kuitenkin myös norjalaiset itse – ne jotka eivät ymmärrä, mistä siinä on kysymys. 

Arkielämän nationalistisissa käytännöissä tuotetaan normaaliutta. Normaa-

liutta ei kuitenkaan ole kaikki samaan kansakuntaan kuuluva, vaan kansakuntien 

välisten erojen lisäksi näissä käytännöissä tuotetaan myös eroja kansakunnan jä-

senten välille. (Billig 1995: 12.) Black ja folk metalin tärkein aatteellinen vastustaja 

on nykyaika ja sen edustajat. Nykyaikaan kuuluvat myös liberaalit käsitykset esi-

merkiksi vähemmistöjen oikeuksista. Niitä vastustaessaan erityisesti blackmetalis-

tit huomaavat välillä päätyneensä samalle puolelle konservatiivikristittyjen tai esi-

merkiksi juutalaisia ja homojen oikeuksia vastustavien muslimien kanssa.  

Kulttuurinationalistiset pyrkimykset eivät metallikulttuureissa kuitenkaan 

kuulu ainoastaan arvoliberalismin vastustajille. Myös avoimesti vasemmistolainen 

norjalainen folk metal -muusikko tahtoi, että norjalaiset tuntisivat olevansa ylpeitä 

kansallisuudestaan. Hänelle kansallismielinen musiikki on keino vastustaa uuslibe-

raalia kapitalismia, joka hänen mukaansa pyrkii häivyttämään maailmasta moni-

muotoisuuden. Kapitalistit pyrkivät korvaamaan kulttuurien erityisyyden moni-

kulttuurisuudella ja kaupallisella kulttuurilla, joka on samanlaista joka puolella. In-

formantti kyseenalaisti monikulttuurisuuden ihanteena, mutta korosti, ettei hän kui-

tenkaan ole maahanmuuttajia vastaan. Kansallisvaltiot pitäisi ehkä rakentaa uudes-

taan uudelta pohjalta. Ei ole niin väliä, onko kansallinen kulttuuri aitoa vai ei, kun-

han se yhdistää ihmisiä ja toisaalta erottaa eri kansakunnat toisistaan. Ulkomaalai-

setkin ovat kiinnostuneita norjalaisuudesta. Miksi siis norjalaisten pitäisi vähätellä 

omaa kansallisuuttaan? 

Pyrkimykset luoda tai herättää henkiin ainutlaatuista kansallista kulttuuria kuu-

luvat kulttuurinationalistiseen eetokseen (vrt. Hutchinson 1987). Black- ja folkme-

talistien päämäärä ei ole valtionmuodostus, kuten 1800-luvun poliittisilla nationa-

listeilla, mutta myös kulttuurinationalismin päämäärät voivat olla yhteiskunnallisia.  

                                                        
er like aktuelle i dag som for tusen år siden. Jeg ønsker at folk skal bli mere bevisst sin egen egentlige 
kulturarv slik at de bedre kan forholde seg til og være stolt av sin norske etniske identitet. 
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Siinä missä black metalissa haaveillaan yksilöiden anarkiasta, edellä mainittu 

vasemmistolainen informantti piti tavoitteenaan uuden yhteisöllisyyden rakenta-

mista vastapainoksi kapitalismin hellimmälle ajatukselle yhteiskunnasta markki-

noilla toimivien yksilöiden ryppäänä. 

Vasemmistolainen, kapitalismikriittinen tulkintakehys poikkeaa nationalismiin 

yleensä liitetyistä arvoista. Se ei ole täysin uusi ajatus – kyseinen norjalainen infor-

manttikin vetoaa vanhempiensa sukupolveen, joka 1960-luvulla kuunteli kansan-

musiikkia kaupallisen amerikkalaisen popmusiikin asemesta. Norjassa vasemmis-

tolaisella nationalismilla on perinteitä jo 1800-luvulta, joskin vasemmistolaisuus ei 

tarkoittanut tuolloin kapitalismin vaan keskittyneen tanskalaisen kuninkaanvallan 

vastustusta (ks. Nerbøvik 1998/2007). Black ja folk metalissa vasemmistolainen 

viitekehys on kuitenkin harvinainen. Kun kysyin siihen sitoutuneelta norjalaiselta 

folkmetalistilta, ymmärtävätkö hänen kuuntelijansa, millaisia arvoja hän yrittää 

edistää musiikillaan, hän vastasi, että luultavasti suurin osa heistä ei ymmärrä. Kan-

salliset symbolit yhdistetään hänen mukaansa äärioikeistolaisuuteen. Sitä hänen 

musiikkinsa ei ole, mutta ehdottomasti poliittista kuitenkin.  

On kuitenkin syytä muistaa, että kapitalismin kritiikki kuului myös kansallis-

sosialismin ideologiaan (esim. Jokisalo 1995: 32–48, 61–65). Fasistisissa ideologi-

oissa kapitalismin ja porvariston nähtiin edustavan materialismia ja hengettömyyttä 

(Kunnas 2013: 402–416). Vaikka edellä mainittu informantti irtisanoutuu johdon-

mukaisesti uusnatsismista, kapitalismin kritiikkiä ja äärioikeistolaisuutta ei voida 

pitää toisensa pois sulkevina teemoina. Kritiikki kohdistuu kummassakin tapauk-

sessa arvonsa hylänneeseen nyky-yhteiskuntaan. 

Eräänlainen poliittinen päämäärä on myös oman alakulttuurin uudistaminen. 

Norjalaisen folk metal -yhtyeen jäsenet kertoivat haastattelussa tavoitteeksi uuden-

laisen yhteisöllisyyden ja kulttuurin luomisen, mutta he tarkoittivat folkmetalisteja 

yhdistävää kulttuuria, eivät kansallista norjalaista kulttuuria, jonka luomisesta 

edellä mainittu folk metal -muusikko oli kiinnostunut. Tässä mielessä folk metal 

näyttää eroavat selvästi black metalista, jonka ideologiaan yhteisöllisyys ei kuulu.  

Silti black metalissakin jotkut muusikot haaveilevat ”perinteisten arvojen” – 

tarkemmin määrittelemättä, mitä ne ovat – palauttamisesta, mikä on jossain määrin 

ristiriidassa individualismin ihanteen kanssa. Osittain kyse on toki siitäkin, että eri 

ihmiset korostavat eri asioita. Saman folk metal -yhtyeen jäsenet kuitenkin kritisoi-

vat nimenomaan folk metalia eskapismista vastakohtana black metalille, joka hei-

dän mielestään ottaa kärkevämmin kantaa päivänpolttaviin asioihin. Folk metalin 

näkökulmasta siis black metal voi näyttää nimenomaan yhteiskunnallisesti kantaa 

ottavalta genreltä. 
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Sekä black että folk metalissa on aineksia, joiden viesti on suunnattu vastusta-

maan ulkomaalaisia. Käsittelen ilmiötä lähemmin seuraavassa alaluvussa. Kuiten-

kin monet etenkin folkmetalisteista haluavat korostaa, etteivät he kannata rasismia. 

Heidän mukaansa oman kulttuuriperinnön tunteminen ja ylpeys siitä auttaa kunni-

oittamaan myös muita kulttuureja ja siten edistää suvaitsevaisuutta. Vaikka he toi-

vovat kulttuuriperinnön palaavan sille kuuluvaan arvoon, he eivät pidä kulttuurien 

vuorovaikutusta ja muutosta uhkana.  

Kansallismielisten blackmetalistien ihanneyhteiskunnassa ei ainoastaan pidetä 

kansallista kulttuuria kunniassa. Myöskään sukupuolten välistä tasa-arvoa tai sek-

suaalivähemmistöjen oikeuksia ei tunneta. Vaikka black metalissa naiset voivat toi-

mia joissakin rooleissa – esimerkiksi levy-yhtiön työntekijöinä tai toimittajina, jos-

kus myös bändin jäseninä – black metal on miesten kulttuuria. Suurin osa sekä 

muusikoista että musiikin kuuntelijoista on miehiä, ja naisten odotetaan olevan pas-

siivisia. (Ks. Kahn-Harris 2007: 71–76.) Laajan kyselytutkimuksen mukaan Suo-

messa miehet kuuntelevat heavy metalia ylipäätään enemmän kuin naiset (Purho-

nen et al. 2014: 40–42). Jos tutkimuksessa olisi kysytty erikseen eri metallimusiikin 

genreistä, black metalissa miesten osuus olisi korostunut vielä enemmän. 

Ei ole sattumaa, että haastattelemistani informanteista vain yksi on nainen. 

Naisia on alakulttuurissa suhteessa enemmän kuin tutkimuksessani, mutta heidän 

ei oleteta puhuvan alakulttuuriin suulla. Luultavasti naisten ja seksuaalivähemmis-

töjen sivuttaminen ei ole suurimmalle osalle alakulttuurin jäsenistä mitenkään tie-

toista. Kansakunnan representaatioissa kuitenkin korostuu, että kansakunta koostuu 

nimenomaan miehistä. Kansallissosialismia kannattavan informantin puheessa ko-

rostuu miehen rooli myös naisia koskevissa asioissa: 

F12: Perheellinen isä jonka tyttären joku raiskaa niin mä en tajua kuinka se 

joku oikeusistuin niinku että mennään oikeuteen ja oikeusistuin sanoo tälle 

isälle että mikä on oikee korvaus sulle, kyllä mä uskon että se tyttären isä on 

siinä se joka tietää ite minkä korvauksen se haluaa. 

Huomionarvoista on, että haastattelutilanteessa, jossa oli läsnä myös muita ihmisiä, 

kukaan ei kiinnittänyt huomiota siihen, että informantin mielestä raiskaus on louk-

kaus perheen isää eikä naista itseään kohtaan. Kansallisuuden representaatiot ovat-

kin vahvasti sukupuolittuneita. Kansakunta esitetäänkin usein naisen hahmossa, 

esimerkiksi Suomi-neitona, joka tarvitsee miehen suojelua. Kansallisuusaatteissa 

nainen esitetään paitsi suojelun kohteena, myös jatkuvuuden varmistajana, äitihah-

mona. Yhteistä sukupuolittuneille kansakunnan symboleille on miehen esittäminen 
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toimijana ja naisen passiivisena toiminnan kohteena. (Gordon 2002.) Edellä sitee-

rattu informantti ystävineen uusintaa kritiikittä käsitystä, jonka mukaan nainen ei 

ole kansakunnassa itsenäinen toimija. 

7.3 Ulkomaalaiset ja vääränväriset 

Metallikulttuureissa politiikalla tarkoitetaan järjestäytyneen puoluepolitiikan li-

säksi usein nimenomaan rasismia ja fasististen aatteiden kanssa flirttailua. Tämä 

selittää osittain joidenkin informanttien kategorisesti kielteisen suhtautumisen me-

tallimusiikin poliittisuuteen, jopa halun kieltää kaikenlaisten poliittisten teemojen 

olemassaolon.  

Rasismilla tarkoitetaan ideologioita, ajattelu- ja puhetapoja, asenteita ja käy-

täntöjä, jotka erottelevat ihmisryhmiä esimerkiksi ihonvärin, etnisyyden tai vastaa-

vien synnynnäisten ominaisuuksien perusteella. Rasismi voi olla myös tiedostama-

tonta, jolloin se tuottaa tiettyjä ihmisryhmiä syrjivää todellisuutta, vaikkei taustalla 

olisi tietoisia pahantahtoisia ajatuksia. Oletettuihin biologisiin eroihin perustuvan 

rasismin vastapainona on ruvettu puhumaan myös uudesta rasismista tai kulttuuri-

rasismista, jossa eroja ihmisryhmien välille tehdään kulttuurisin perustein. Oleelli-

nen osa rasistista ajattelua on toiseuden luonnollistaminen. (Rastas 2005: 72–78.) 

Vaikka suorat rasistiset tai esimerkiksi maahanmuuton vastaiset kannanotot 

ovat olleet varsin harvinaisia black metal -sanoituksissa, vastaavia asenteita tuo-

daan julki sekä bändihaastatteluissa että alakulttuurin sisäisessä epämuodollisessa 

yhteydenpidossa. Ne yhdistetään usein muinaisen pakanauskonnon representaati-

oihin. (Bossius 2003: 123−136.) Black metal on nähty osana laajempaa, jatkuvasti 

suosiotaan kasvattavaa völkisch-henkistä liikehdintää, jossa muukalaisvastaisuus 

yhdistetään pakanallisen muinaisuuden revitalisointiin ja yleiseen mystismiin (ks. 

Gardell 2003).  

Kun Bossius (2003: 136) katsoi aiheelliseksi alleviivata, että rasismi ei ollut 

black metalin tärkein asia, hän oli varmasti oikeassa. Ei se ole vieläkään tärkein 

asia, mutta vuosituhannen vaihtuessa nationalististen ja rasististen teemojen merki-

tys on haastattelemieni black- ja folkmetalistien kokemuksen mukaan kasvanut. 

Oman lisänsä näihin teemoihin on tuonut ei-länsimaisia maahanmuuttajia koske-

van keskustelun kärjistyminen sekä ympäröivässä yhteiskunnassa että black ja folk 

metal -yhteisöissä. Tämäkään keskustelu ei yleensä näy suoraan esimerkiksi sanoi-

tuksissa, mutta kylläkin tavoissa, joilla sanoituksia merkityksellistetään.  
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Rasismin ja maahanmuuton kaltaiset käsitteet ovat kuitenkin vaikeita. Niin sa-

nottuun maahanmuuttokriittiseen puheeseen kuuluu se, että maahanmuuttoa vas-

tustavat keskustelijat korostavat itse, etteivät he ole rasisteja. Keskustelun tekee 

vaikeaksi se, että rasismi voidaan määritellä monella eri tavalla. (Rastas 2009.)  

Joissakin tilanteissa tutkittavat kuitenkin tekevät tulkintojen tekemisestä hyvin 

yksinkertaista. 

F13: Mun mielestä Suomessa, Euroopassa on liian paljon nekruja ja jutkuja 

jotka niinkun tuhoo tän maailman loppuviimekseen, ne tuhoo tän valkosen ro-

dun jos asialle ei tehdä mitään. 

AM: Ja sun mielestä niinku tämmönen nsbm tai black metal on niinku yks 

keino millä voidaan tehdä jotain? 

F13: Se on niinku vaikutuskanava myöskin sillai että se mitä enemmän sä saat 

nuoria henkilöitä herätettyä siinä ajatteleen vittu tätä niinku todellisuutta että 

jotain asialle on tehtävä ennen kun tää koko helvetin Eurooppa on pelkkä mu-

lattien vitun kuralammikko. 

Vaikka rasistisia ja maahanmuuttovastaisia mielipiteitä on, perinteisille satanisti-

siin arvoihin sitoutuneille blackmetalisteille maahanmuutto ei ole erityisen oleelli-

nen asia, johon pitäisi musiikkikulttuurin kontekstissa ottaa mitään kantaa. Etenkin 

norjalaisessa aineistossa on kuitenkin yksittäisiä ääniä, jotka tuomitsevat täysin po-

litiikan yhdistämisen musiikkiin. Poliittisten kannanottojen tyrmääminen tarkoittaa 

myös sitä, ettei suvaita yrityksiä luoda uudenlaisia poliittisia ilmaisutapoja, jotka 

voisivat kyseenalaistaa maahanmuuttovastaisuutta tehokkaammin kuin pelkkä vai-

keneminen aiheesta. 

Toisaalta rasismi ei ole välttämättä varsinaisesti nationalistinen ideologia siinä 

mielessä, että se korostaisi ensisijaisesti kansakunnan keskinäistä solidaarisuutta. 

Se on myös kansallisvaltioiden ylittävää, ihonväriin perustuvaa kuviteltua yhteisöl-

lisyyttä. Tässä sitaatissa informantti pitää kansakuntana nimenomaan eurooppalai-

sia eikä esimerkiksi suomalaisia tai metalliyhteisön jäseniä. 

F13: [J]os ottaa [esimerkiksi] tän Stormheitin niin se on erittäin kansallisro-

manttista, se, no niinku, historiasta ja myyteistä, se haluaa [antaa] Suomesta 

sellasen ylvään ja mahtavan kuvan kun siitä pitäskin tulla. [---] Mä uskon sii-

hen, että vihan levittäminen on aina hyvä juttu. Pitäis saada oikeesti ihmiset 

tajuaan että tän maan puolesta pitää taistella. [---] Olipa lyriikat sitten enem-

män kannustavampia siihen sotaan tai sitten niinkun että ne näyttää että tässä 
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maailmassa on vielä hyvää. Se on kaksjakonen juttu mun mielestä nää lyrii-

koissa, joko ihan puhdasta sodan lietsontaa tai sitten hieno kuva niinkun että 

tämä Eurooppa on vielä hieno kansakunta. 

Vaikka informantti toki ilmaisee mielipiteensä huomiota herättävän mahtipontisesti, 

taustalla oleva ajatus ei välttämättä eroa kovinkaan paljon niin sanottujen tavallis-

ten ihmisten tavasta erotella ihmisryhmiä toisistaan. Kansakunnan ajatellaan usein 

olevaan samojen esi-isien jälkeläisten metaforista sukulaisuutta (Eriksen 1993a: 

108, ks. myös Gardell 2003: 17–18). 

Jo gradua tehdessäni erään bändin jäsenet kertoivat, että heidän mielestään 

Norjan ei pitäisi sallia ulkomaalaisten muuttoa maahan. Kun kysyin, mitä heillä on 

sitä vastaan, että esimerkiksi minä muuttaisin Norjaan, he kiirehtivät korjaamaan, 

että tietenkin suomalaiset olisivat tervetulleita. Itse asiassa kahden jyrkkiä mielipi-

teitä esittäneen informantin toinen vanhempi on kotoisin toisesta Euroopan maasta. 

Ulkomaalaisena pidetään metallikulttuureissakin nimenomaan ulkonäöltään valta-

väestöstä poikkeavaa ihmistä. 

Ennen 1960-luvulla alkanutta uutta maahanmuuttoa norjalaisuuden määrittelyä 

pidettiin yksinkertaisena: norjalainen on sellainen henkilö, joka on kotoisin Nor-

jasta. Uusien etnisten ryhmien vuoksi norjalaisuuden määritelmää on täytynyt poh-

tia uudelleen julkisessa keskustelussa. Onko norjalainen kuka tahansa Norjan kan-

salainen, vai edellyttääkö norjalaisuus norjalaisten etnisen ryhmän jäsenyyttä, tiet-

tyjen kulttuuristen käytäntöjen omaksumista tai vaaleaa ihonväriä? (Vassenden 

2010: 734–736.) 

Siinä missä norjalaisuutta määriteltiin aikaisemmin suhteessa naapurimaihin, 

nykyään se perustuu usein erontekoon valkoihoisten ja muunväristen välillä. Sa-

naa ”rotu” ei silti käytetä, vaan sen sijaan puhutaan ”kulttuurista”. Jos on väärä 

ihonväri – tai tunnustaa islamia – pysyy ikuisesti toisena ja ei voi koskaan muuttua 

norjalaiseksi. (Gullestad 2004: 191−194, Strømmen 2013: 179–181, McIntosh 

2015.) Myös suomalaiset nuoret epäilevät muihin etnisiin ryhmiin kuuluvien ih-

misten mahdollisuuksia muuttua koskaan oikeiksi suomalaisiksi, etenkin jos nämä 

ovat ulkonäöltään ”erilaisia”. Monet nuoret pitävät vaaleaa ihonväriä suomalaisuu-

den edellytyksenä. Suomalaisuus kytketään ”verenperintöön”, ruumiillistuneeseen 

yhteyteen edeltävien sukupolvien kanssa. (Gordon 2001: 27–32.) 

Verenperinnön lisäksi myös luonnon representaatioilla rakennetaan yhteyttä 

esi-isiin. Nationalistisessa ajattelussa luonto nähdään ikuisena ja muinaisena. 

Luonnon ja kansan yhteyden oletetaan ulottuvan kauas menneisiin aikoihin. (Ks. 

Lekan 2004, Häyrynen 2005.) Black ja folk metal -kulttuureissa sekä menneisyys 
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että luonto legitimoivat käsitystä kansallisuudesta tiettyjen muinoin samalla alu-

eilla asuneiden henkilöiden jälkeläisten oikeutena. 

Kuitenkin rodullistavaa ja staattista käsitystä kansakunnasta myös kyseenalais-

tetaan. Monien norjalaisten mukaan ihonväri on vain yksi ominaisuus, jonka perus-

teella tehdään jakoa norjalaisiin ja ei-norjalaisiin, ja eri tilanteissa norjalaisuus 

määritellään erilaisin perustein. Rodullistavaa määritelmää kyseenalaistavat sekä 

niin sanotut etniset norjalaiset että esimerkiksi julkiseen keskusteluun astuvat maa-

hanmuuttajataustaiset nuoretkin. (Vassenden 2010.) Myös osa Tuula Gordonin 

haastattelemista suomalaisnuorista kyseenalaisti etnisten erontekojen mielekkyy-

den (Gordon 2001: 35). 

Metallinationalismia voidaan pitää rasistisena tai rodullistavana siinä mielessä, 

että se korostaa nimenomaan samanväristen ihmisten solidaarisuutta. Käsitykset 

kansakuntaan kuulumisesta eivät kuitenkaan välttämättä eroa kovinkaan paljon 

muiden suomalaisten tai norjalaisten käsityksistä. Pikemminkin metallikonteks-

tissa esitetty kansallisuus toistaa muuallakin kulttuurissa ja yhteiskunnassa itses-

tään selvinä pidettyjä käsityksiä.  

Huomionarvoista kuitenkin on, että vaikka Suomessa venäläisiin kohdistuvat 

ennakkoluulot, syrjintä ja rodullistaminen ovat valtavirran kulttuurissakin yleisiä 

ilmiöitä ja suomalainen nationalismi on suuntautunut vähintään itsenäisyyden 

alusta asti nimenomaan venäläisyyttä vastaan (Puuronen 2011: 67–110, Vihavainen 

2013), suomalaisessa aineistossani ei ole mitään niin sanottuun ryssävihaan viittaa-

vaa edes toisesta maailmansodasta tai sotaveteraaneista keskusteltaessa. Pikem-

minkin jotkut suomalaiset ja norjalaiset informantit kertoivat ihailevansa Venäjää 

ja Itä-Eurooppaa, koska siellä nationalismi ja myös nationalistinen metalli on suo-

sittua. Metallikulttuurien käsitykset siitä, ketkä ovat toisia, eroaa siis jossain määrin 

valtakulttuurin näkemyksistä. 

Viittaukset rotuun tai ihonväriin ovat ylipäätään harvinaisia Euroopan ulko-

puolelta tulevia maahanmuuttajia toiseuttavassa puheessa. Siinä ollaan huolissaan 

kansallisista kulttuuri-identiteeteistä, joita ulkopuolelta tulevat toisenlaiset kulttuu-

rit uhkaavat. Ihmisten ymmärretään olevan luonnostaan juuri erityisen kulttuurinsa 

kantajia ja eri kulttuurien sekoittumisen koetaan uhkaavan luonnonjärjestystä. 

(Stolcke 1995, Puuronen 2011: 56–58.) Kulttuuria tai identiteettiä pidetään siis sa-

malla tavalla synnynnäisenä ja periytyvänä ominaisuutena kuin niin sanottua rotua. 

Strømmenin mukaan rodun käsitteen korvaaminen helpommin hyväksyttävällä 

identiteetillä on äärioikeistolaisten tietoinen valinta. Niin sanotut tavalliset ihmiset 

eivät välttämättä kiinnitä huomiota käyttämiensä sanojen merkityssisältöihin. 
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(Strømmen 2013: 170.) Tätä voidaan pitää aiemmin mainittuna ”uutena rasismina” 

tai ”kulttuurirasismina”. 

Nuorisokulttuurin maahanmuuttajavastaisuutta on selitetty kahdella päinvas-

taisella näkökulmalla. Jotkut tutkijat pitävät sitä kapinana yhteiskunnan virallisina 

pidettyjä arvoja ja aikuisten kulttuuria vastaan. Toisaalta sen voi nähdä päinvastoin 

heijastelevan valtavirtakulttuurin rasistisia ja maahanmuuttajakielteisiä virtauksia. 

Näkökulmat eivät välttämättä sulje toisiaan pois. Yhteiskunta ja valtakulttuuri eivät 

ole yhtenäisiä könttejä, vaan niiden sisälläkin on monenlaisia lähestymistapoja, 

joita voidaan joko heijastella tai vastustaa. 

Vastakulttuurinäkökulmaa edustavien tutkijoiden mukaan maahanmuuttoa 

vastustavat nuoret ovat kokeneet maahanmuuttopuheen korostavan maahanmuuton 

ja monikulttuurisuuden positiivisia puolia sekä poliittisesti korrektia suvaitsevai-

suutta erilaisia kulttuureita kohtaan. Heidän mielestään myönteinen suhtautuminen 

maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen on normatiivinen tapa ajatella, ja he ky-

seenalaistavat sen pätevyyden. Suvaitsemattomuudesta tulee jopa sukupolvikapi-

nan keino. (Bossius 2003: 134−135, Perho 2010: 74−81, ks. myös. Fangen 1999: 

369−371.) 

Näkökulma saa tukea myös minun aineistostani. Osalle informanteista maa-

hanmuuton vastustaminen ja suoranainen rasismi ovat keinoja tehdä eroa alakult-

tuurin ja valtakulttuurin välille. Jotkut heistä näkevät metallikulttuurin nimen-

omaan mahdollisuutena tuoda esiin sellaisia ajatuksia, joita ei heidän mukaansa su-

vaittaisi muualla yhteiskunnassa. Metalli nähdään sananvapauden käyttämiseen 

areenana, vaikka ei pidetä realistisena ajatuksena, että metallin kautta voitaisiin 

vaikuttaa suurien ihmisjoukkojen mielipiteisiin. 

Toisaalta maahanmuuton vastustaminen on myös lähentynyt valtavirtakulttuu-

ria useissa Euroopan maissa nousevan uusnationalismin kautta (esim. Gingrich 

2006: 197–200). Viime vuosina on syntynyt uudenlainen poliittinen identiteetti, 

maahanmuuttokriittisyys. Se on maahanmuuton ja monikulttuurisuuden vastusta-

jien omasta ajattelustaan käyttämä nimitys. Heidän mielestään keskustelu maahan-

muuton tai monikulttuurisuuden huonoista puolista ei ole hyväksyttävää, ja he ovat 

ensimmäisinä nostaneet nämä asiat julkisuuteen. (Keskinen, Rastas & Tuori 2009: 

10–11.)  

Kuten rasismitutkijat Keskinen, Rastas ja Tuori (ibid.) huomauttavat, tilanne ei 

ole aivan näin mustavalkoinen. Maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta on 

käyty Euroopassa paljon kriittistä keskustelua (ks. esim. Vertovec & Wessendorf 

2009). Niin sanotut maahanmuuttokriitikot tuskin seuraavat kovin tiiviisti akatee-

mista keskustelua monikulttuurisuudesta. Sen sijaan oleellista on, että he pitävät 
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itse maahanmuuton vastustusta uutena poliittisena vastakulttuurina, joka uskaltaa 

keskustella sellaisista asioista, joita muut kaihtavat (ks. esim. Hannula 2011).  

Tällaista yhteiskunnan oletetun valtavirran vastaisuutta on pyritty myös selit-

tämään. Metallialakulttuureissa esiintyviä äärimmäisiä poliittisia mielipiteitä on 

pidetty nuorten miesten syrjäytymisen ja muiden sosiaalisten ongelmien 

seurauksena (esim. Bossius 2003: 132−135, Goodridge-Clarke 2003: 209−210).  

Maahanmuuttovastaisuutta on pidetty myös vastareaktiona globalisaation ja 

maahanmuuton vuoksi muuttuvaan kulttuuriympäristöön, joka koetaan uhkaksi pe-

rinteiselle identiteetille. Tämän näkemyksen mukaan yhteiskunnan muutos saa ai-

kaan turhautumisen ja epävarmuuden tunteita, jotka ilmenevät rasistisina mielipi-

teinä. (Mørk 2002: 107−109, Goodridge-Clarke 2003: 193−194, Bossius 2003: 

123–136.) Kuitenkin empiirisessä tutkimuksessa on havaittu, että mielipiteet omak-

sutaan pikemminkin alakulttuurin omasta liturgisesta puheesta kuin varsinaisesti 

omasta kokemuksesta (esim. Perho 2010: 81, 112, 121). Onko siis kyse alakulttuu-

rin reaktiosta ympäröivän yhteiskunnan muutokseen, alakulttuurin sisäisestä muu-

toksesta vai yhteiskunnassa esiintyvien vastakkainasetteluiden siirtymisestä ala-

kulttuurin sisäiseen merkityksellistämisprosessiin?  

Pohjoismaissa tehdyt tutkimukset eivät yleisesti ottaen tue oletusta, että metal-

lialakulttuureissa julki tuodut ajatukset voitaisiin johtaa alakulttuurin jäsenten ko-

titaustoista. Esimerkiksi Hermosen (2006: 178) mukaan kristinuskon vastaisten 

blackmetalistien kodit eivät ole olleet erityisen uskonnollisia. 

Sama näyttäisi pätevän muukalaisvastaisiin alakulttuureihin. Rasistista skin-

head-kulttuuria tutkinut norjalainen sosiologi Fangen on todennut, ettei ole ole-

massa sellaista yhteiskunnallista taustatekijää, joka yhdistäisi kaikkia rasististen 

alakulttuurien jäseniä. Vaikka rasistiskinit tulevat usein työväenluokkaisista per-

heistä, kaikki työväenluokan nuoret eivät kuitenkaan ryhdy skineiksi, joten luok-

katausta ei muutenkaan riittäisi selitykseksi vaan muitakin syitä tarvitaan. (Fangen 

1999: 365−369.) Suomalaistutkimuksen mukaan kaikkein kielteisimmin ulkomaa-

laistaustaisiin ihmisiin suhtautuvien nuorten vanhempien koulutus tai yhteiskun-

nallinen asema ei eroa merkittävästi muiden nuorten vanhemmista. Näiden nuorten 

vanhemmat ovat kuitenkin keskimääräistä vähemmän kiinnostuneita yhteiskunnal-

lisista asioista. (Suutarinen & Törmäkangas 2012: 86–87.) 

Pohjoismaiset black ja folk metal -kulttuurit ovat keskiluokkaisempi ilmiö kuin 

skinheadit, mutta minunkaan tutkimuksessani ole käynyt ilmi mitään sellaista, 

mikä liittäisi yhteiskuntaluokan tai perhetaustan metallikulttuurissa ilmaistuihin 

asenteisiin. Koulutus näyttäisi jossain määrin vaikuttavan siten, että korkeakoulu-

tetut informanttini eivät ole innostuneet äärimmäisimmistä fasistisista aatteista.  
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Vaikka epäilemättä metallikulttuurissakin on vaarana ylitulkita maahanmuutto-

keskustelun merkitystä, ei pidä ohittaa yksilöiden kokemuksia tulkitsemalla niitä 

liian helposti vain liturgisen puheen toistoksi. On tärkeää pohtia, missä tilanteissa 

representaatiot liittyvät tutkittavaan alakulttuuriin. Muggleton varoittaa tutkijoita 

korostamasta liikaa yhteiskunnallisten olosuhteiden merkitystä alakulttuureille. 

Niiden jäsenet eivät välttämättä ole edes tietoisia ongelmista, joiden seurauksena 

tutkijat pitävät alakulttuurin ilmiötä. (Muggleton 2000: 2.) 

Tässä tutkimuksessa ei päästä käsiksi representaatioiden esittämisen syihin. 

Sen sijaan voidaan tarkastella, miten informantit itse selittävät maahanmuuttajien 

ilmestymistä metallialakulttuurien asialistalle. Osa informanteista näkee, että yh-

teiskunnallisella muutoksella on oma osansa alakulttuurin muutoksessa, mutta 

etenkin ilmiöön kielteisesti suhtautuvat näkevät oleellisena pikemmin yhteiskun-

nallisen keskustelun maahanmuutosta itse maahanmuuton asemesta. He ovat huo-

lissaan siitä, että valtayhteiskunnassa yleistyneet muukalaisvastaiset mielipiteet va-

luvat myös metallialakulttuureihin.  

Toisaalta vaikutteita imetään yleisen maahanmuuttokeskustelun lisäksi muu-

alta metallialakulttuureista. Keskusteluissa tulevat usein esiin itäeurooppalaiset 

kansallisromanttiset tai kansallissosialistiset bändit. Eräs haastattelemani norjalai-

nen blackmetalisti piti esikuvinaan erityisesti ukrainalaisia ja venäläisiä mutta 

myös suomalaisia black metal -yhtyeitä. Kaikissa näissä maissa suorasukainen kan-

sallissosialismi on metallialakulttuureissa yleisempää kuin Norjassa. Representaa-

tiot heijastavat siis muualla esitettyjä representaatioita eivätkä ainoastaan ympäris-

tön konkreettisia muutoksia. 

Metallikulttuureissa maahanmuuttokysymykset tulivat toki näkyviksi samoi-

hin aikoihin kuin muuallakin yhteiskunnassa. 1980-luvun suomalaisissa zinehaas-

tatteluissa niitä ei oikeastaan kommentoida ollenkaan ja rasismi pikemminkin tuo-

mitaan kuin hyväksytään. Maahanmuutto ilmestyi asialistalle 1990-luvun alkuvuo-

sina samoihin aikoihin, kun maahanmuuttajien määrä Suomessa alkoi kasvaa. Se 

oli kuitenkin pitkään täysin marginaali-ilmiö metallikulttuureissa, vaikka samaan 

aikaan esimerkiksi kansallissosialistinen skinhead-alakulttuuri nosti päätään Suo-

messa (vrt. Perho 2010). Selvästi kielteinen asenne maahanmuuttajia kohtaan on 

metallimusiikissa varsin tuore ilmiö. 

Maahanmuuttokeskustelussa black ja folk metal -kulttuurit näyttävät tosiaan 

seuraavan jossain määrin valtakulttuurin muutoksia. Niin sanotun valtakulttuurin-

kin maahanmuuttoasenteet ovat silti monimutkainen kysymys. Kyselyiden mukaan 

suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin on muuttunut 2000-luvulla itse asi-

assa keskimäärin myönteisemmäksi 1990-luvun loppuun verrattuna (Jaakkola 
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2009). Norjassa asenteissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia kumpaankaan suun-

taan (Blom 2010, Moore 2010: 358). Siellä toisen maailmansodan aikaisen natsi-

miehityksen muistojen on nähty hillinneen maahanmuuttajavastaista ja rasistista 

liikehdintää (Gullestad 2004: 191–195, Moore 2010: 363). Nämä asennetutkimuk-

set on toki tehty ennen vuoden 2015 suurta pakolaisvirtaa Lähi-idästä. 

Vaikka kansalaisten asenteet muuttuivat ainakin joksikin aikaa keskimäärin 

suopeammiksi maahanmuuttajia kohtaan, myös maahanmuuttajavastaisia näke-

myksiä on alettu esittää useammin julkisessa keskustelussa. Julkisuudessa suhtau-

tuminen on muuttunut Suomessa erityisesti vuoden 2008 kuntavaalien jälkeen. 

Tuolloin Perussuomalaiset sai ensimmäisen ison vaalivoittonsa pitkälti maahan-

muuttovastaisilla vaaliteemoilla. Maahanmuuttovastaisia mielipiteitä ovat esittä-

neet myös muiden puolueiden edustajat. (Keskinen 2009, Puuronen 2011: 207–

225.) Ei siis ole täysin perusteltua esittää suomalaisten maahanmuuttovastaisuutta 

pelkästään poliittisena vastakulttuurina. 

Norjassakin julkisessa keskustelussa on rakennettu vastakkainasettelua etnis-

ten norjalaisten ja vähemmistöjen välille. Julkisuudessa esitetyt asenteet ovat muut-

tuneet kielteisemmiksi jo 1990-luvun alussa. (Gullestad 2004: 191–192, Andersson 

2012.) Valtaosa suomalaisista ja norjalaisista suhtautuu siis verrattain myönteisesti 

etnisiin vähemmistöihin ja maahanmuuttoon (ks. Puuronen 2011: 245–253), mutta 

myös päinvastaisilla näkemyksillä on entistä enemmän tilaa julkisessa keskuste-

lussa, mikä saattaa heijastua myös metallialakulttuureissa esitettyihin representaa-

tioihin ja niistä käytävään keskusteluun. Voi sanoa, että varsinkin julkisuudessa 

maahanmuuttoasenteet ovat polarisoituneet viime vuosikymmenen puolivälin jäl-

keen (ks. myös Andersson 2012: 422–425). 

Vaikka suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin on keskimäärin muut-

tunut myönteisemmäksi, nuoret miehet ovat poikkeus. Suomalaisnuorten joukossa 

maahanmuuttoon kielteisesti suhtautuvien osuus on kasvanut vuodesta 1999 vuo-

teen 2009. Maahanmuuttokriittisiä nuoria on Suomessa enemmän kuin muissa Poh-

joismaissa. Pieni mutta kasvava vähemmistö kielteisimmin maahanmuuttoon suh-

tautuvista oppilaista on valmis jopa laittomaan aktivismiin aatteensa puolesta. 

(Suutarinen & Törmäkangas 2012: 74–78.) Suomalaiset pojat suhtautuvat suoma-

laisia tyttöjä ja myös keskimäärin eurooppalaisia poikia kielteisemmin sekä suku-

puolten että etnisten ryhmien väliseen tasa-arvoon (Virta 2012).  

Jos black ja folk metalin muukalaisvastaiset puolet jotakin nykykulttuurin il-

miötä heijastelevat, niin luultavimmin se on nimenomaan nuorten miesten kulttuuri, 
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jossa sellaiset ajatukset ovat muutenkin yleisiä. Tämän tutkimuksen aineistokin ku-

vaa nimenomaan nuorten miesten kulttuuria – naisiahan haastateltujen joukossa on 

vain yksi. 

Toimittaja Øivind Strømmenin mukaan muukalaisvihamielisellä äärioikeisto-

laisuudella on Norjassa pitkät perinteet, vaikka siitä ei julkisuudessa kovin mielel-

lään puhutakaan. 1980-luvulta asti äärioikeistolaiset ovat esittäneet erityisesti isla-

minuskoiset maahanmuuttajat uhkana norjalaiselle kulttuurille. Maahanmuuttajat 

on esitetty homogeenisena joukkona, jonka väkivaltaisia pyrkimyksiä erityisesti 

vasemmistolaiset poliitikot tukevat. Heidän mukaansa maahanmuutosta seuraa si-

sällissota etnisten norjalaisten ja suuremman syntyvyyden vuoksi enemmistöksi 

muuttuneen muslimiväestön välillä. Tämän torjumiseksi äärioikeistolaisten tulee 

vastustaa sekä maahanmuuttoa että äärioikeistolaisesta näkökulmasta maanpetok-

sellisesti toimivia poliitikkoja. Muslimeihin ja poliittisiin vastustajiin kohdistuneita 

terroritekojakin on tehty. Äärioikeistolaiset ryhmät eivät ole yrityksistä huolimatta 

saaneet koskaan Norjassa suurta kannatusta vaaleissa, mutta niiden ajatukset nor-

jalaista kulttuuria uhkaavasta muslimiväestöstä ovat vaivihkaa hiipineet myös mal-

tillisempien, demokraattisesti toimivien poliitikkojen puheeseen. (Strømmen 2013.) 

On epäselvää, kuinka paljon muslimivastainen liikehdintä on vaikuttamut me-

tallialakulttuureihin. Puhetavat ovat monesti varsin samanlaisia. Jos äärioikeisto-

laisen toiminnan menneisyyttä ei kuitenkaan yleisesti tunneta, se tuskin lienee suo-

ranaisesti vaikuttanut. Alun perin äärioikeistolaiset ajattelutavat lienevät valuneet 

metallialakulttuureihin samalla tavalla kuin valtavirran poliittiseen puheeseen. Eri-

tyisesti kielteisimmin ulkomaalaisiin suhtautuvien informanttien puheessa valtavir-

tayhteiskunta näyttäytyy kuitenkin suvaitsevaisuuden tyyssijana, jossa kritiikkiä 

monikulttuurisuuspolitiikkaa kohtaan ei sallita.  

On mielenkiintoista pohtia, miten maahanmuuttoasenteet suhteutuvat Mathew-

sin (2000) teoriaan kolmitasoisesta identiteetistä. Maahanmuuttoa koskevien mie-

lipiteiden ajatellaan olevan itse valittuja ja yhteiskunnan valtavirran ajattelusta 

poikkeavia. Niiden ajatellaan rikkovan kirjoittamattomia määräyksiä siitä, mitä 

kulttuurissa ja yhteiskunnassa pidetään hyväksyttävänä. Samanaikaisesti ne kuiten-

kin myös heijastavat sellaisia ajatuksia ja puhetapoja, jotka itse asiassa ovat varsin 

yleisiä yhteiskunnan ja kulttuurin kaikilla tasoilla.  

Vaikka omassa tutkimuksessani ei ole kyse varsinaisesti nuorisokulttuurista 

vaan pikemminkin nuorehkoista ja keski-ikää lähestyvistä aikuisista, joidenkin 

kohdalla kapina normatiiviseksi koettua monikulttuurisuusajattelua kohtaan on ai-

van ilmeinen. Informanttien poliittisia mielipiteitä ei tietenkään pidä typistää pel-

käksi rock-kapinaksi, mutta olisi aika yllättävää, jos nationalistinen metallimusiikki 
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olisi ainoa rock-kulttuuri, jossa ei olisi lainkaan tällaisia motiiveja. Vertailun vuoksi 

1990-luvun alun satanistinen black metal -trendi ei vaatinut tuekseen satanistista 

liikehdintää yhteiskunnassa. Sen sijaan julkinen satanismin kauhistelu edelsi sata-

nismia alakulttuurissa (mm. Dyrendal 2000, vrt. Hjelm 2005: 122–124). Maahan-

muuttopuheella ja varsinkin sen kauhistelulla lienee samanlaisia vaikutuksia. 

Vaikka yksi jos toinenkin black- ja folkmetalisti puhuu auliisti kamppailusta, 

minkäänlaista käytännön toimintaa näihin metallialakulttuureihin ei ole yhdistettä-

vissä. Taistelu on pikemminkin puhumista kuin toimimista. Siksi onkin huomion-

arvoista, että nuorin informantti kokee nimenomaan black metalin ja NSBM:n 

muuttaneen hänen mielipiteensä. Haastatteluhetkellä hän näki jopa jossain maahan-

muuttoa vastustavassa puolueessa toimimisen realistisena vaihtoehtona.  

F4: Totta kai periaatteessa siihen poliittiseen toimintaan, vaikka ajatellaan nyt 

nationalistista poliittista toimintaa, niin totta kai siihen voi löytää ittensä muu-

takin kautta ku musiikin kautta, mutta itsellä varmaan henkilökohtasesti se on 

hyvin pitkälti musiikista kuitenkin aika paljon löydetty noita ajatuksia. Siis 

totta kai ideologia tai oma ajatusmaailma muodostetaan ite, mutta totta kai niitä 

virikkeitä saa sitten musiikista siihen. Varmaan mä en olis kiinnostunu koko 

asiasta [maahanmuuttopolitiikka] koskaan jos mä en olis sitä musiikkia sitten 

kuunnellu. 

Radikaalit kansallisromantikot ja NSBM-ihmiset suhtautuvat yleensä kielteisim-

min myös maahanmuuttoon, mikä ei liene kovin yllättävää. Tämän tutkimuksen 

aineiston perusteella metallinationalismi on Suomessa poliittisempaa ja avoimem-

min rasistista kuin Norjassa, missä mielipiteet maahanmuuttopolitiikasta verhotaan 

viikinkifantasioihin. Vaikka esimerkiksi kappaleiden sanoituksissa maahanmuutto-

politiikkaa käsitellään harvoin eksplisiittisesti, teema on jollain tavalla hyvin läsnä 

alakulttuurien sisäisessä vuorovaikutuksessa, mihin haastateltavatkin ovat kiinnit-

täneet huomiota.  

Vaikka etenkin black metalissa että radikaalissa kansallisromanttisessa folk 

metalissa käytetään paljon taistelumetaforia, käytännössä ainakaan toistaiseksi tais-

telu ei ole saanut kovin konkreettisia muotoja. Informantit myös epäilevät, mah-

taako bändissä soittamisella olla kummoistakaan vaikutusta edes niihin asioihin, 

joista haluttaisiin pitää ääntä yhteiskunnassa. Lähempänä totuutta on tämä infor-

mantin kenties hiukan turhautunut havainto kiertueella olevista kansallismielisistä 

black metal -yhtyeistä:  
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F14: Se [kansallismielisyys] ilmenee niinku nytten bussissa, kännisiä ihmisiä 

joka paikassa eikä mitään järkevää tapahdu. 

7.4 Kaikki eivät ole samaa mieltä 

Skinhead-kulttuuria tutkinut Perho väittää, että nykyisessä nuorisokulttuurissa suh-

tautuminen maahanmuuttajiin on tekijä, joka erottaa alakulttuurit jyrkimmin toisis-

taan (Perho 2010: 81). Äärimmäisimmin maahanmuuttajiin suhtautuvat informantit 

kertoivatkin kuuntelevansa myös RAC-musiikkia (Rock Against Communism) eli 

äärioikeistolaisia teemoja julistavaa punkia. Julkisesti esitetyistä maahanmuuttaja-

vastaisista mielipiteistä on tullut symboli, joka osaltaan määrittää alakulttuuriin 

kuulumista ja siitä poissulkemista.  

Erityisesti black metalissa maahanmuuttoa vastustavat muusikot pitävät ala-

kulttuuria mielipiteiltään yhtenäisenä. Nuori suomalainen black metal -muusikko 

totesi suorasukaisesti, etteivät yhdenkään suomalaisen black metal -yhtyeen jäsenet 

suhtaudu myönteisesti maahanmuuttajiin. Tämän alakulttuurin jäsenen silmissä 

maahanmuuttoasenne tosiaan toimii alakulttuuriin kuulumisen symbolina.  

Aineistoni perusteella blackmetalistit suhtautuvatkin folkmetalisteja kieltei-

semmin ulkomaalaisiin, mutta aivan näin samanmielisiä he eivät kuitenkaan ole. 

Barrettin mukaan arkielämään kuuluu monen tasoisia ristiriitoja. Ne saattavat joh-

taa konflikteihin. Myös käytännöt ovat usein ristiriidassa yhteisön ja sen jäsenten 

arvojen kanssa, ja yksilöillä on monenlaisia, keskenään ristiriitaisia rooleja. Kui-

tenkin varsinkin valtaa pitävä eliitti pyrkii neutralisoimaan ristiriitoja ja esittämään 

kulttuurin harmonisempana kuin sen onkaan. (Barrett 1997:145–194.)  

Myös Borofskyn mukaan etenkin pienessä yhteisössä näennäisen harmonian 

ylläpitäminen on tärkeämpää kuin väittelyn voittaminen. Yksilön ei oikeastaan tar-

vitse kysyä, onko todellisuus totta vai ei, kunhan tieto toimii arkielämässä. (Bo-

rofsky 1987/1990). Black ja folk metal -yhteisöissäkin voi olla samanaikaisesti mo-

nenlaisia käsityksiä siitä, millaisia arvoja yhteisössä kannatetaan. Ne voivat olla 

täysin ristiriitaisia, mutta ristiriidat eivät välttämättä konkretisoidu yksilöiden väli-

siksi ristiriidoiksi.  

Vaikka black metalin valtavirta on valkoihoista, sekä Suomessa että Norjassa 

on myös black metal -muusikoita, jotka poikkeavat ulkonäöltäänkin keskivertosuo-

malaisista tai -norjalaisista. Heitä ei kuitenkaan tekemissäni haastatteluissa otettu 

mitenkään esille, vaikka luultavasti kaikki informantit tuntevan näiden muusikoi-

den etnisen taustan. Lisäksi osa etnisesti suomalaisista tai norjalaisista informan-
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teistakin joko vaikeni täysin aiheesta tai asettui jyrkästi vastustamaan muukalaisvi-

hamielistä diskurssia. Jyrkimmin kielteisen kannan otti suomalainen folkmetalisti, 

joka oli valmis tuomitsemaan kaikenlaisen kansallismielisyyden genressään. 

F7: Kansallismielisyys on mielestäni menneisyyttä esimerkkinä käyttäen suu-

rimmaksi osaksi negatiivinen ilmiö. En ole itse tippaakaan kansallismielinen 

ja omalta poliittiselta suuntaumukselta enemmänkin puna-anarkisti, painotus 

anarkistilla. Mikäli nyt jotain ismiä pitäisi tunnustaa. Enemmänkin minua kiin-

nostaa ajatella tasa-arvoisesti ja omasta mielestäni järkevästi. 

Tämä informantti on hyvä esimerkki siitä, ettei musiikkigenre kerro kaikkea hen-

kilön poliittisesta kannasta. Eronteko käsiteltyjen aiheidenkin perusteella on vai-

keaa, koska vaikka hän pitää kielteisenä menneisyyden käyttämistä kansallismieli-

syyden välineenä, menneisyyden representaatiot sinänsä ovat hyvä asia. Miten ne 

erotetaan toisistaan? 

Symbolien tulkinta toimii niinkin päin, että kaikenlaiset kansallismieliset ai-

heet tulkitaan helposti muukalaisvastaisuudeksi, vaikkei artisti olisi itse edes tar-

koittanut mitään sellaista. Esimerkiksi tässä luvussa jo aiemmin mainittu kapitalis-

mikriittinen folk metal -muusikko on törmännyt säännöllisesti siihen, että hänen 

hyödyntämänsä kansallisromanttinen symboliikka yhdistetään uusnatseihin, mikä 

tuntuu hänen mielestään hyvin ikävältä. Informantti ei ole kuitenkaan yllättynyt 

ulkopuolisten reaktioista. 

N15: On tullut hyvin monia reaktioita sellaisilta ihmisiltä, jotka eivät ole tien-

neet kuka ja millainen olen. Saatan myös esitellä itseni ja sanoa, että soitan 

tässä bändissä, ja silloin tulee, että ”ai se on sellaista natsijuttua”. Siitä olen 

hyvin harmissani. Sellainen tilanne satuttaa ja täytyy puolustautua. Se on vä-

syttävää. Mutta herranjestas, voi sanoa, että sitä on kerjätty itse.28 

Informantti tiedostaa, että kansallisromanttisen symboliikan käyttämisessä on uus-

natsiksi leimautumisen riski, koska tunnetusti myös äärioikeistolaisia ajatuksia 

puoltavat yhtyeet käyttävät samanlaista kuvastoa. Hän kuitenkin näkee asetelmassa 

poliittisen vaikuttamisen mahdollisuuden. Käyttämällä kansallisia symboleita toi-

senlaisiin tarkoituksiin hän voi varastaa ne takaisin uusnatseilta. Se on aktiivista 

poliittista toimintaa niin alakulttuurin sisällä kuin kulttuurien rajapinnoillakin. 

                                                        
28 Det har jo vært veldig mange reaksjoner der du er kommet til når folk ikke kjenner deg, asså hvem er 
du, hvem er jeg. Også kan jeg presentere og si at jeg spiller i dette band og da blir det ”åå, er det sånn 
nazigreia?”. Og det er jeg veldig lei meg med. Den er en sårbar situasjon og du må gå i forsvar. Det er 
slitsomt. Men herregud du kan si at det har jeg bedt sjøl. 
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Suomalaisessakin folk metalissa muukalaisvastaisia mielipiteitä vastustetaan 

aktiivisesti tarjoamalla ainakin puheissa myös etnisten vähemmistöjen edustajille 

tilaa alakulttuurissa.  

AM: Entä jos on ihan tällaine hypoteettinen tilanne, että tulee vaikka joku so-

malimaahanmuuttaja ja rupee tekeen jotain Kalevala-metallia? 

F2: Niin no mä näkisin sen mielenkiintosena sitten et jos yhdistäis vaikka so-

malialaisia vaikutteita niin sehän vois olla hurjaa. Niinku jotain paikallisia 

omia instrumentteja ja jos nyt tyyppi sit asuu Suomessa ja jotenkin tuntee suo-

malaisia ja suomalaista kulttuuria niin sehän vois olla aika kovakin yhdistelmä.  

Toinenkin suomalainen folk metal -muusikko toi tutkimushaastattelussa esiin sa-

mankaltaisia ajatuksia. Hänen mukaansa musiikki parhaimmillaan yhdistää erilai-

sia ihmisiä. Afrikkalaistaustainen muusikkokin voi olla hänen mukaan ongelmitta 

osa suomalaista folk metal -yhteisöä, jos hän kokee sen itselleen tärkeäksi asiaksi. 

Hilpeämmän linjan folk metalissa kuvaukset kotimaasta ja kansakunnasta eivät 

sulje pois tarkoituksellisesti muita etnisiä ryhmiä. Toisaalta niissä ei kuitenkaan 

kiistetä etnisyyden merkitystä. Nämä informantit näkevät kuitenkin mahdolliseksi, 

että folk metaliin voidaan sisällyttää erilaisia kulttuurisia vaikutteita ja etnisyyksiä.  

Toisten haastattelemieni muusikoiden mielestä maahanmuuttajavastaisuus on 

huono asia, mutta hekään eivät perustele maahanmuuttoteemojen vastustusta sillä, 

että se olisi eettisesti väärin, vaan sillä, että se ei kuulu asiaan musiikkigenressä. 

Humanistisia arvoja ei tuoda esiin perusteluina. Mielenkiintoista kyllä yksi maa-

hanmuuttoa jyrkästi vastustava informantti tuomitsi kuitenkin haastattelussa muu-

kalaisvihamieliset bändit, jotka hänen mukaansa edustavat metallialakulttuureissa 

pientä vähemmistöä. Hänen mukaansa kulttuuriperintöä ja etnistä identiteettiä tulee 

vaalia ja tuoda esiin myös musiikissa, mutta suorat hyökkäykset etnisiä vähemmis-

töjä kohtaan ovat kuitenkin väärin. 

On erilaisia tapoja kyseenalaista black ja folk metalin muukalaisvastaisuutta. 

Aktiivista vastarintaa yleisempää on kuitenkin täydellinen vaikeneminen aiheesta, 

mikä ilmenee myös haastattelutilanteissa haluttomuutena myöntää edes tällaisen 

rasistisen tai poliittisesti äärimmäisen aineksen olemassaoloa alakulttuureissa. 

Haastattelussa tällaisia näkemyksiä esittivät ennen kaikkea musiikillaan elävät 

muusikot genrestä ja kansallisuudesta riippumatta. Toisaalta samanlaisia ajatuksia 

oli myös joillakin heikosti alakulttuuriin sitoutuneilla faneilla, jotka eivät kenties 

olleet koskaan tulleet ajatelleeksi, että heidän kuuntelemaansa musiikkiin voisi liit-

tyä jonkinlaisia poliittisia kytköksiä. 
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Vaikka äärimmäisiä poliittisia mielipiteitä on metallikulttuureissa, niitä myös 

kritisoidaan ja pyritään tekemään naurunalaiseksi. Rossin mukaan kuvien ja sano-

jen eli representaatioiden laatijoilla on omat ajatuksensa siitä, miksi juuri tällainen 

merkki on tarpeen tarjota kuulijoille. Heidän tavoitteensa on, että yleisö tunnistaisi 

heidän tarkoittamansa viestin. Kuitenkin myös yleisö tuottaa aktiivisesti merkityk-

siä. Yleisön osallistuminen merkityksellistämisprosessiin mahdollistaa vastarinnan. 

Representaatioita voidaan tulkita ironisesti tai aivan uudenlaisia merkityksiä antaen, 

jolloin ne saattavat kääntyä alkuperäisen esittäjänsä päämääriä vastaan. (Rossi 

2010: 270–275, ks. Hall 1992: 133–145.) 

On ymmärrettävää, että monet toista mieltä olevat alakulttuurien jäsenet suh-

tautuvat maahanmuuttajavastaiseen politikointiin negatiivisesti. Olisi kuitenkin 

aika epätodennäköistä, ettei vuosia metallialakulttuurissa elänyt henkilö olisi kos-

kaan törmännyt esimerkiksi yhteenkään äärikansallismieliseen yhtyeeseen. Toi-

saalta sellaiset yhtyeet saatetaan myös rajata mielellään oman genren ulkopuolelle. 

Ehkä suomalaisen folk metal -skenen epäpoliittisuutta korostava muusikko ei mää-

rittele esimerkiksi kiihkeän kansallismielistä Stormheitia suomalaiseksi folk meta-

liksi.  

7.5 Kotiseutu ja muut 

Suurin osa etenkin norjalaisessa black ja folk metalissa esitetyistä kotimaan repre-

sentaatioista kuvaa sekä maantieteellisesti että ajallisesti jokseenkin kaukaisia asi-

oita. Kaupunkilaiset kuvaavat erämaita tuntureineen ja kuusimetsineen eivätkä var-

sinaisesti sellaista seutua, jolla he eläisivät arkeaan.  

Varsin homogeeniseen kotimaan kuvaukseen on kuitenkin poikkeuksia. Jo pro 

gradu -aineistossani jotkut informantit kertoivat, että norjalaisuudesta ei voida pu-

hua, koska Norjan eri osat ovat niin erilaisia. Heille pohjoisnorjalaisuus oli tärke-

ämpi identiteetti kuin norjalaisuus. (Ks. Mustamo 2008: 92–95.) Tutkielma käsitteli 

toki black metalia nimenomaan Pohjois-Norjassa, joten jo kysymyksenasettelu oh-

jasi vastauksia paikallisuutta korostavaan suuntaan.  

Tässä tutkimuksessa en kysynyt erikseen, mitä maan osaa informantit pyrkivät 

kuvaamaan. Erityisesti yhdessä haastattelussa kotiseutuaate nousi silti esille. Se ei 

siis ole aineistossa mitenkään keskeinen teema, mutta tekee kuitenkin kiinnostavan 

poikkeuksen kotimaan sisäistä yhtenäisyyttä korostaviin representaatioihin. Eroa ei 

tehdä norjalaisuuden ja ulkomaalaisuuden vaan aidon ja vähemmän aidon norjalai-

suuden välille. Samalla osallistutaan keskusteluun siitä, mitä ja missä aidoin norja-

laisuus on.  
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Länsi-Norjan vuonoalueen maaseudulta kotoisin olevan black metal -muusi-

kon haastattelussa toiseutena ei kuvattu maahanmuuttajia vaan oslolaisia. Yhtye 

hyödyntää viikinkitarinoita kuvatakseen omaa kotiseutuaan ja sen menneisyyttä. 

Vaikka tarinat eivät hänen mukaansa perustu konkreettisiin tositapahtumiin, hän 

yhdistää ne kotivuonon viikinkiaikaisiin kauppapaikkoihin. Tarkoituksena on herä-

tellä norjalaisia huomaamaan, että Norjaa viikinkimenneisyyksineen on olemassa 

myös pääkaupungin ulkopuolella. Norjalaisuus ei ole samanlaista kaikkialla. Kui-

tenkin tällainen alue- tai kulttuuripoliittinen juonne tuli mukaan yhtyeen tuotantoon 

vasta levyn valmistumisen jälkeen.  

N7: Ne jotka asuvat Olsossa, asuvat vähän kuplassa eivätkä tajua, että Norja 

on pitkä ja muuallakin on paljon kaikenlaista. Oslo ei ole Norja, se on vain 

vähän sellainen keskuspaikka, minne kaikki päätyvät. [---] Vanhat 

kauppapaikat eivät ole aina olleet suurissa kaupungeissa. Tai ole nyt. 

Teksteihin yritän saada mukaan sellaisia juttuja. [---] Me emme ajatelleet tätä 

aluksi, kun teimme musiikkia, mutta jälkeenpäin.29 

Tärkeä keino kotiseudun menneisyyden kuvauksessa on paikallinen murre ja seu-

dulla yleisempi kielimuoto nynorsk, jota on pidetty kannattajiensa joukossa jo 

1800-luvulla aidompana norjan kielenä kuin tanskan kirjakieleen perustuvaa 

bokmålia (ks. esim. Haugen 1966). Keskustelin kenttätöiden aikana toisenkin län-

sinorjalaisen black metal -bändissä soittavan muusikon kanssa, joka myös korosti 

nynorskin merkitystä todellisen norjalaisuuden symbolina.  

Siinä missä Länsi-Norjan vuonoalueen bändit etsivät kotiseutuinspiraationsa 

alueensa syrjäisestä sijainnista sekä menneisyydestä ja kielimuodoista, pohjoisnor-

jalaisille blackmetalisteille kotiseudun representaatioissa korostuu luonto. Vastak-

kainasettelu keskusalueiden ja periferian välillä ei kuitenkaan ole kovin voimakasta. 

Kotiseudun kuvauksessa esille nousevat black metalille muutenkin tyypilliset il-

miöt kuten pimeys, kylmyys ja luonnon majesteettisuus. 

Kahn-Harrisin mukaan metalliskeneille on tyypillistä korostaa paikallisuuttaan, 

ja tietyn alueen bändien soundissakin voi olla tunnistettava paikallinen sävy (Kahn-

Harris 2007: 99–101). Varsinkin länsinorjalaiset bändit ovat kääntäneet kotiseutu-

tunteen voimavarakseen, jonka avulla ne korostavat autenttisuuttaan oikeina norja-

laisina bändeinä. Muidenkin bändien esittämät representaatiot ovat samanlaisia, 

                                                        
29 De som bor i Oslo bor litt i bobla for de skjønner ikke at Norge er lang og det er mange dialekter og 
det er mye å ta med derifra. Oslo er jo ikke Norge, det er bare en liten sånn sentralplass der alle har 
havna. [---] De gamle handelsplassene har ikke alltid vært i de store byene. Eller er nå. Det er i tekster 
jeg prøver å få med sånne ting. [---] Vi tenkte ikke dette på først da vi laga musikk, men etterpå. 
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mutta bändien jäsenet eivät samalla tavalla elä olosuhteissa, joita he teoksissaan 

kuvaavat.  

Näyttää siltä, että Norjan kielikiistat aluepoliittisine painotuksineen vaikuttavat 

myös metallikulttuurien sisäiseen keskusteluun. Norjassa ajatus alueiden ja niiden 

asukkaiden erityisyydestä on ollut vanhastaan yleinen (ks. Brotherus 1948: 16). 

1800-luvun loppupuolelta alkaen norjalaisessa kirjallisuudessakin on pyritty ku-

vaamaan alueellisia kulttuureita kansallisluonteen aidompina muotoina. Nykyään-

kin norjalaiset kokevat periferian erityisen norjalaiseksi – erottuuhan se eniten en-

tisestä emämaasta Tanskasta. (Bø 1998/2007: 114, 122–124.) Toisaalta esimerkiksi 

Thomas Hylland Eriksen on kritisoinut norjalaista kansallisuusajattelua kansakun-

taa jakavien, olemassa olevien alueellisten erojen unohtamisesta ja norjalaisten sa-

manlaisuuden liiallisesta korostamisesta (Eriksen 1993b: 19–24). 

Myös suomalaisessa kulttuurissa elää käsitys ”heimojen” ja niiden elinalueiden 

erilaisuudesta (ks. Tiitta 1994: 239–280), mutta ainakaan tämän tutkimuksen ai-

neiston perusteella maakunnalliset erityispiirteet eivät ole päätyneet suomalaisen 

black tai folk metalin kuvauksiin kotimaasta, joka esitetään varsin yhtenäisenä ko-

konaisuutena. Mikään tutkimukseen osallistuneista black tai folk metal -yhtyeistä 

ei ole tuotannossaan korostanut omaa alueellisuuttaan. Silti Suomessakin metalli-

kulttuureissa toimiminen voi vahvistaa omaa alueellista identiteettiä, kuten on käy-

nyt itäsuomalaiselle informantille, joka kertoo oppineensa arvostamaan kotiseutu-

aan metallimusiikkia kuuntelemalla. 

F6: Ehkä nuorena sitä oli enemmän semmonen hällä väliä -ihminen ja oli niin 

tuota tietty amerikkalaisen viihdekulttuurin ympäröimä, että sitä vaan harmit-

teli, että vittu kun mä asun täällä [itäsuomalainen kaupunki] että kun mä halu-

aisin asua Los Angelesissa, mut sitten nykyään niin, nykyään sitä miettii oi-

keestaan ihan toisin päin. 

7.6 Viinako tekee suomalaisen? 

Aineistossa on yllättävän vähän keskustelua siitä, mikä oikeastaan erottaa ulkomaa-

laiset suomalaisista tai norjalaisista. Muutama informantti oli sitä mieltä, että suo-

malaiset ovat rehellisempiä ja luotettavampia kuin esimerkiksi eteläeurooppalaiset. 

Yksi informantti puolestaan kuvasi norjalaisia erityisen kylmiksi ja epäsosiaalisiksi 

ihmisiksi. Black ja folk metalissa maanmiehiä kuvataan ylipäätään menneisyyden 
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ihmisinä, sotaisina sankareina, jotka eivät kuitenkaan eroa kovin paljon muista sa-

massa kehyksessä seikkailevista ihmisistä. Haastatteluissakaan rajanvetoja oman ja 

muiden maiden ihmisten välillä ei juuri tullut ilmi. 

Kysymys kansakuntien eroavaisuuksista on haastava. Norjalaisen kansanluon-

teen kuvauksia tutkinut Anders Johansen väittää, ettei mikään norjalaisen kansan-

luonteen oletetuista piirteistä ole erityisen norjalainen. Hänen mukaansa stereo-

tyyppistä norjalaisuutta on ensinnäkin mahdotonta löytää arkielämästä ja toisek-

seen norjalaisuuteen liitetyt ominaisuudet kuvaavat pikemminkin modernia länsi-

maista kulttuuria yleensä kuin erityisesti norjalaisuutta. Arjessaan norjalaiset viet-

tävät enemmän aikaa kansainvälisen populaarikulttuuriin kuin oman alueensa kan-

sanperinteen parissa, joten paikalliset perinteetkään eivät erota heitä muunmaalai-

sista. (Johansen 1994.)  

Thomas Hylland Eriksen ehdottaa norjalaisen itseymmärryksen piirteiksi 

muun muassa maalaisuutta, luonnonläheisyyttä, puritaanisia arvoja ja oletusta, että 

kaikki muutkin norjaiset ovat samanlaisia kuin itse. Hän epäilee silti, missä määrin 

nämä asiat ovat yleistettävissä. (Eriksen 1993b: 66–97.) Gullestad kuitenkin huo-

mauttaa, että hänen tutkimuksensa norjalaisista osakulttuureista käsittelevät asioita, 

jotka eivät ole pelkästään norjalaisia vaan joita voidaan pitää ylipäätään länsimai-

suutena. Joissakin asioissa Norja muistuttaa eniten esimerkiksi Englantia, toisissa 

taas Saksaa tai jotain muuta maata. Kansallisen identiteetin rakennusaineiksi vali-

taan joitakin arkielämän piirteitä tai arvoja. Toiset taas jätetään kansallisen itseym-

märryksen ulkopuolelle ristiriitoja aiheuttavina. (Gullestad 1989: 40–41, 109–110.)  

Filosofi Tommi Uschanovin mukaan Suomessa keskustelua suomalaisuuden 

erityispiirteistä tai niiden puutteesta on käyty 1800-luvulta alkaen. Vaikka kansal-

lisuuksien väliset erot ovat usein sattumanvaraisia ja historiallisen kehityksen tu-

losta ja myös ihmisryhmien sisäiset erot ovat suuria, myös todellisia kansakuntien 

välisiä eroja on. Itsestään selvinä pidetyt arkielämän käytännöt ja mahdollisina pi-

detyt puhetavat ovat erilaisia eri kansallisvaltioissa. Suomalaisilla on erityispiirteitä 

muihin eurooppalaisiin verrattuna, mutta todelliset erot voivat olla aivan eri asioita 

kuin suomalaiset itse ajattelevat. (Uschanov 2012: 21–56, vrt. Mathews 2000.)  

Uschanovin mielestä suomalaisia erityispiirteitä ovat muun muassa ”kääntei-

nen hienostelu”, herravihan yhdistyminen uskollisuuteen valtiota kohtaan, keskus-

telu suomalaisten ”metsäläisyydestä” ja loputon varoittelu arkielämän vaaroista 

(Uschanov 2012: 56–78). Tutkimuksessani sekä suomalaiset että norjalaiset infor-

mantit pitivät omia maanmiehiään erityisen luonnonläheisinä. ”Käänteinen hienos-

telu” tuli joidenkin suomalaisten informanttien haastatteluissa esiin. Yksi haasta-

teltu muusikko kehui suomirockin kuvaavan hyvin suomalaista mielenmaisemaa. 
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Vaikutteita suomalaisuuden kuvaamiseen on saatu muun muassa Eppu Normaalilta 

ja Juicelta. 

Suomalaisessa black ja folk metalissa suomalaisten erityisluonne korostuu kui-

tenkin yli kaiken suomalaisen alkoholikulttuurin kuvauksissa. Suomalaisten vii-

nanjuontia kuvataan aivan toisenlaiseksi kuin kenelläkään muulla edes metallikult-

tuurin kontekstissa. Sekä black että folk metalissa suomalaiset määrittelevät suo-

malaisten erityisyyttä ja ulkomaalaisten toiseutta alkoholinkäytön perusteella. Suo-

malaiset juovat paljon ja nimenomaan viinaa. Ulkomaalaiset juovat hillitymmin ja 

esimerkiksi viiniä. Suomalaisten alkoholinkäytön nähdään liittyvän suomalaisen 

miehen synkeään luonteeseen. Black metal -bändissä soittava informantti näki al-

koholinkäytön myös keinona selviytyä ahdistavasta arjesta. 

F12: Se on Suomen kansassa se tietty synkkyys. Se on pelkästään se et me 

ollaan Pohjolan maa ja kyl vähän niinku suomalaisella miehellä on se et se on 

synkkä kunnes se pääsee kaverien kanssa viettään tällasen pienen valopilkun, 

kerran viikossa, kerran kuukaudessa. Sitten kun se ottaa viinaa kato niin se on 

hilpee kun mikä ja sitten vähän riemutaan, riehutaan ja räyhätähän ja ollaan 

krapulassa seuraavana aamuna jaja ollaan kaikkien parhaita kavereita kans sit-

ten ja sitten alkaa taas se vähän synkempi vaihe. Et se on suomalaisella mie-

hellä se että se [ei?] depressioon vajoa, se on niin tottunu tähän synkkyyteen ja 

masennukseen, että se ei masennu vaan puskee siitäkin läpi. 

Myös haastattelemani folk metal -bändin muusikot kertoivat erikseen, että he ha-

luavat kuvata biiseissään suomalaista alkoholikulttuuria. Se käy myös ilmi yhtyeen 

biiseistä – erityistä tulkintaa ei tarvita. Bändi yhdistää haastatteluvastauksissaan 

viinan juomisen oletettuun suomalaiskansalliseen jurouteen: viinaa tarvitaan kie-

lenkantojen kirvoittamiseen.  

Suomalaiset black ja folk metal -yhtyeet puolustavat alkoholinkäytön kuvauk-

sissaan suomalaista ”junttikulttuuria” eurooppalaista hienostelua vastaan. He ko-

rostavat, ettei suomalaisten pitäisi tuntea alemmuutta vaan suomalainen viinakult-

tuuri on aivan yhtä hienoa ja arvokasta kuin niin sanottu sivistynyt eurooppalainen 

alkoholinkäyttö. Uschanovin kuvaama käänteinen hienostelu kattaa myös alkoho-

likulttuurin arvottamisen. 

Suomalaisessa populaarimusiikissa holtittoman alkoholinkäytön ihannointi on 

ollut tärkeä osa esimerkiksi Sleepy Sleepersin ja Eläkeläisten julkisuuskuvaa. Yh-

tyeet ovat tarjonneet kansalle sitä, mitä se haluaa: kansanomaista junttikulttuuria, 

jota ne kuitenkin samalla myös parodioivat. Ne uusintavat ja karnevalisoivat kaik-
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kien tuntemaa stereotypiaa suomalaisesta alkoholikulttuurista. Viinanjuontia ihan-

noimalla voidaan myös protestoida kulttuurieliitin hienostelevaa makua vastaan. 

(Gronow 2003.) Suomalainen black ja folk metal asettuvat sujuvasti tähän jatku-

moon. 

Humalajuominen ei kuulukaan Suomessa ainoastaan rock- tai metallikulttuu-

riin, vaan sekä viranomaiset että kansalaiset ovat pitäneet sitä erityisen suomalai-

sena tapana. ”Suomalainen viinapää” on keksitty vasta 1910-luvulla, mutta nyky-

ään se on kaikkien suomalaisten tuntema käsite. Suomalaisessa kansankulttuurissa 

rankkaa juopottelua on ihailtu, mutta sille on myös naurettu. Viinaa juomalla on 

osoitettu miehekkyyttä ja urhoollisuutta, vapautta perheen ja yhteiskunnan vaati-

muksista. Kansanomaisen ja sivistyneen alkoholinkäytön erottamisella ja arvotta-

misella on Suomessa vuosisataiset perinteet, jotka mahdollistavat myös kapinoin-

nin ja kontrollointiyrityksille nauramisen. (Alasuutari 1985, Peltonen 1998: 15–36, 

Apo 2001: 288–334.) 

Kansainvälisessä vertailussa suomalaisella alkoholikulttuurilla on paljon yhtä-

läisyyksiä muiden länsieurooppalaisten maiden alkoholikulttuurien kanssa (Apo 

2001: 334). Kuitenkin kaikki suomalaiset tuntevat tarinan suomalaisen kansan-

omaisen alkoholikulttuurin ja sivistyneen eurooppalaisen alkoholikulttuurin vas-

takkaisuudesta – siitä riippumatta, kumpaa he arvostavat enemmän. Vastakkain-

asettelu mahdollistaa myös eronteon suomalaisten ja muiden eurooppalaisten vä-

lillä, samoin kuin aitojen kansanomaisten suomalaisten nostamisen hienostelevien 

suomalaisten yläpuolelle. Kansanomaisen juopottelun kuvaus metallikontekstissa 

peilaa uskollisesti valtayhteiskunnassakin laajasti tunnettua käsitystä suomalaisten 

erityisyydestä.  

Merkille pantavaa on, että myös norjalaiset black- ja folkmetalistit tuntevat 

suomalaisten maineen kovina alkoholinkäyttäjinä. Tutkimuksessani sekä norjalai-

set informantit että trondheimiläinen keikkajärjestäjä naureskelivat sille hyväntah-

toisesti. Vaikka norjalaisetkin metalistit käyttävät alkoholia, he eivät yhdistä sitä 

suomalaisten tavoin kansalliseen identiteettiinsä. Ehkä alkoholinkäyttötavoissa on 

oikeastikin eroja. Jouduin useampaan kertaan tutkimusta tehdessäni miettimään, 

onko suomalaisten informanttien humalatila sellainen, että heitä ylipäätään voi tut-

kimusetiikan vaatimukset huomioon ottaen haastatella tai havainnoida. Norjalais-

ten informanttien seurassa tällaisia tilanteita ei tullut vastaan. 
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8 Kansallissosialismin lumous 

Kansallissosialistinen black metal (NSBM) on yksi black metalin alalaji, mutta 

myös osa folkmetalisteista suhtautuu suopeasti kansallissosialistisiin ajatuksiin. 

Kuitenkin suurin osa alakulttuurien jäsenistä tuomitsee kansallissosialismin metal-

limusiikissa tai ei ainakaan itse halua olla missään tekemisissä sellaisten aatteiden 

kanssa. Norjalaisessa black metalissa Burzumin Varg Vikernes innostui ensimmäis-

ten joukossa kansallissosialismista vuoden 1993 paikkeilla, mutta varsinaisesti 

kansallissosialistiset ajatukset vakiinnuttivat asemansa genressä vasta vuosikym-

menen puolivälin jälkeen (Dornbusch & Killguss 2005: 36 – 41).  

Yleensä NSBM-genreen kuuluviksi katsotaan esimerkiksi sellaisia bändejä 

kuin saksalainen Absurd, kreikkalainen Der Stürmer ja puolalainen Graveland. Ku-

ten metallimusiikin alagenret ylipäätään, myös NSBM kaihtaa selvärajaisia määri-

telmiä. Monet pakanametallibändit määrittelevät itsensä nationalistisiksi mutta 

kieltävät kytkökset fasistisiin aatteisiin siitä huolimatta, että ne samaan aikaan lai-

naavat äärioikeistolaisista yhteyksistä tuttuja sanontoja. Vain harvat yhtyeet julis-

tautuvat itse NSBM-bändeiksi, vaikka ne julistaisivatkin sanoituksissaan kansallis-

sosialistista maailmankuvaa. (Dornbusch & Killguss 2005: 116–124.)  

Genrerajojen epämääräisyys on johtanut osaltaan siihen, että myös niin sano-

tusti viattomat black metal- ja folk metal -yhtyeet ovat saaneet osansa natsisyytök-

sistä. Monien bändien suhde kansallissosialismiin on hämärä ja monitulkintainen. 

Vaikka norjalaiset bändit flirttailivat äärioikeiston aatteiden kanssa jo hyvin varhai-

sessa vaiheessa, organisoiduimmassa muodossa kansallissosialistinen black metal 

ilmenee Itä-Euroopassa. (Patterson 2013: 359–371.) 

Black metalin aiheena kansallissosialismi merkitsee joillekin harvoille henki-

lökohtaista poliittista vakaumusta. Siinä yhdistyvät kuitenkin myös pyrkimykset 

järkyttää ympäröivää yhteiskuntaa tai halu pitää hauskaa tabujen kustannuksella. 

Musiikillisia mieltymyksiäkään ei pidä vähätellä – kaikki NSBM:n kuuntelijat ei-

vät yhdy bändien poliittisiin näkemyksiin. 
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Natsipaita festivaaliyleisössä. Kuva: Aila Mustamo. 

8.1 Pahinta mitä voi kuvitella 

Oikeastaan Pekassa [Siitoin] inspiroi yleensäkin henkilön itsensä ristiriitaisuus 

ja kaikki mitä [hän] on tehny ihan niinku ufoista ja noista hengentieteen asi-

oista, okkultismista ja myös politiikasta. Että itteeni on aina kiinnostanu sella-

set epätavalliset tai mystiset asiat ja asiat, joita on kovasti paheksuttu niinku 

valtavirran puolelta. 

[--]  

Black metaliin tietysti kuuluu omalta osaltaan tuo fasistinen puoli. Niin siinä 

[Pekka Siitoimessa] on suomalainen mies joka on nämä yhdistänyt jo ennen 

black metalia. (Kettunen 2014.) 

Näin Pekka Siitoimesta kertoi Perttu Häkkisen radio-ohjelmassa black metal -muu-

sikko Sami Kettunen. Kettusen mukaan hänen hahmossaan tiivistyi fasismin kanssa 

flirttaileva okkultismi jo kauan ennen kuin tämä musiikillinen vastine, black metal, 

keksittiin populaarikulttuurissa. Pekka Siitoin oli suomalainen uusnatsi ja okkultisti, 

joka yhdisti tuotannossaan satanistisia ja teosofisia oppeja antisemitismiin ja kom-

munismin vastustukseen. Pekka Siitoin oli epäjohdonmukainen ja huvittavakin 

hahmo, mikä osaltaan takasi hänelle kulttimaineen populaarikulttuurissa. (Gran-

holm 2009, Häkkinen & Iitti 2015: 95–162.)  

Haastattelusitaatissa yhdistyy black metalin romanttinen puoli – hakeutuminen 

elämän yöpuolelle mystisten asioiden pariin – ja toisaalta rockmusiikin ikuinen ka-

pina ja tarve ravistella yhteiskuntaa tabuja rikkomalla. Osaa black metalin fasisti-



 147

sesta puolesta voidaan pitää lähinnä yrityksenä provosoida ympäröivää yhteiskun-

taa, mutta joukossa on myös henkilöitä, jotka suhtautuvat fasistisiin aatteisiin va-

kavasti. 

1930-luvulla erilaisista fasistisista aatteista lumoutuneita älykköjä tutkineen 

Kunnaksen (2013) mukaan fasistisille liikkeille yhteistä on demokratian, liberalis-

min ja kommunismin vastustus, huoli oman maan kohtalosta, nationalismi sekä 

usko vahvaan johtajaan ja yksipuoluejärjestelmään. Fasismeissa lumosi muun mu-

assa lupaus paremmasta tulevaisuudesta ilman yhteiskuntaluokkien välisiä kiistoja, 

mutta myös modernin kritiikki ja huoli Euroopasta, joka näytti olevan menettä-

mässä taianomaisuutensa. Fasistiset ideologiat puhuttelivat pikemminkin tunteita 

kuin järkeä, ja niissä ihannoitiin yleisesti luontoa, talonpoikia ja nykyaikaa luon-

nollisempana pidettyä muinaista elämäntapaa. 

Joidenkin historioitsijoiden mukaan saksalaista kansallissosialismia voidaan 

pitää yhtenä romantiikan variaationa. Vaikka kansallissosialismi haikaili Weimarin 

tasavaltaa edeltäneeseen aikakauteen, se pyrki myös rakentamaan käsitystä histo-

riattomasta valtakunnasta. Se pyrki myös esittämään esimerkiksi rotuteoriat tieteel-

lisinä ja rationaalisina, mikä poikkesi romantikkojen tunteeseen vetoavammista 

kansallisuuden tulkinnoista. Tavallaan kansallissosialismi siis merkitsi romantiikan 

aikakauden loppua. (Pois 1993.)  

Tammisen (2004) mukaan muun muassa arjalaisuuden myytin juuret ulottuvat 

kuitenkin romantiikan aikaan, jolloin nuoret saksalaiset käänsivät selkänsä valis-

tuksen järkiuskolle ja ryhtyivät etsimään kansakunnan alkuperää myyteistä, unista 

ja haltioitumisesta. Kunnaksen (2013: 27) mukaan romantiikalla oli roolinsa sak-

salaisten kansallistunteen vahvistajana, mikä raivasi tietä kansallissosialismin nou-

sulle. Aineistossa kansallisromantiikka ja kansallissosialismi joka tapauksessa liit-

tyvät yhteen, jopa siten, että kansallisromantiikan käsitettä käytetään joskus eufe-

mismina, kun tarkoitetaan itse asiassa kansallissosialismia. 

Black ja folk metalissa ihannoidaan joitakin samoja asioita, joiden ainakin ny-

kyään ajatellaan olleen oleellisia 1930-luvun fasismeissa. Korkeampien merkitys-

ten etsintä kulkee etenkin black metalissa eräänlaisena pohjavirtauksena. Merki-

tyksellisyyttä etsitään romantiikasta, mutta myös kansallissosialismista, jota ro-

mantiikan tavoin sekä kuvataan että pidetään osana alakulttuurista identiteettiä. Se-

kään ei silti tee useimmista metalliromantikoista fasisteja tai kansallissosialisteja, 

sillä vain harvat hyväksyvät kaikki kansallissosialistisen ideologian puolet.  

Toisille taas kansallissosialismi on keskeinen osa identiteettiä – jopa niin kes-

keinen, että tutkimushaastattelussa se kerrotaan ennen suhdetta metallimusiikkiin.  
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F12: Meikäläinen on tällainen [ikä] kansallissosialisti [paikkakunnalta] ja pa-

kanametalli, black metal on, miten sen nyt sanois, harrastaja on vähän laimee 

titteli, mutta se on mulle niinku elämäntapa, metalli, pakanuus, kaikki tällanen. 

Vaikka perinteinen satanistinen tai okkulttinen black metal ja kantaaottava kansal-

lissosialistinen black metal nähdään toisinaan eri genreinä, kaikki perinteisen black 

metal -käsityksen kannattajatkaan eivät silti kannata tiukkaa rajanvetoa satanistisen 

ja kansallissosialistisen black metalin välillä. Black metal edustaa heille äärimmäi-

siä ajatuksia, joita suurin osa muista ihmisistä kammoksuu. Monikulttuurisessa ja 

liberaalissa maassa rasismi ja kansallissosialismi ovat sellaisia teemoja, ja siksi ne 

sopivat black metaliin hyvin. Poliittisia kannanottoja voidaan pitää paitsi ideologi-

sina myös jopa esteettisinä valintoina. Äärimmäiseen black metal -musiikkiin so-

pivat myös äärimmäiset mielipiteet. (Vrt. Bossius 2003: 131−132, 136.)  

Provosoivasti nimetyssä ja kirjoitetussa kirjassaan Pahan viehätys kulttuuri-

antropologi Tapio Tamminen kytkee yhteen black metalin osaksi gnostilaisuudesta, 

okkultismista ja esoteerisesta natsismisista viehättynyttä kulttuuri-ilmiötä, joka il-

menee myös kouluammuskeluina. Kaikkia näitä ilmiöitä hän selittää taloudellisella 

epävarmuudella ja juurettomuudella. (Tamminen 2004: 15–17.)  

Tammisen kirjaa voi kritisoida liioittelusta ja anakronistisista selityksistä: tus-

kinpa kaikki ”pahat” asiat ovat selitettävissä yhdellä kertaa, ja eivätkö historian 

myöhemmin tuomitsemat idealistit viehättyneet pikemminkin hyvästä kuin pahasta. 

Tammisen tulkinnat toimivat itse asiassa parhaiten juuri black metal -kontekstissa, 

joka tosiaan pyrkii nostamaan esiin mahdollisimmin järkyttäviä ja muiden pahoina 

pitämiä asioita. Aitoa kiinnostusta kyseisiä aiheita kohtaan ei silti kannata ohittaa 

turhan kevyesti – ovathan yöpuolen asiat kiehtoneet historiassa myös monia muita, 

kuten Tamminenkin kirjassaan osoittaa.  

Kuten Jokisipilä (2007: 17) huomauttaa, holokaustista on tehty yhdysvaltalai-

sessa viihdeteollisuudessa ”absoluuttisen pahuuden symboli”. Historioitsija Anne 

Eriksenin mukaan toisen maailmansodan jälkeen taistelusta kansallissosialisteja 

vastaan on tullut osa suurta kertomusta tai myyttiä hyvän ja pahan välisestä kamp-

pailusta. Tätä ovat Norjassa hyödyntäneet paitsi blackmetalistit, myös heidän teois-

taan kertovat toimittajat. (Eriksen 1995: 168–174.) Myös natsi-Saksan representaa-

tioita populaarikulttuurissa tutkinut Eva Kingsepp (2008) pitää kertomusta nat-

seista osana dualistista myyttiä hyvän ja pahan taistelusta, jossa Hitler ja kansallis-

sosialismi samaistetaan pahan voimiin. Toisaalta populaarikulttuurissa natseja ku-

vataan kiehtovina. 
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Yleisöä suomalaisella metallifestarilla. Kuva: Aila Mustamo. 

Olsonin mukaan black metal on musiikkigenre, jonka itseymmärrykseen kuuluu 

kaikenlaisten sopivaisuuden rajojen rikkominen, yhteiskunnasta vieraantuminen ja 

provosointi. Länsimaisessa kulttuurissa ei juuri ole symboleita, jotka rikkoisivat 

useampia rajoja ja provosoisivat useampia ihmisiä kuin kansallissosialismi. Ei siis 

ole ihme, että se kiinnostaa blackmetalisteja. Pikemminkin pitäisi kysyä, miksi suu-

rin osa blackmetalisteista ei ole uusnatseja. (Olson 2013: 136–137, ks. myös Kahn-

Harris 2007: 41.) 

Vaikka ”etuliitteettömän” black metalin ja NSBM:n suhteesta on alakulttuu-

reissa monenlaisia mielipiteitä, tutkijoiden käsitys kansallissosialismista äärimmäi-

simpänä rajojen rikkomisena saa kannatusta myös haastatteluaineistossa. 

F5: Kansallissosialismilla on vankka asemansa Black Metal skenessä tänä päi-

vänä – toiset vain leikkivät teemoilla, toiset vievät asian pitemmälle. Black 

Metal on vahvojen ideologioiden ilmaisukanava ja siinä mielessä kansallisso-

sialismi sopii hyvin kuvioon. Onhan se jokaisen myönnettävä, että jos lähde-

tään vertaamaan satanismia ja kansallissosialismia, niin eroista huolimatta osa 

tavoitteista molemmissa suuntauksissa ovat täysin samat. Mielestäni on aika 

huvittavaa, että niin monet tahot BM-skenen sisällä heti älähtää, kun puhutaan 

kansallissosialismista. [---] Kyse lienee pitkälti siitä, että useimmiten 

termi ”kansallissosialismi" ymmärretään pahasti väärin pelkkänä poliittisena 

suuntauksena viemättä tätä ajatusmallia yksilötasolle. 
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Satanismin ja kansallissosialismin ideologioiden suhde onkin mielenkiintoinen ky-

symys ja omiaan herättämään keskustelua black metal -alakulttuurissa. Kuinka ää-

rimmäinen individualismi sopii yhteen totalitaristiseen yhteiskuntaan tähtäävän po-

liittisen suuntauksen kanssa? Toinen haastattelemani suomalainen black metal- ja 

NSBM-fani koki sen niin tärkeäksi, että halusi keskustella siitä haastattelun jälkeen 

vielä sähköpostitse. Kansallissosialismi korostaa näiden informanttien mielestä 

vahvuutta ja epätasa-arvoa, jotka ovat myös black metalissa yleisiä arvoja. Fasismi 

merkitsee kansakunnalle samaa kuin satanismi yksilölle. Metallisatanismi korostaa 

vahvoja yksilöitä, fasismit taas vahvoja kansakuntia. Myös sähköpostia lähettänyt 

halusi erottaa selvästi toisistaan vakavissaan olevat ja pelkkää shokkivaikutusta ha-

kevat bändit. 

Mielestäni varsinaista kansallissosialismia paremmin black metalin ajatusmaa-

ilmaan sopisi samoin maailmansotien välisenä aikana Saksassa syntynyt uusnatio-

nalismi (neu Nationalismus), joka perustui myös romantiikan ajatuksiin kansakun-

nasta. Kuten kansallissosialismissa, myös uusnationalismissa vastustettiin demo-

kratiaa ja liberalismia, mutta sen elitismi ei ollut luonteeltaan rodullista vaan pe-

rustui pikemminkin yksilöiden henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. (Ks. Hietala 

1975.) Uusnationalismi ei kuitenkaan tullut käsitteenä mitenkään esille aineistossa. 

Populaarikulttuurissa se on jäänyt täysin kansallissosialismin varjoon eikä se tarjoa 

lähes unohdettuna suuntauksena mahdollisuutta yhteiskunnan valtavirran provo-

soimiseen. 

Suurin osa tutkimusta varten haastattelemistani blackmetalisteista torjuu kan-

sallissosialismin vähintäänkin identiteettinä. Suurin osa folk metalista tekee vielä-

kin selvemmän pesäeron kaikkeen natseihin viittaavaankin. Iloisemmasta folk me-

talista voi sanoa, ettei sen enempää Suomessa kuin Norjassakaan ole yhtään bändiä, 

jonka kohdalla natsisyytökset olisivat aiheellisia. Silti nekin kokevat, että esimer-

kiksi antifasistiset aktivistit pyrkivät aiheuttamaan niille harmia vain sen perus-

teella, että sukulaisgenressä todella on pieni kansallissosialismia ihaileva vähem-

mistö. 

Suhtautumisessa NSBM-genreen ja kansallissosialismiin black ja folk metal  

-genret eroavat toisistaan, kuten myös suomalaiset ja norjalaiset informantit. Folk-

metalisteista vain yksi suomalainen muusikko kertoi, etteivät natsisyytökset oike-

astaan haittaa häntä ollenkaan, koska hänen omat ajatuksensa ovat varsin lähellä 

kansallissosialismia. Vaikka hänen musiikkinsa määritellään yleensä folk metaliksi, 

haastattelun perusteella hän kuitenkin identifioi itsensä lähemmäs black metalia.  

Norjalaisessa aineistossa on myös yksi selvä poikkeus. Eräs länsinorjalainen 

blackmetalisti naureskeli haastattelussa, että häntä pidetään äärioikeistolaisena, 
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vaikka hän ei oikeastaan miellä itseään sellaiseksi. Syytökset eivät kuitenkaan hai-

tanneet häntä ollenkaan, koska hän kuitenkin kertoi vastustavansa monikulttuuri-

suutta ja kaikenlaista liberalismia, vaikkei hän halua määritellä itseään mihinkään 

poliittiseen karsinaan. Burzumin lisäksi Norjassa on joitakin NSBM-henkisiä bän-

dejä, mutta tutkimusaineistooni niistä ei sattunut yhtäkään. Kansallissosialistinen 

black metal vaikuttaisi olevan Norjassa kaikin tavoin vieläkin marginaalisempi il-

miö kuin Suomessa, missä se on myös marginaalinen osa alakulttuuria, mutta sii-

hen suhtaudutaan varsin suopeasti varsinaisten NSMB-piirien ulkopuolella.  

Näkisin suomalaisen ja norjalaisen aineiston taustalla vaikuttavan sekä 1990-

luvun alun tapahtumien perinnön että Suomen ja Norjan erilaisen aseman toisessa 

maailmansodassa. 1990-alun tapahtumilla tarkoitan norjalaisten blackmetalistien 

suorittamia tuhopolttoja ja henkirikoksia. Informantit eivät juuri ota itse kantaa 

suomalaisen ja norjalaisen black metalin eroihin. Norjalaisessa aineistoissa otetaan 

ylipäätään voimakkaammin kantaa kaikenlaiseen ääriajatteluun black metalissa. 

Henkirikokset, kirkonpoltot ja äärimmäiset poliittiset asenteet ovat yleisesti tie-

dossa alakulttuurin ulkopuolellakin, ja niihin pitää ottaa kantaa jollain tavalla. Osa 

alakulttuurin jäsenistä on päätynyt ottamaan kantaa vastustamalla niitä jyrkästi. 

Suomessa tällaista tarvetta ei ole.  

Natsiaatteiden voisi kuvitella olevan suurempi kansallinen trauma Norjassa, 

joka joutui toisen maailmansodan aikana natsi-Saksan miehittämäksi. Miehityksen 

aikana valtaa pitäväksi puolueeksi nousi äärioikeistolainen Nasjonal Samling, 

jonka kannatus ilman miehitystä oli ollut marginaalista puolueen koko olemassa-

olon ajan. (Esim. Høidal 2002.) Kuitenkin myös Suomessa jatkosodan aikainen yh-

teistyö kansallissosialistisen Saksan kanssa on yksi historiankirjoituksen kipupis-

teistä, joka saa edelleen aikaan kiivaita ja usein tunnepitoisia debatteja niin tutki-

muksessa kuin mediassakin (Jokisipilä & Könönen 2013: 12–14).  

Kaikissa Pohjoismaissa perustettiin fasistisia tai ainakin fasismista vaikutteita 

saaneita puolueita ja ryhmittymiä, mutta niiden suosio jäi vähäiseksi, ja esimerkiksi 

Isänmaallisen Kansanliikkeen (IKL) ideologiassa etusijalla oli kristillinen konser-

vatiivisuus (Kunnas 2013: 45–50). Suomessa varsinaiset kansallissosialistiset liik-

keet saivat kannatusta lähinnä niin kutsutun aktivistisukupolven keskuudesta, ei-

vätkä ne saavuttaneet mainittavaa suosiota vaaleissa, toisin kuin todelliseksi mas-

saliikkeeksi noussut IKL. Vaikka IKL:n puolueohjelmassa oli paljon samaa kuin 

kansallissosialisteilla, nämä suhtautuivat siihen kielteisesti. (Ekberg 1991.) Toi-

saalta suomalaisessa keskustelussa maailmansotien välisen ajan liberalismin vas-
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taisten ja kansallismielisten liikkeiden yhteyksiä fasismiin on myös pyritty vähät-

telemään, vaikka niiden esikuvat ovat löydettävissä Manner-Euroopan fasistisista 

ideologioista (Silvennoinen, Tikka & Roselius 2016: 18–24). 

Toisen maailmansodan jälkeen Norjassa on ollut vain pieniä äärioikeistolaisia 

ryhmiä. Sodan jälkeen ne pyrkivät lähinnä puhdistamaan fasistisen Nasjonal Sam-

ling -puolueen ja sen johtajan Vidkun Quislingin mainetta. 1970-luvulta alkaen ää-

rioikeistolaiset ryhmät suuntasivat sanomansa maahanmuuttajia vastaan. 1990-lu-

vulla Norjassakin perustettiin rasistisia skinhead-ryhmiä, jotka erosivat aiemmista 

äärioikeistolaisista siinä mielessä, etteivät ne enää pitäneet Nasjonal Samlingia esi-

kuvanaan vaan ottivat vaikutteensa ulkomailta. Ryhmien jäsenmäärät ovat pysy-

neet koko ajan hyvin pieninä. (Høidal 2002: 594–596.) 

Norjalaisen äärioikeiston tutkijoiden mukaan uusnatsiryhmissä ei ole koskaan 

ollut jäseniä muutamaa sataa enempää, joskin niihin kuulumattomilla henkilöillä 

on myös äärioikeistolaisia mielipiteitä. Ryhmät ovat kuitenkin syyllistyneet lukui-

siin rikoksiin poliittisia vastustajiaan ja maahanmuuttajataustaisia henkilöitä vas-

taan. Vaikka nykyään Norjassa maahanmuuttajavastaiset mielipiteet ovat muuten 

varsin yleisiä, äärioikeistolaisten ryhmien jäsenmäärä ei ole kasvanut. Tutkijat kui-

tenkin pelkäävät, että toisen maailmansodan kokemusten antama ”rokotus” ää-

riajattelua vastaan saattaa olla menettämässä tehoaan. (Fangen & Carlsson 2013: 

328–331, 352–353.) 

Suomessa sotienjälkeinen äärioikeistolaisuus on totuttu yhdistämään rasisti-

seen skinhead-kulttuuriin, joka sai jalansijaa julkisuutta erityisesti Joensuussa (ks. 

esim. Puuronen 2001a, Perho 2010). Niiden lisäksi Suomessa on toiminut lukuisia 

pieniä oikeistoradikaaleja ryhmiä, joita huolestuttaa rotujen sekoittuminen ja mus-

limien maahanmuutto. Varsinaisisia uusnatseja edustaa Suomen Vastarintaliike, 

jonka jäsenet ovat syyllistyneet myös väkivaltarikoksiin. (Ks. Koivulaakso, Brunila 

& Andersson 2012.) 

Vaikka NSBM on vain pieni osa black metal -kulttuurista, se on kuitenkin ole-

massa, ja kansallissosialistisella ideologialla on oma vaikutuksensa myös varsinai-

sen NSBM:n ulkopuolella. Toisaalta pieni kansallissosialistinen vähemmistö on ko-

koaan vaikutusvaltaisempi, koska NSBM:ää kuuntelevat muutkin kuin varsinaiset 

kansallissosialismin kannattajat. Lisäksi yhteyttä pidetään yli genrerajojen, jotka 

osoittautuvat helposti sangen hämäriksi (vrt. Dornbusch ja Killguss 2005: 273–287, 

Patterson 2013: 371). NSBM-henkinen informanttini sanoi, ettei hänen mielestään 

ole väliä, onko henkilöllä ”pitkä vai lyhyt tukka”, jos aatteet ovat oikeat. Tosin osa 
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äärioikeistolaisista skinheadeista saattaa joskus ylitulkita blackmetalistien innos-

tusta NSBM:n ideologiseen puoleen. Useimpien metalistien mielestä musiikki ja 

yhteisöllinen hauskanpito on kuitenkin ainakin joskus tärkeämpää.  

F1: Kuten sanoin, ko. skinillä oli toki ihan pointtiakin puheissaan, mutta itse 

näkisin aatteen toteuttamisen ja nuorisomusiikkikeikat erillisinä asioina, 

vaikka aatteellista musiikkia olisikin. Jokseenkin hämmentävää oli myös saada 

Goatmoonin aikaan selkääntaputteluja ko. tyypiltä. Kehui ”metalliporukan ak-

tiivisen aatteessa mukanaolon” olevan hieno juttu. Meinasin jo älähtää, etten 

pidä kaljanjuontia black metal -bändin keikalla minään poliittisena aktivismina, 

mutta tajusin pitää mölyt mahassani tällä kertaa. 

Kuten edellä siteeratun, itsekin natsiaatteista epäillyn blackmetalistin kertomuk-

sesta ilmenee, toisesta kulttuurisesta kontekstista black metalia tulkitsevien henki-

löiden tulkinnat poikkeavat välillä erittäin paljon black metal -alakulttuurissa tii-

viimmin toimivien musiikinystävien omista käsityksistä.  

8.2 Karnevaalia ja väärinymmärryksiä 

Kansallismielisten symbolien esittämisessä on liikkumavaraa kumpaankin suun-

taan. Jopa NSBM-musiikkia voi kuunnella, vaikka ei hyväksyisi lainkaan kansal-

lissosialistista ideologiaa. Matkalla ensimmäiseen Hammer Open Air -tapahtumaan 

vuonna 2010 kyydissä ollut nuori mies kysyi, aionko hailata (ts. esittää natsiterveh-

dyksiä) Goatmoonin keikalla, kuten kyseisen bändin yleisössä tavataan tehdä. Näin 

kysyessään hän ei olettanut vastauksen kertovan mitään poliittisista mielipiteistäni. 

Keikalla hailaaminen olisi ollut osallistumista tabuja ravistelevaan karnevaaliin. 

Minun ei lopulta tarvinnut vastata kysymykseen, koska olin keikalla myös valoku-

vaajan roolissa. Valokuvissakin yleisön hailaus näyttää lähinnä humalaiselta juhli-

miselta. Toisaalta valokuvaajille varatulla alueella keikkaa seuraamassa oli myös 

tunnettu saksalainen uusnatsi, Absurd-yhtyeen Hendrik Möbus.  
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Goatmoonin yleisöä “hailaamassa”. Kuva: Timo Hanhirova. 

Osalle kansallissosialististen bändien yleisöstä keikat ovat eräänlainen karnevaali. 

Karnevalistisessa juhlassa hierarkkiset suhteet, normit ja kiellot kumotaan väliai-

kaisesti. Yleisesti hyväksytyt käyttäytymissäännöt ja arvot käännetään tilapäisesti 

ylösalaisin. Juhlassa ei ole erikseen esiintyjää ja yleisöä, vaan kaikki paikalla olevat 

ihmiset elävät nurinkurista todellisuutta. Karnevaalin loputtua ihmiset kuitenkin 

palaavat vanhoihin rooleihinsa, ja karnevalismi itse asiassa vahvistaa vallitsevia 

rakenteita ja normeja. (Bahtin 1995: 7–14.) Kansallissosialististen black metal  

-yhtyeiden keikoilla vakavasti otettava ideologia ja karnevalismi sekoittuvat toi-

siinsa. Natsitervehdyksiä esittämällä yleisö osallistuu karnevaaliin, joka kumoaa 

hetkellisesti vallitsevat arvot ja tavat. Kuten karnevaaleissa yleensäkin, juhlan lo-

puttua ne palaavat ennalleen. On aivan mahdollista osallistua NSBM-bändin keik-

kaan karnevalistisena rituaalina ja sen jälkeen palata takaisin tavalliseen arkeen esi-

merkiksi vihreiden äänestäjänä. Tällaisia kertomuksia on myös tämän tutkimuksen 

aineistossa. 

Rasistista skinhead-kulttuuria tutkinut Puuronen puolestaan edustaa symbolien 

tulkinnoista varsin suoraviivaista suuntausta: hänen mukaansa symbolit, esimer-

kiksi hakaristi ja riimumukaelmat kuvastavat suoraan skinien maailmankuvaa ja 
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eetosta. Ne merkitsevät ”toisten ihmisten elämän halveksimista, keskitysleirien 

kaasukammioita ja krematorioiden piipuista nousevaa savua” ja sitä, että skinit ovat 

valmiita mihin tahansa saavuttaakseen tavoitteensa. Toisaalta ne ilmentävät ”ala-

kulttuurin symbolista kapinaa”. (Puuronen 2001b: 39–45.)  

On totta, että länsimaisessa nykykulttuurissa kansallissosialistien käyttämät si-

nänsä vanhat symbolit tuovat mieleen toisen maailmansodan aikaiset tapahtumat ja 

niihin johtaneet ideologiat. Symboleista ei kuitenkaan voi suoraan päätellä, miksi 

juuri näitä symboleita käytetään ja mitä symbolien käyttäjä yrittää kertoa niiden 

avulla. Symbolit ja niihin yhdistyvät monikerrokselliset merkitykset ovat paljon 

monimutkaisempi kokonaisuus kuin mitä suoraviivaiset tulkinnat pystyvät kuvaa-

maan. Siinä missä natsisymboleita käyttävien metalistien todelliset mielipiteet saat-

tavat olla aivan päinvastaiset, myös viattomilta näyttävien teemojen taustalla saat-

taa piillä monenlaisia poliittisia päämääriä (vrt. Dornbusch & Killguss 2005: 147).  

Muista populaarimusiikin genreistä ja alakulttuureista kansallisromanttisia ja 

kansallissosialistisia teemoja esille tuovaan black metaliin vertautuu neofolk, joka 

yhdistelee kansanmusiikkiaineksia elektroniseen musiikkiin ja black metalin tavoin 

flirttailee myös kansallissosialismin representaatioiden kanssa. Myös neofolkin tut-

kimuksessa on käyty keskustelua siitä, uskovatko genren edustajat itse kansallisso-

sialismin arvoihin vai onko kyse vain estetiikasta. Genren ei nähdä edistävän min-

käänlaista yhteiskunnallista agendaa vaan kapinoivan symboliikallaan arkipäivän 

tyhjyyttä ja ylipäätään nykyaikaa vastaan. Kuitenkin jotkut muusikot ottavat myös 

suoraan kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja vähintäänkin osallistuvat keskus-

teluun kansallisista identiteeteistä. (Turner-Graham 2010.) 

Pohjoismaissa avoimesti itsensä NSBM:ksi määritteleviä bändejä on vähän. 

Sen sijaan yksi jos toinenkin yhtye leikittelee fasistisilla teemoilla, mutta niin hie-

novaraisesti, ettei kuulija voi olla aivan varma, onko bändi tosissaan vai tekeekö se 

esimerkiksi päinvastoin pilaa natsiaatteesta. Tutkijankin kannalta tilanne on melko 

haastava, koska toisaalta olemassa olevien ilmiöiden olemassaolo on tunnustettava, 

mutta toisaalta pitäisi välttää koko alakulttuurin leimaamista sen äärilaidan mieli-

piteiden perusteella. 

Vaikka useimmat bändit eivät olisi tosissaan symboliikkansa kanssa, natsien 

kanssa flirttailu pitää näitä teemoja esillä metalistien sosiaalisessa todellisuudessa. 

Jotkut fanit ottavat ne kuitenkin tosissaan. Kaikkia muusikoitakaan natsiaatteisiin 

yhdistäminen ei haittaa. 

F20: No ihan sama se mulle on, jos joku haluu natsina pitää, koska kyllä mä 

voin ihan suoraan sanoa, että kyl mä niinku ihannoin sitä aikaa. Siel on paljon 
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semmosta hyvää, mitä pitääkin ihannoida. Se on niinku niin käsitetty väärin 

monessakin mielessä, niinku se miten nekin teki esimerkiks oman kulttuurinsa 

hyväks ja muuta tämmöstä että kyl mä sitä niinku ihan, niinku ihannoin. Että 

en mä niinku sano, että mä olen natsi, vaikka toisaalta ei se ehkä kauheen kau-

askaan mee. 

Varsinkin ammattimaisille muusikoille alakulttuurin maineella on taloudellistakin 

merkitystä, koska etenkin suurimmalla markkina-alueella Saksassa antifasistiset 

aktivistit pyrkivät hankaloittamaan bändin toimintaa, jos on vähänkin epäilystä, 

että se saattaisi liittyä jotenkin uusnatsismiin. Suomessakin epäilys kansallissosia-

listisesta ideologiasta saattaa johtaa keikkapaikan menetykseen. Toisaalta edellä si-

teerattu muusikko kertoo, että hänen yhtyeensä on saanut keikkailla rauhassa Sak-

sassakin, vaikkeivat sen jäsenet ole pyrkineet millään tavalla peittelemään ajatus-

maailmaansa. Hänen mukaansa mielipiteet ovat kuitenkin yksittäisten jäsenten ei-

vätkä koko bändin. 

Laajempaa yleisöä tavoiteltaessa natsisyytöksistä on tuskin missään hyötyä. 

Toisaalta black metalissa tunnetuista muukalaisvastaisista mielipiteistä voi olla 

jopa etua tavoiteltaessa huomiota ja katu-uskottavuutta pienen alakulttuurin sisällä. 

Maahanmuuttajavastaisissa alakulttuureissa oikeanlaista aatteellisuutta voidaan pi-

tää jopa tärkeämpänä kuin itse musiikkia (ks. Perho 2010: 177). Kokonaan eri asia 

on, voidaanko black metalia pitää nimenomaisesti maahanmuuttajavastaisena ala-

kulttuurina. 

Black metalissa on mukana myös aatteellisia kansallissosialisteja, joilla ei pi-

täisi olla mitään syytä valittaa ympäröivän yhteiskunnan reaktioista. Välillä niistä 

saavat kuitenkin osansa myös yhtyeet, joilla ei ole mitään tekemistä natsiaatteen 

kanssa. Erityisesti muinaisskandinaavisen mytologian symboliikkaa hyödyntävät 

bändit ovat vaarassa tulla leimatuksi natseiksi (ks. luku 5.3). Kuitenkin samaa sym-

boliikkaa käyttää jollakin tavalla suuri(n) osa black metal -bändeistä etenkin Nor-

jassa. Vaikka yhdellä jos toisella varsinkaan black metalissa ei ole oikeastaan mi-

tään natsiaatteita vastaan, leimaaminen ärsyttää, varsinkin jos se kohdistuu viatto-

miin bändeihin esimerkiksi logossa olevien riimukirjainten perusteella.  

Sitäkin ikävämmältä natsismisyytökset tuntuvat niistä bändeistä, joiden oma 

maailmankuva on kaikin tavoin kansallissosialismin ideologiaa vastaan. Erityisesti 

näitä ilman omaa syytä natsiepäilyistä kärsineitä yhtyeitä on iloisessa folk metalissa. 

Se on myös sellainen yhteisö, jossa kansallissosialismia ihannoivia tai sillä provo-

soivia muusikoita ei juuri ole, joten syytösten taustoja on ylipäätään vaikea ymmär-

tää. 
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F19: [Vuonna] 2008 kun oltiin [festareilla] ja kahelle bändille rupes Saksasta 

tuleen että nää on nyt natseja että niillä on riimuja logoissa, silleen et täh?! Et 

en mä edes tiedä edes, mitä vitun sanaa tost voi käyttää, tollasest, kyllä se 

niinku osoittaa tiettyä vihaa, että ruvetaan oikeesti leimaamaan. 

Tutkimukseeni ei osallistunut kuin yksi muusikko, jonka oma bändi on joutunut 

natsisyytösten kohteeksi. Tarina yli-innokkaista saksalaisista antifasisteista on sen 

sijaan laajasti jaettu. 

8.3 Tapaus Deathkey 

Heinäkuussa 2015 kansallissosialistinen black metal nousi Suomessa otsikkoihin, 

kun antifasistinen Varisverkosto uutisoi internetsivuillaan helsinkiläisessä Prkl 

Clubissa järjestettävästä, NSBM:nä markkinoidusta konsertti-illasta, jonka esiinty-

jiin kuuluivat Deathkey-yhtye sekä suomalaiset Goatmoon ja Vapaudenristi (Varis-

verkosto 21.7.2005). Uutinen levisi myös valtamediaan, kun ensin Hufvudstads-

bladet (22.7.2015) ja sittemmin myös Helsingin Sanomien Nyt-liite (23.7.2015) ja 

Yle (23.7.2015) julkaisivat sen internetsivuillaan. Lopulta lehdistön ja sosiaalisen 

median paine oli liikaa järjestäjille, jotka päätyivät perumaan konsertin. Se järjes-

tettiin kuitenkin suunniteltuna iltana mutta toisessa paikassa (Nyt.fi 27.7.2015.) 

Tapaus herätti vilkasta keskustelu sosiaalisessa mediassa, mutta myös black 

metal -alakulttuurin sisällä. Myös minun tuttavani osallistuivat keskusteluun, ja 

sain kahdelta heistä luvan käyttää sosiaalisessa mediassa esitettyjä kommentteja 

tämän tutkimuksen aineistona. Lisäksi olin yhteydessä metallikeikkoja järjestänee-

seen henkilöön. Sain luvan myös sähköpostikirjeenvaihdon aineistona käyttämi-

seen. 

Deathkeyn keikasta käyty keskustelu paljastaa kansallissosialististen teemojen 

ja symbolien tulkinnanvaraisuuden. Eri kulttuurisissa konteksteissa konsertti-iltaa 

merkityksellistetään eri tavoin. Keikan järjestäjät sanoutuivat välittömästi irti kai-

kista poliittisista suuntauksista ja vetosivat sananvapauteen (Nyt.fi 22.7.2015). Po-

liittisten kytkösten kieltäminen kuuluu metallikulttuurin tapoihin (ks. luku 7.1). 

Keskustelin tapahtumien jälkeen erään black metal -keikkoja järjestäneen henkilön 

kanssa, joka vaikutti aidosti varsin turhautuneelta natsisyytöksiin. Hän kertoi myös, 

että antifasistisilla aktivisteilla on tapana lähetellä nimettömiä uhkauksia keikka-

järjestäjille. Tällainen toiminta voi osaltaan selittää sitä, etteivät edes muutoin fa-

sismin tuomitsevat metalistit suhtaudu järin suopeasti antifasistisiin ryhmiin. 
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Keskusteluun aiheesta sosiaalisessa mediassa osallistui myös kaksi tuttavaani, 

joista toisen black metal -yhtye on joutunut kärsimään natsisyytöksistä. Näitä hen-

kilöitä keikkaillan peruuntuminen harmitti, mutta hyvänä puolena he pitivät sitä, 

että kohu vahvisti black metalin asemaa aidosti rajoja rikkovana ja vaarallisena ala-

kulttuurina. Kääntöpuolena kauhisteleva mediajulkisuus saattaisi houkutella gen-

ren vaarallisesta maineesta kiinnostuneita nuoria alakulttuurin pariin, mikä lisäisi 

kelvottomien NSBM-bändien määrää. Häirinnän pelättiin myös vaikeuttavan tule-

vaisuudessa kaikenlaisten metallikeikkojen järjestämistä.  

Nämä henkilöt siis pitivät itsekin NSBM-keikkoja karnevalistisina tilaisuuk-

sina, joihin osallistuvat pääosin samat henkilöt kuin muihinkin black metal -tapah-

tumiin. Sen sijaan esimerkiksi anarkisti Suvi Auvinen väittää, ettei ”uusnatseille 

musiikissa ei ole koskaan kyse puhtaasti musiikista”. Anarkistit epäilivätkin heinä-

kuista keikkaa uusnatsien värväystilaisuudeksi. (Uusi Suomi 23.7.2015.) Esimer-

kiksi skinhead-kulttuurissa keikat nähdään ilmeisesti ideologian levittämisen ja uu-

sien jäsenten värväämisen kannalta vakavasti otettavina tapahtumina (ks. Puuronen 

2001a: 13, 27). Black metal -kontekstissa ajatus kansallissosialisteista värväämässä 

uusia jäseniä vahvasti humaltuneiden, natsilipun edessä kaatuilevien ja vasemmalla 

kädellä hailaavien musiikinystävien keskuudesta herättää alakulttuurin jäsenissä lä-

hinnä hilpeyttä. Aatteeseen vakavasti suhtautuvia potentiaalisten värvättävien hu-

malainen toikkarointi puolestaan ärsyttää. Näin punk-anarkistien pelkäämää tilan-

netta kuvailee itsekin black metal -bändissä soittava tuttavani: 

Naureskeltiin noita noise- ja BM-kekkereitä suht paljon kiertäneenä parinkin 

kaverin kanssa tuossa aiemmin kuvitellessamme, kuinka natsi yrittää rekry-

toida kahden promillen kännissä kaatuilevien erikoisjätkien joukosta uutta 

Sturmabteilungia: 

"- Ootsä hei koskaan ajatellu miten juut... 

- ÖÄÄÄ DAVOR SUKERI KUUS KOSSUA VITTU HEI TIÄKSÄÄ jne." 

On tietenkin liian yksinkertaistavaa väittää, että kaikki punk-henkiset aktivistit pi-

täisivät keikkoja ensisijaisesti propagandatilaisuuksina eikä kukaan black metal  

-kulttuurissa toimiva suhtautuisi kansallissosialististen bändien keikkoihin vaka-

vasti. Osa tulkintavaikeuksista johtuu kuitenkin siitä, ettei esimerkiksi skinhead-

kulttuurin ja metallimusiikin erilaista viitekehystä ymmärretä. Osaa muusikoista ja 

faneista motivoi aito vakaumus, toisia taas karnevalistinen hauskanpito.  
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On myös huomattava, että black metal -alakulttuurin sisälläkin jotkut ovat kyl-

lästyneet kansallissosialistisen symboliikan esillä oloon ja siihen hiljaiseen hyväk-

syntään, jollaiseksi natsihenkisille keikoille osallistuminen on tulkittavissa niiden-

kin henkilöiden osalta, jotka eivät henkilökohtaisesti allekirjoita bändien ideolo-

giaa. Kriitikoiden mielestä natsiaatteen kanssa flirttailevien bändien keikkojen pe-

ruminen on aivan perusteltua toimintaa ja tehokkaampaa vaikuttamista kuin pel-

kästään keikkojen boikotointi. 
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9 Nationalismia vaiko vain hyvää musiikkia? 

F4: On ne [nationalistiset teemat] muuten ainakin Suomessa niin yllättävän 

yleisiä. Niinku enemmän tai vähemmän varmaan niinku flirttaillaan niitten 

kanssa et niinku ei välttämättä tartte niinku mitään varsinaisesti niinku kansal-

lissosialismiakaan välttämättä olla tai mitään äärimmilleen vietyä mutta ihan 

semmosta niinku katutason että jos meet keikalle ja katot porukkaa niin aika 

monet menee just niinku Thorin vasarat tai ukonvasarat kaulassa. Kyllä se kui-

tenkin jollain lailla näkyy se tietty kansallisidentiteetti ihan niinku jo keik-

kayleisössä siellä niitten ihmisten keskuudessa. Ja musiikin lyriikoissa kyllä se 

aika yleistä on. 

Vaikka tietoinen kansallisromantiikka on aineistossani yleistä, hyvin harva infor-

mantti pitää itseään suoranaisesti nationalistina. Nationalismin käyttäminen teo-

reettisena käsitteenä ei ole samalla tavalla emic-käsite kuin esimerkiksi kansallis-

romantiikka, vaan se on pikemminkin oma tulkintani tutkijana. Osa black- ja folk-

metalisteista kieltää ehdottomasti, että heillä voisi olla yhtään mitään yhteistä na-

tionalististen ajatusten kanssa. Käsite ymmärretään ylipäätään hyvin eri tavoin. On 

mielenkiintoista, että edellä siteerattu informantti tulkitsee esimerkiksi Thorin va-

sara -korut merkiksi nationalistisista aatteista. Jollekin toiselle ne symboloivat pi-

kemminkin kristinuskon vastustusta tai kuulumista metallialakulttuuriin.  

Etenkin black metal onkin kokenut kovasti muutoksia 1990-luvun alun jälkeen. 

Yhä useammat muusikot ovat kyseenalaistaneet perinteisen satanistisen ideologian 

mielekkyyden, ja sen tilalle on tullut uusia teemoja, kuten ihmismielen pimeät puo-

let, luonto ja kansallismielisyys. Valtavirran black metal on etenkin Norjassa salon-

kikelpoistunut. (Hansen 2001: 97–116; ks. myös Mustamo 2008.) Norjalainen in-

formantti sättikin nykyistä norjalaista black metalia poliittisesta korrektiudesta ja 

provosoivien aiheiden välttelystä.  

Sen sijaan Suomessa äärimmäiset poliittiset aatteet näyttäisivät kasvattavan 

suosiotaan black metalissa ja osassa folk metalia. Black metalissa äärimmäinenkin 

kansallismielisyys hyväksytään usein, kunhan sitä tuodaan esille oikeista syistä. 

Ympäröivää yhteiskuntaa saa ja pitää provosoida, mutta taustalla pitäisi kuitenkin 

olla jonkinlainen henkilökohtainen vakaumus. 

F1: No joskus sillon ku ite black metalliin tutustu niin oli hyvin harvinaista että 

joku sellanen ihan rivi-black metal -jätkä ois oikeestaan antanu mitään paino-

arvoa täntapasille asioille ja esimerkiks että Burzumia kauhisteli monet sillai 

että että että tällai on vähän äärimmäiset näkemykset aiheesta jos toisestakin. 
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F5: Kansalliset teemat ovat kasvattaneet jatkuvasti suosiotaan. Tähän varmasti 

osasyynä yhteiskunnalliset muutokset, lähinnä globalisaatio, joita vastaan osa 

metallikulttuurista [on taistelevinaan]. Uskoisin, että osasyynä suosioon on 

myös niinkin naurettava asia kuin trendi. On huomattu, että tietyllä kaavalla 

voi päästä pitkällekin (Bathory, Amorphis, Enslanved jne.) ja sitä lampaat sit-

ten toistavat.  

Tässäkin tutkimuksessa etenkin pitemmän aikaa alakulttuurin kehitystä seuranneet 

informantit ovat sitä mieltä, että nationalistiset teemat ovat viime vuosina yleisty-

neet Suomessa. Se yhdistetään yleisesti sekä äärioikeistolaisten liikkeiden nousuun 

Euroopan poliittisessa kentässä että itäeurooppalaisten nationalististen tai kansal-

lissosialististen bändien kasvavaan suosioon. Syitä löytyy siis sekä genren sisäisistä 

virtauksista että ympäröivästä yhteiskunnasta. Suuntauksen arvellaan yleistyvän 

entisestään tulevaisuudessa.  

Norjalaiset informantit eivät kerro samanlaisesta muutoksesta omassa maas-

saan. Onko kansallismielisten teemojen yleistyminen alkanut siellä jo aiemmin? 

Pikemminkin joidenkin informanttien mukaan norjalaisessa black metallissa kan-

salliset kysymykset ovat menettämässä merkitystään painopisteen siirtyessä kohti 

yksilön kokemusten kuvaamista. Sen sijaan norjalaisessa folk metalissa kansallis-

romantiikka vahvistaa asemaansa. 

Kansallismielisimmässäkään black tai folk metalissa lojaalius ei kuitenkaan 

kohdistu koko kansakuntaan. Toisessa maassa asuvat mutta samalla tavalla ajatte-

levat metallialakulttuurin jäsenet voidaan tuntea läheisimmiksi kuin ”väärin ajatte-

levat” maanmiehet. Haastattelemani suomalainen blackmetalisti korosti, että tuntee 

yhteenkuuluvuutta vain yksilöitä kohtaan, jos nämä tavoittelevat samanlaisia hen-

kisiä arvoja kuin hän. Kansakuntaan tai alakulttuuriin kuuluminen ei riitä, jos ar-

vostusta ei ansaita yksilönä. Norjalaista black metalia liiasta salonkikelpoisuudesta 

moittinut norjalainen blackmetalisti puolestaan kertoi tuntevansa yhteyttä pikem-

minkin kansallismielisiin suomalaisiin tai itäeurooppalaisiin kuin tavallisiin norja-

laisiin. Esimerkiksi kesällä 2011 Anders B. Breivikin Oslossa ja Utøan saarella suo-

rittamia terroritekoja seurannut kansallinen suru jätti hänet aivan kylmäksi. 

N12: En tunne erityistä yhteenkuuluvuudentunnetta tavallisen kaduntallaajan 

kanssa. Tunnen kulttuurista yhteenkuuluvuutta niiden kanssa, jotka tavallaan 
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jakavat samat käsitykset ja samat intohimot kuin minä. [---] Voin tuntea suu-

rempaa yhteenkuuluvuutta esimerkiksi johonkin ukrainalaiseen kuin naapu-

riin.30 

Ukraina mainitaan tässä syksyllä 2011 tehdyssä haastattelussa, koska maassa, kuten 

ylipäätään Itä-Euroopassa, on vahva ja mielipiteiltään äärimmäinen nationalistinen 

black metal -skene (ks. Olson 2013: 146–149). Vuonna 2014 alkanutta Itä-Ukrai-

nan konfliktia tuskin voitiin haastattelun tekohetkellä kuvitellakaan. 

Nationalismin vastustamiseen on siis metallikulttuureissa monia syitä. Jotkut 

vieroksuvat sitä ylipäätään ideologiana. Toiset taas kokevat, että heillä on enemmän 

yhteistä joidenkin muiden kuin satunnaisten maanmiestensä kanssa. Kansallismie-

lisyyden esteeksi voivat tulla myös muut metallikulttuurien ideologiset korostukset. 

Jotkut informantit eivät hyväksy oman kansallisuuden korostamista muiden ih-

misryhmien kustannuksella, koska kaikki ihmiset ovat kuitenkin yhtä huonoja kan-

sallisuudesta huolimatta. Nationalismin edellyttämä kokemus yhteenkuuluvuu-

desta ja oman kansan jäsenten erityisyydestä ovat näiden black- ja folkmetalistien 

mielestä sovittamattomassa ristiriidassa varsinkin black metalin ideologiaan kes-

keisesti kuuluvan nihilismin ja elitismin kanssa. Kun omassa maassa ja kansassa ei 

nähdä kehumisen aihetta, on vaikea samaistua nationalistisiin päämääriin. 

Ainakin black metalissa kansallistunne näyttäisi olevan ilmiö, joka oman kan-

san erityisyyden lisäksi korostaa eri maiden nationalismien samankaltaisuutta. 

Onko eri maiden nationalisteilla enemmän yhteistä kuin samaan kansakuntaan kuu-

luvilla mutta eri tavoin ajattelevilla yksilöillä? Se on kansainvälinen ilmiö, jonka 

vaikutteet ja representaatiot kiertävät maasta maahan. 

Etenkään folk metalissa musiikkialakulttuurissa toimimiseen ei aina kuiten-

kaan motivoi niinkään mikään ideologia tai edes tietoinen kulttuurinationalistinen 

toiminta. Taustalla vaikuttaa ennen kaikkea mielenkiinto itse musiikkia kohtaan. 

Haastattelemani pitkän linjan folk metal -yhtyeen jäsen perusteli musiikillisia va-

lintojaan sillä, että hän oli ollut nuoresta asti kiinnostunut sekä heavy metalista että 

pelimannimusiikista, jota monet hänen lähisukulaisensa olivat soittaneet. Myöhem-

min haastattelussa metallin ja kansanmusiikin suhde herätti vilkkaan keskustelun 

bändikaverin kanssa: 

                                                        
30 Jeg føler ikke sælig tilhørighet til hvermannen på gaten, jeg føler en kulturelt tilhørihet til dem som 
på en måte deler samme oppfattninger og samme lidenskaper som meg. [---] Jeg kan føle større tilhørig-
het til noen i Ukraina enn til naboene til eksempel. 
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AM: Mikä teiän mielelestä on niinku tämmösen kansanperinteen rooli teiän 

bändissä? 

F8: Sehän on iso, iso tota noin, monesti biisit on semmosia että se vaan niinku 

periaatteessa sovitetaan et sitten kyl meillä on joka biisissä... 

F9: (keskeyttää) Mikä se on kyllä että ainakin se on se puolet siitä biisistä olis 

oikeesti sitten ettei olis vaan silleen niinku folk-sävyillä niinku vähän maustet-

tua heviä että niinku aika monet bändit on nykyään. 

F8: Me ei tehä silleen että olis öö niinku periaatteessa vaan hevibiisi mihkä 

syntetisaattorilla pistetään joku folkahtava... 

F9: (keskeyttää) Niin silleen että biisi pitäis toimia että esimerkiks ihan pelkäs-

tään viululla ja haitarilla ja sillä tavalla siinä hengessä jos niikseen tulee, ei nyt 

ihan tietenkään mutta suurin piirtein silleen, kyl se niinku on nimenomaan sil-

leen enemmänkin sähkökitaralla höystetty folkkibändi. 

Osalle black ja folk metal -alakulttuurien jäsenistä metallialakulttuuri on areena, 

jolla he tuovat julki poliittista nationalismia ja muita yhteiskunnallisia ajatuksiaan. 

Toiset taas toistavat nationalistisia symboleita miettimättä tarkemmin, mitä ne mer-

kitsevät missäkin kontekstissa. Nationalistiset symbolit inspiroivat ja sopivat mu-

siikkiin, mikä ei välttämättä tarkoita sitä, että mitään aatetta haluttaisiin edistää ai-

nakaan tietoisesti. Jotkut kuuntelevat tai soittavat heitä miellyttävää musiikkia 

osaamatta edes yhdistää sitä nationalistiseen kehykseen. Joillekin kansanperinteen 

representaatiot yhdistyvät yleispätevään elämän merkityksen etsintään. Toisille 

taas tärkeintä on kansanperinne itse. Sen ylläpitämisellä voi toki olla kulttuurina-

tionalistisia päämääriä, mutta kansanperinne tai kansanmusiikki saattaa vain ilah-

duttaa omaa mieltä. 

Kuten totesin jo luvussa 1.3, tässä tutkimuksessa jaottelen black ja folk metalin 

viiteen alalajiin sen perusteella, miten niissä suhtaudutaan nationalistisiin kysy-

myksiin. Alalajit ovat: 

– Perinteinen black metal

– Viikinkifantasiametalli

– Iloinen folk metal

– Radikaali kansallisromanttinen metalli

– NSBM eli kansallissosialistinen black metal
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Tutkimukseni tarkoitus ei ole ottaa kantaa näiden näennäisten ryhmien suhteelli-

seen osuuteen black ja folk metal -muusikoista ja -faneista. Epäilemättä kysymyk-

senasetteluni ovat vaikuttaneet siihen, millaisia henkilöitä on valikoitunut haasta-

teltaviksi. Jaotteluni ovat myös yleistyksiä ja pelkistyksiä, eivätkä ne sellaisenaan 

tee oikeutta juuri kenellekään haastatellulle.  

Perinteiset blackmetalistit ovat tutkimuksessani ainoa ryhmä, jotka eivät juuri 

hyödynnä kansallismielisiä symboleja. He pidättäytyvät satanistisessa, okkultti-

sessa tai ihmismielen synkkiä puolia kuvaavassa symboliikassa. Kuitenkin perin-

teiset blackmetalistitkin ovat – oikeastaan yhtä haastateltu lukuun ottamatta – tie-

toisia alakulttuurissa jaetuista symboleista ja kansallismielisistä mielipiteistä. 

Useimmat heistä eivät tuomitse äärimmäisimpiäkään mielipiteitä, vaikka eivät koe 

niitä tärkeiksi itselleen ainakaan metallialakulttuurin kontekstissa.  

Viikinkifantasiametalistit puolestaan hyödyntävät paljon kansakunnan myytti-

seen menneisyyteen liittyvää symboliikkaa, mutta se ei ole ainakaan avoimesti 

suunnattu ketään vastaan. Nämä informantit kiistävät ylipäätään, että heidän mu-

siikillaan olisi mitään sanomaa. Tärkeintä on kertoa kiinnostavia ja jännittäviä ta-

rinoita. Päämäärä ei ole mytologia tai menneisyys itse, vaan seikkailut, joita sen 

avulla voidaan kuvata. Tähän ryhmään kuuluvista erityisesti norjalaiset muusikot 

eivät olleet pohtineet käyttämäänsä symboliikkaa ja sen erilaisia merkityksiä ko-

vinkaan syvällisesti. Osaa viikinkifantasiametalisteista on vaikea määritellä sel-

västi sen enempää black kuin folk metaliinkaan, vaan he edustavat jatkumoa näiden 

genrejen välissä. 

Iloinen folk metal ei eroa viikinkifantasiametallista kovinkaan paljon. Jos jon-

kinlainen päämäärä on, se voi olla esimerkiksi tietoisuuden lisääminen kulttuuripe-

rinnöstä. Hauskanpito ja hyvä musiikki on kuitenkin tärkeämpää. Tässä joukossa 

on myös metalisteja, jotka asettuvat avoimesti kannattamaan liberaalia, moniar-

voista yhteiskuntaa. He tuomitsevat jyrkästi etenkin rasistiset ja muukalaisvihamie-

liset purkaukset metallissa, vaikka yleisesti ottaen heidän mielestään olisi parempi, 

jos musiikkiin ei sotkettaisi minkäänlaisia poliittisia päämääriä. 

Radikaalit kansallisromantikot eroavat NSBM:stä lähinnä siten, että he eivät 

määrittele itseään kansallissosialisteiksi. Jotkut saattavat kavahtaakin äärim-

mäisintä muukalaisvihamielisyyttä. Päämäärä on kuitenkin sama: kotimaan ja kan-

sakunnan pitäminen puhtaina vieraista ja liian moderneista vaikutteista. Maahan-

muuton lisäksi vihollislistalla ovat samaan kansaan kuuluvat liberaalit humanistit, 

seksuaalivähemmistöt ja kristityt. Radikaalit kansallisromantikot pitävät musiikkia 
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ja siihen liittyvää kulttuuria yhtenä tapana edistää kannattamiaan asioita yhteiskun-

nassa. Heitä on sekä blackmetalistien että synkemmän linjan folkmetalistien jou-

kossa. 

NSBM on black metalin selvimmin poliittinen alagenre. Sen edustajat ovat ai-

nakin jollakin tasolla sitoutuneet kansallissosialistiseen ideologiaan. He vastustavat 

maahanmuuttoa ja liberalismia, mutta erityisesti juutalaisten oletettua valtaa yh-

teiskunnassa, eli teemat on lainattu varsin suoraan alkuperäisestä kansallissosialis-

mista.  

Tutkimuksessani olen pohtinut Gordon Mathewsin teorian pohjalta yksilöiden 

suhdetta paitsi alakulttuuriin myös ympäröivään valtakulttuuriin. Mathews määrit-

telee ihmisen identiteetin kolmetasoiseksi. Ensimmäiseen tasoon kuuluvat asiat on 

omaksuttu niin itsestään selviksi, ettei niitä edes tiedosteta. Toisen tason ilmiöt ym-

märretään kulttuurisesti tuotetuiksi, mutta niille ei voida mitään. Kolmas taso on 

niin sanottu kulttuurinen supermarket, josta yksilöt voivat valita aineksia jokseen-

kin vapaasti. 

Black ja folk metal -kulttuureissa yksilöt valitsevat mielekkäiksi kokemiaan 

asioita oman alakulttuurinsa perinteistä, muista metallikulttuureista, populaarikult-

tuurista ylipäätään sekä kotimaidensa valtakulttuureista. Mathewsin määrittelemät 

tasot eivät kuitenkaan ole selvärajaisia, vaan näennäisesti vapaasti valitut elemen-

titkin, kuten kansallisromanttiset kotimaan kuvaukset, kuuluvat myös valtakulttuu-

rin ja määrittelevät käsityksiä kotimaasta ja kansaan kuulumisesta myös tiedosta-

mattomilla tasoilla.  

Vaikka alakulttuuri voidaan samaistaa kolmanteen, itse valittuun tasoon, myös 

alakulttuurin omaksuminen luo tiedostamattomia ja tiedostettuja mutta ylittämättö-

miä rajoja sille, millainen ilmaisu on alakulttuurin kontekstissa mahdollista. Kan-

sallisuusaatteita merkityksellistäessään black ja folk metal muun muassa pitävät 

kiinni kristinuskon vastaisista periaatteistaan siitäkin huolimatta, että sekä Suo-

messa että Norjassa esikuvana olleet nationalismi ja isänmaallisuus ovat aiempina 

vuosisatoina olleet kristillisiä. Kristinusko ikään kuin unohdetaan kansallisuusaat-

teista ja kotimaan menneisyydestä, kun se ei sovi sille tarkoitettuun rooliin muinai-

sen pakanauskonnon vastustajana. 

Black ja folk metal -yhteisöjen jäsenet tuottavat merkityksiään paikallisyhtei-

söjensä ja yhteiskuntiensa jäseninä. Kolmannen tason valintoja ei tehdä irrallaan 

muista tasoista. Kaikkea ei voi valita, vaan syvällä olevat, tiedostamattomat kult-

tuuriset oletukset vaikuttavat myös black ja folk metal -kulttuureissa esitettyihin 

representaatioihin. Ne perustuvat pitkälti sellaisiin asioihin, jotka ovat itsestäänsel-

vyyksiä myös valtakulttuurissa  
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Toisaalta myöskään näennäisesti tiedostamaton ja kyseenalaistamaton osa kult-

tuurista ei pysy ikuisesti samanlaisena, vaan yksilöiden tietoisesti valitsemat ja le-

vittämät ajatukset ja identiteetit palaavat alemmille tasoille ja muuttavat niitä. Rep-

resentaatiot syntyvät sekä ala- että valtakulttuurin sisällä, osana kumpaakin ja vuo-

rovaikutuksessa toisiinsa. Kotimaan ja kansakunnan representaatioiden rakentumi-

sen voi nähdä kaikkien Mathewsin määrittelemien tasojen vuorovaikutuksen tulok-

sena. 

Voiko suomalaista ja norjalaista black ja folk metalia pitää nationalistisena tai 

kulttuurinationalistisena liikkeenä? Kansallisuusaatteet ovat näkyvästi mukana 

kummassakin genressä, mutta on myös todettava, että kaikki metallialakulttuurit 

ovat luonteeltaan hyvin kansainvälisiä. Muusikot ja fanit pitävät yhteyttä yli rajo-

jen. Myös bändien markkinat ovat usein muualla kuin kotimaassa, esimerkiksi Sak-

sassa. Kansainvälisyys näkyy muun muassa siinä, että suomalaisesta aineistosta kä-

sitys venäläisistä vihollisina ja toiseutena puuttuu täysin ja norjalaisessa aineistossa 

venäläisiä ja muita itäeurooppalaisia suorastaan ihaillaan. 

Kuitenkin sekä black että folk metalissa toimii henkilöitä, jotka näkevät ala-

kulttuurit nimenomaan nationalistisen toiminnan kenttinä. Metalli nähdään yhtenä 

keinona edistää kansallisena pidettyä kulttuuria. Kansallisuutta pyritään rakenta-

maan menneisyyden pohjalta kohti tulevaisuutta. Tämä osa black ja folk metalista 

täyttää kulttuurinationalismin määritelmän eräänlaisena kansallisena revitalisaa-

tioliikkeenä. 

Toisaalta kansanperinne voi olla päämäärä itsessään. Sekä suomalaisissa että 

haastatelluissa oli sekä kansanmusiikkiin että muuhun kansanperinteeseen syvälli-

sesti perehtyneitä henkilöitä, joilla ei ainakaan kertomansa mukaan ole muita pää-

määriä kuin oman ja muidenkin tietämyksen syventäminen ja monipuolistaminen. 

Tällaista perinnettä on sekä pelimannimusiikkia, kansanmusiikkisoittimia että kan-

sanrunoutta koskeva tietämys.  

Vaikka kulttuurinationalistiset pyrkimykset ovat lähempänä black metalia kuin 

varsinainen poliittinen nationalismi, alakulttuureilla on myös poliittinen puolensa. 

Black metalin alagenre, kansallissosialistinen black metal eli NSBM, toki jo ni-

mensä perusteella sitoutuu yhteen äärimmäiseen poliittiseen suuntaukseen. Myös 

muut kuin NSBM-muusikot ja -fanit näkevät erityisesti black metalilla olevan po-

liittisia tavoitteita. Esimerkiksi maahanmuuton vastustaminen on yksi tällainen ta-

voite, joka saa kannatusta black ja folk metalissa, vaikka myös päinvastaisia mie-

lipiteitä tämänkin tutkimuksen aineistossa esitettiin. Musiikilla haluttiin myös edis-

tää luonnonsuojelua ja vastustaa kulttuuri-imperialismia vasemmistolaisista lähtö-

kohdista. 
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Kuitenkin suurempi osa haastatelluista sanoutui irti politiikasta black ja folk 

metalissa. Politiikka tosin ymmärrettiin useimmiten suppeasti puoluepolitiikaksi, 

jonka ei koeta liittyvän black ja folk metaliin. Jos politiikka ymmärretään kamp-

pailuksi merkityksistä, myös käsitys black ja folk metalin poliittisuudesta lavenee. 

Alakulttuureissa tuotetaan käsityksiä oikeanlaisesta suomalaisuudesta ja norjalai-

suudesta ja siitä, ketkä eivät näihin kansallisuuksiin voi kuulua. 

Jo aihepiirinsä ja käyttämänsä symboliikan perusteella black ja folk metal yh-

distetään helposti äärioikeistolaisuuteen. NSBM:n osalta tämä pitääkin paikkansa, 

eivätkä äärioikeistolaisuutta mukailevat mielipiteet ole täysin vieraita etenkään 

black metalissa. On kuitenkin tärkeää muistaa, ettei suoranaisten natsiteemojen 

esille tuominenkaan automaattisesti tarkoita vastaavia mielipiteitä. Etenkin kei-

koilla käy yleisöä myös pelkän musiikin vuoksi tai nauttimassa tabuja rikkovasta 

karnevalistisesta tunnelmasta. Aineistoni perusteella black ja folk metalin kuunte-

lijoista ja muusikoista löytyy kuitenkin kannatusta kaikille eduskunnassa eduste-

tuille poliittisille suuntauksille. 

Aineistoni perusteella suomalaisella ja norjalaisella black ja folk metalilla on 

sekä eroja että yhtäläisyyksiä. Suomalaisessa metallissa korostuivat sekä äärimmäi-

set poliittiset mielipiteet että avaramielinen, iloinen pelimannimusisointi. Myös 

norjalaisilla informanteilla on rankkojakin mielipiteitä, mutta esimerkiksi suoranai-

nen kansallissosialistinen black metal puuttuu täysin norjalaisesta aineistosta. Yksi 

norjalainen black metal -muusikko tosin kertoi ihailevansa sekä suomalaisia että 

itäeurooppalaisia yhtyeitä niiden suorasukaisten poliittisten mielipiteiden vuoksi. 

Hänelle norjalainen black metal oli liian salonkikelpoista. Norjalaisessa aineistossa 

puolestaan korostui erittäin tietoinen ja analyyttinen suhtautuminen kansallisro-

manttiseen perinteeseen, vaikkei kansallisromantiikan käsite ole vieras suomalai-

sessakaan aineistossa. 

Mitä black tai folk metal merkitsee niille, jotka arvostavat siinä muutakin kuin 

hyvää musiikkia? Taustalla on hyvin erilaisia asioita, kuten kulttuurinationalistisia 

tai poliittisia päämääriä. Nykymaailman arjen vastapainona black ja folk metal 

edustavat lumoutumista menneestä maailmasta, ihannoidusta sankariajasta, mahta-

vasta luonnosta ja sodan tai fasismin kaltaisista teemoista, jotka herättävät jonkin-

laisia tunteita useimmissa.  

Luonnonkuvaus ja muinainen menneisyys ovat symboleita, joiden kautta mer-

kityksellistetään kotimaan ja sen historian lisäksi nykyaikaa ja sen ilmiöitä. Osa 

black ja folk metalista asettuu kuitenkin vastustamaan nimenomaan nykyisyyttä ja 

modernia pohjoismaista hyvinvointivaltiota ja sen arkea korostavaa arvomaailmaa. 
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Menneisyys nähdään jännittävämpänä ja vapaampana aikana. Toisaalta menneisyy-

den ihannointia myös kritisoitiin voimakkaasti. Viikingeistä ja esikristillisistä my-

tologioista laulaminen ei tarkoita sitä, että alakulttuurin jäsenet ihailisivat näitä asi-

oita tai pitäisivät alakulttuureissa esitettyjä muinaisuuden representaatioita yhtäpi-

tävinä menneisyyden tapahtumien kanssa. Oletetut menneisyyden kuvaukset ovat 

monelle pelkkää fantasiaa tai yleisinhimillisten kohtaloiden käsittelyä. 

Black ja folk metalissa uusinnetaan kansallisromantiikan aikakaudelta peräisin 

olevia kansallisuuden representaatioita. Osalle muusikoista ja faneista kansallisro-

mantiikan ihailu on täysin tietoista, ja he suorastaan pitävät kansallisromantiikan 

aikakauden taiteilijoita ja ajattelijoita esikuvinaan. Käsitteenä kansallisromantiikka 

on laajasti jaettu sekä suomalaisessa mutta erityisesti norjalaisessa aineistossani. 

Sen lisäksi kansallisromanttisia ajatuksia toistetaan luultavasti ajattelematta niiden 

yhteyttä 1800-luvun maailmaan. 

Kansallisromantiikan kanssa yhteistä oli muun muassa esikristillisen ajan ko-

rostaminen eräänlaisena kultakautena niin Suomessa kuin Norjassakin. Myös luon-

non kuvauksissa korostui jylhä erämaa kauniina mutta myös pelottavana. Luonto 

nähtiin keskeiseksi osaksi kansallisuutta. Kansa pyrittiin luonnollistamaan osaksi 

paikallista maisemaa, joka koottiin eräänlaiseksi yhteenvedoksi alueen eri puolien 

paikallisista maisemista. Samalla luonnollistettiin tietyn ihmisjoukon läsnäolo mai-

semassa.  

”Yö, metsä, aika ennen kristinuskoa.” Näin black metalin tärkeimpiä asioita 

kuvasi haastattelussa pohjoisnorjalainen black metal -muusikko. Sitaatissa kuuluu 

kaksi keskeistä elementtiä, joiden kautta black metalissa ja sen sisargenressä folk 

metalissa pyritään kuvaamaan kotimaata: jylhä luonto ja menneisyys, joka samais-

tetaan muinaiseen pakana-aikaan. Läsnä on myös yö, päivän ja ihmisten arkimaa-

ilman jännittävä vastapari, joka tarjoaa kehykset haaveilulle ja mystiikalle.  

  



 170

 



 171

10 Pohdintaa 

Palauttakaamme mieliimme sitaatti, jolla aloitan tämän tutkimuksen. Siinä norja-

lainen blackmetalisti määrittelee black metalin vastakulttuuriksi, joka nojaa ilmai-

sussaan samoihin ”satoja vuosia vanhoihin” kansallisuuden stereotypioihin kuin 

suurin osa muustakin yhteiskunnasta. Mikä on sellainen vastakulttuuri, joka uusin-

taa uskollisesti valtakulttuurin jakamia arvoja ja asenteita? Ehkä oleellista on, että 

ainakin osa näistä jaetuista merkityksistä on tuntunut joutuneen toisen maailman-

sodan tapahtumien jälkeen huonoon huutoon. Niiden oletettu kunnianpalautus on 

toisaalta valtakulttuuria, toisaalta uhmaa valtakulttuurin toista laitaa vastaan. 

Tutkimusta aloittaessa oli mahdotonta kuvitellakaan, että sen valmistuessa 

kansakunta ja maahanmuutto olisivat suomalaisten päivittäisiä ykköspuheenaiheita 

tai että uusnatsit esiintyisivät Ylen tv-ohjelmissa. Nationalismi ilmeni lähinnä ba-

naalissa muodossa, osin tiedostamattomina itsestäänselvyyksinä. Lähi-idän levot-

tomuuksien liikkeelle ajamat pakolaiset ovat syksyn 2015 jälkeen kärjistäneet po-

liittista keskustelua kaikkialla Euroopassa ja nostaneet julkisuuteen jopa kansallis-

sosialismin suuntaan kurottavat muukalaisvihamieliset liikkeet. Tutkimuksessa 

käyttämäni aineistot on kerätty pääosin vuosina 2010–2011, joten viimeisen vuo-

den tapahtumien vaikutus metallialakulttuureihin puuttuu niistä. Tutkimuksen tu-

loksia on arvioitava kontekstissa, jossa maahanmuutosta ja kansakuntaan kuulumi-

sesta keskusteltiin mutta josta puuttuivat kymmenet tuhannet vuoden aikana sekä 

Suomeen että Norjaan saapuneet turvapaikanhakijat ja muukalaisvastaisten mieli-

piteiden arkipäiväistyminen mediassa. 

Black metal -alakulttuurissa merkit kansallisuusaatteiden kasvavasta merkityk-

sestä olivat nähtävissä jo kirjoittaessani pro gradua vuosina 2006–2007. Ennakoiko 

metallialakulttuureissa esiintynyt kansallismielisyys ja muukalaisvastaisuus natio-

nalismin äärimmäistenkin muotojen nousua myös laajemmalla politiikan kentällä? 

Voidaanko viimeistään nyt hylätä ennustukset kansallisvaltioiden ja nationalismin 

kuolemasta globalisaation rattaissa? 

Metallialakulttuurien nationalismi ei ole tietenkään täysin irrallaan muista yh-

teiskunnassamme vaikuttavista kansallismielisistä liikkeistä. Luultavasti sekä 

black metal -alakulttuurissa että esimerkiksi maahanmuuton lopettamista vaati-

vassa Rajat kiinni -liikkeessä on mukana joitakin samoja henkilöitä. Aineistoni ei 

kuitenkaan yllä tarpeeksi pitkälle tämän todentamiseksi. Vielä todennäköisempää 

kuitenkin on, ettei suurin osa muukalaisvastaiseen liikehdintään osallistuneista ole 

koskaan kuullutkaan black metalista, NSBM:stä puhumattakaan. Tutkimani metal-

limusiikin ilmiöt ovat olleet olemassa ennen viimeisintä pakolaisaaltoa ja ennen 
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oikeistopopulismin nousua viime vuosikymmenellä. Sekä nationalisista metallimu-

siikkia että uusinta muukalaisvastaisuutta voidaan pitää paljon vanhemman ilmiön 

heijastumina. Sen juuret ulottuvat kauemmas menneisyyteen, vähintäänkin kylmän 

sodan päättymiseen ja kansallistunteen uuteen nousuun, jossain muodossa jopa ro-

mantiikan aikakauteen 1800-luvun alkupuolelle. 

Nationalismin nousua on helppo selittää yhteiskunnallisilla muutoksilla, kuten 

lisääntyneellä maahanmuutolla tai nuorten miesten syrjäytymisellä. Esimerkki täl-

laisesta selittämisestä on sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamon kirjoitus 

Helsingin Sanomissa helmikuussa 2016. Siinä hän selittää maahanmuuttajavastai-

suutta teollisuuden työpaikkojen katoamisella ja kansan entistä jyrkemmällä jakau-

tumisella menestyjiin ja häviäjiin, joiden intressit maahanmuuton suhteen ovat eri-

laiset. (Hiilamo 2016.) En aio kiistää, etteikö hänen perustelunsa varmasti pitäisi 

paikkaansa – osin myös black metalin tapauksessa – mutta yhteiskunnallisista olo-

suhteista lähtevät selitykset pystyvät valaisemaan vain yhden puolen ilmiöstä. Esi-

merkiksi tutkimissani black ja folk metal -alakulttuureissa toimivat yksilöt selittä-

vät kiinnostuksenkohteitaan ja mielipiteitään aivan toisella tavalla. 

Tutkimuksen kuluessa olen monta kertaa pohtinut metallialakulttuureissa ha-

vaitsemieni ilmiöiden yhteyksiä sekä kansallisromantiikkaan että kansallissosialis-

miin. Voisivatko niistä tehdyt tulkinnat olla hedelmällisiä myös omassa tutkimuk-

sessani? Uusromantiikkaa (symbolismia) tutkinut Lahelma (2015: 11–12) esittää, 

että yhtenä symbolistisen suuntauksen kehittymisen yksi taustatekijä oli uskonnol-

lisuuden merkityksen vähentyminen Euroopassa 1800-luvun lopulla. Uskonnon ti-

lalle piti löytää muita ajatuksia, jotka tekisivät elämästä merkityksellisen tuntuisen. 

Sellaisia löytyi kansallistunteesta ja symbolismin mystisistä retkistä mytologiaan, 

luontoon ja ihmismieleen. 

Toinen elämän merkityksellisyyttä pohtinut tutkija on historioitsija Tarmo 

Kunnas, joka kysyy, miksi eurooppalaiset älyköt innostuivat fasismista, vaikka hei-

dän olisi pitänyt ymmärtää paremmin, mihin se voi johtaa (Kunnas 2013). Yhdeksi 

selitykseksi hän tarjoaa kokemusta maailman nopeasta muutoksesta maailmanso-

tien välisenä aikana. Älyköt kokivat, että maailma oli menettämässä taianomaisuu-

tensa. He takertuivat fasistisiin aatteisiin, jotka pystyivät palauttamaan osan elämän 

merkityksellisyydestä. Myös fasistiset ideologiat kurottivat kohti kansallista men-

neisyyttä, luontoa ja tunneperäisempää suhtautumista maailmaan. 

Mielestäni Lahelman ja Kunnaksen ajatukset toimivat myös nykypäivässä. 

Monet haastattelemani black- ja folkmetalistit kokevat rauhaisan elämän nykyi-

sessä hyvinvointivaltiossa tyhjäksi korkeammista merkityksistä. Etenkin black me-
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taliin kuuluu mystissävytteinen henkinen etsintä, joka hyödyntää muun muassa ro-

mantiikan holistisia luontokäsityksiä. Black ja folk metalin käsitykset kansakun-

nasta ja menneisyydestä voivat tehdä elämästä merkityksellisemmän tuntuisen. Eri 

ihmisillä on kuitenkin erilainen käsitys siitä, mikä tuo merkityksellisyyden tunteen. 

Joillekin riittää musiikki, toisille kansanperinteen jatkaminen, jotkut taas vaipuvat 

hiukkaakaan häpeämättä päiväunelmiin. Jotkut puolestaan kokevat merkityksel-

liseksi nationalistisen ajattelun, joskus suorastaan kansallissosialismin. Pelkästään 

ulkoapäin selittämällä tällaisiin tulkintoihin ei päästä käsiksi, mutta haastatteluai-

neistoista ne käyvät ilmi. 

Kuitenkin on syytä muistaa, että merkityksiä ei välttämättä etsitä niinkään esi-

merkiksi kansan todellisesta menneisyydestä, vaan alakulttuureissa kuvataan maa-

ilmaa, joka on pitkälti rakennettu tätä tarkoitusta varten vähintäänkin mahdollisia 

aineksia rankasti valikoiden. Onko maailmalla koskaan ollutkaan sellaista tai-

anomaisuutta, jonka ihmiset olisivat kokeneet omassa ajassaan? Ehkä ei, mutta 

näinkin laajasti jaettu kokemus elämän merkityksettömyydestä pitäisi ottaa yhteis-

kunnassamme vakavasti. Kadonnut merkitys voi löytyä sellaisiltakin suunnilta, 

jotka eivät ole yhteiskunnan kannalta järin rakentavia. Mielestäni kysymykseen ei 

riitä vastaukseksi pelkästään materiaalisten perustarpeiden tyydyttäminen. 

Toisaalta täytyy muistaa, että metallimusiikki, etenkin black metal, on olemuk-

seltaan vastakulttuuri, joka jo lähtökohtaisesti pyrkii järkyttämään oletettua kult-

tuurin valtavirtaa. Kansallismieliset aatteet ovat soveltuneet siihen tarkoitukseen. 

Tehokkain sokkivaikutus on tietenkin ollut kansallissosialismilla, josta etenkin 

angloamerikkalainen populaarikulttuuri on tehnyt kaiken kuviteltavissa olevan pa-

han symbolin. Maallistuneessa yhteiskunnassa Saatana hätkäyttää tuskin enää ke-

tään, mutta näihin päiviin asti Hitler on vähintäänkin aiheuttanut hämmennystä. 

Tämä on syytä pitää mielessä muun muassa NSBM:ää koskevassa julkisessa kes-

kustelussa. Vaikka edes NSBM ei ole pelkistettävissä vain nuorisokapinaksi, yksi 

sen tavoitteista on järkyttäminen. Julkinen kauhistelu ja tuomitseminen palvelevat 

osaltaan tätä tarkoitusta ja voivat vahvistaa pahuuden viehätystä genren ympärillä. 

Toisaalta herää kysymys, mihin suuntaan natsien sokkivaikutuksella ratsastava vas-

takulttuuri kehittyy, jos Hitlerkään ei enää järkytä. 

Kansallissosialismin kaltaiset aatteet – tai ylipäätään vahvat poliittiset kannan-

otot – ovat kuitenkin vain yksi osa black metal -alakulttuuria. Suurin osa blackme-

talisteistakaan ei samaistu niihin, vaikka hiljaisia hyväksyjiä on enemmän kuin aat-

teen kannattajia. Black metaliin kuuluvat äärimmäiset mielipiteet, olivatpa ne mitä 
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tahansa. Näin ajatellaan etenkin Suomessa. Haastattelemani norjalaiset blackmeta-

listit ovat suomalaisia avoimemmin natsiaatteita vastaan. Varsinkaan folk metalin 

iloisempaan laitaan ääriaatteet eivät kuulu ollenkaan. 

Kaiken kaikkiaan aineistosta käy ilmi, että niin Suomessa kuin Norjassakin ja 

sekä black että folk metalissa muusikot ja fanit ovat sitoutuneet alakulttuuriinsa 

hyvin eri tavoilla. Jotkut vain kuuntelevat musiikkia ja haastattelussa vaikuttavat 

hämmästyvän ajatuksestakin, että alakulttuuriin saattaisi liittyä jotain muutakin, 

esimerkiksi poliittisia suuntauksia. Jotkut tunnistavat ideologiset sisällöt mutta ei-

vät koe niitä omikseen tai kritisoivat niitä voimakkaasti. Joillekin alakulttuuriin 

kuuluminen on koko elämä, ja he ottavat myös alakulttuurissa julki tuodut poliitti-

set ja filosofiset ajatukset täysin tosissaan. 

Black metal ja folk metal – se iloisempi – ovat monilta osin niin erilaisia ala-

kulttuureita, että on aiheellista pohtia, kuuluvatko ne edes saman ilmiön piiriin. 

Etenkin suomalaisessa black metalissa vastustetaan tasa-arvon ja humanismin kal-

taisia aatteita – suomalaiset folkmetalistit puolestaan ovat sitä mieltä, että kun tun-

tee oman kulttuuriperintönsä, pystyy entistäkin paremmin arvostamaan myös 

muunmaalaisia ja toivottamaan heidät myös tervetulleiksi skeneen. Norjassa erot 

black metalin ja folk metalin välillä ovat tämän tutkimuksen perusteella pienempiä 

kuin Suomessa. 

Eivät black ja folk metal silti Suomessakaan täysin erillisiä ilmiöitä ole. Kum-

massakin genressä käsitellään samoja aihepiirejä. Nykyisyyteen suhtaudutaan 

epäillen. Menneisyys mytologioineen ja sankariaikoineen innostaa. Jylhät erämaat 

koetaan inspiraation lähteeksi, ja luonnossa kulkiessaan voi tuntea yhteyttä myös 

esi-isiin. 

Kulttuuri-ilmiönä black ja folk metal ovat erittäin monitasoisia. Ne ovat valta-

kulttuuria vastustavia ja toisaalta sen tarjoamia merkityksiä uusintavia vastakult-

tuureita, jotka saavat voimansa rajojen rikkomisesta ja provosoinnista. Kuitenkin 

myös alakulttuureissa toimivien ihmisten välillä käydään jatkuvaa neuvottelua siitä, 

millaisia merkityksiä niissä voidaan tuottaa. Symboleita merkityksellistään kult-

tuurisissa konteksteissa, mutta yksilöiden toiminta muuttaa myös konteksteja. 

Pelkkien symboleiden perusteella ei voida suoraan päätellä, mitä niillä tarkoitetaan 

tai miten muut alakulttuureissa toimivat henkilöt tulkitsevat ne. 

Periaatteessa samoja tai ainakin samankaltaisia symboleita merkitykselliste-

tään erilaisilla tavoilla. Roy Wagneria (1981) mukaillen black ja folk metal -ala-

kulttuureissa toimivat henkilöt käyttävät luovasti symboleita ja samalla uudistavat 

myös niitä konteksteja, joissa symbolit saavat merkityksensä. Toisaalta haastatte-
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luissa black- ja folkmetalistit esittivät rankkaakin kritiikkiä niitä merkityksellistä-

misen tapoja vastaan, joita he eivät alakulttuureissa hyväksy. Osansa kritiikistä sai-

vat niin naiivit ja epärealistiset kansallisromanttiset ihanteet kuin alakulttuurin ää-

rimmäisimmän laidan poliittiset pyrkimyksetkin. Tutkimuksessani black ja folk 

metal paljastuivat monimuotoisemmaksi ilmiöksi kuin tutkimuksen alussa oletin. 
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Lähteet 

Haastattelut 

A Suomalaiset informantit 

Koodi Haastatteluaika Ikä Genre Rooli

F1 12.5.2010 

1.3.2011 

21–25  black metal muusikko 

F2 14.5.2010 26–30 folk metal muusikko,

sanoittaja 

F3 30.6.2010 26–30 black metal muusikko,

sanoittaja 

F4 4.7.2010 

(sähköpostiviesti 

13.7.2010) 

16–20 black metal, nsbm fani

F5 16.7.2010 31–35 black metal zinetoimittaja

F6 13.8.2010 26–30 death metal, black 

metal 

muusikko, fani 

F7 14.9.2010 31–35 folk metal dj, fani 

F8 18.9.2010 

(F9:n kanssa) 

36–40 folk metal muusikko,

sanoittaja 

F9 18.9.2010 

(F8:n kanssa) 

31–35 folk metal muusikko

F10 30.9.2010 20–25 black metal muusikko,

sanoittaja 

F11 29.10.2010 20–25 black metal, 

pakanametalli 

muusikko, 

zinetoimittaja 

F12 29.10.2010 20–25 black metal, 

pakanametalli, 

nsbm 

fani, zinetoimittaja 

F13 11.11.2010 26–30 black metal, folk 

metal, nsbm 

fani 

F14 11.11.2010 26–30 black metal fani

F15 13.11.2010 16–20 black metal fani, haaveilee 

omasta bändistä 

F16 15.11.2010 21–25 black metal fani

F17 13.12.2010 

(sähköpostitse) 

26–30 black metal fani

F18 20.5.2011 

(F19:n kanssa) 

31–35 folk metal muusikko
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Koodi Haastatteluaika Ikä Genre Rooli

F19 20.5.2011 

(F18:n kanssa) 

31–35 folk metal muusikko

F20 16.7.2011 26–30 folk metal, black 

metal 

muusikko 

F21 28.1.2012 21–25 folk metal muusikko,

sanoittaja 
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B Norjalaiset informantit 

Koodi Haastatteluaika Ikä Genre Rooli

N1 3.7.2010 31–35 black metal, 

viikinkimetalli 

muusikko, muu 

ammattilainen 

N2 9.8.2010 

(sähköpostitse) 

26–30  black metal muusikko 

N3 12.10.2010 26–30 black metal muusikko

N4 16.10.2010 26–30 black metal muusikko

N5 21.4.2011 ? black metal muusikko

N6 29.8.2011 ? black metal muusikko

N7 9.9.2011 ? folk metal muusikko

N8 19.9.2011 

(sähköpostitse) 

26–30 black metal fani

N9 20.9.2011 

(N10:n ja N11:n 

kanssa) 

20–25 black metal muusikko

N10 20.9.2011 

(N9:n ja N11:n 

kanssa) 

20–25 black metal muusikko

N11 20.9.2011 

(N10:n ja N11:n 

kanssa) 

20–25 black metal muusikko

N12 21.9.2011 20–25 black metal muusikko

N13 29.9.2011 

(N14:n kanssa) 

? folk metal muusikko

N14 29.9.2011 

(N13:n kanssa) 

? folk metal muusikko

N15 30.9.2011 ? folk metal muusikko

N16 28.12.2011 26–30 black metal fani
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C Muu aineisto 

Kenttätyömuistiinpanot 2010–2012  

Indie Recordings (2012): lehdistötiedote 19.9.2012 

Kuvakaappaus Facebook-keskustelusta 23.7.2015 (2 tiedostoa) 

Radio-ohjelma: 

Kettunen S (2014) Perttu Häkkinen (radio-ohjelma). Yle Puhe 20.5.2014. 

Media-aineisto: 

Varisverkosto 21.7.2015: Hevibaari PRKL CLUB järjestää täysimittaisen natsikeikan la 
25.7. http://varisverkosto.net/hevibaari-prkl-club-jarjestaa-taysimittaisen-natsikeikan-
la-25-7/ Katsottu 6.8.2015 

Hbl.fi 22.7.2015: Nazistisk konsert arrangeras i Helsingfors. http://hbl.fi/lokalt/2015-07-
22/763730/konsert-mot-judar-arrangeras-i-helsingfors Katsottu 23.7.2015 

Nyt.fi 22.7.2015: Äärioikestolaisten bändien keikasta nousi somekohu – hevibaarin omistaja 
kommentoi. http://nyt.fi/a1305972144055 Katsottu 6.8.2015 

Yle.fi 23.7.2015: Helsinkiläinen hevibaari perui ”natsikeikan” somekritiikin vuoksi 
http://yle.fi/uutiset/helsinkilainen_hevibaari_perui_natsikeikan_somekritii-
kin_vuoksi/8175235 Katsottu 23.7.2015 

Uusi Suomi 23.7.2015 Yritettiinkö Helsingissä värvätä natseja? Peruttu keikka hämmentää. 
http://www.uusisuomi.fi/kulttuuri/92739-yritettiinko-helsingissa-varvata-natseja-pe-
ruttu-keikka-hammentaa Katsottu 6.8.2015 

Nyt.fi 27.7.2015 Äärioikeostobändien keikka pidettiin pizzeriassa Malmilla, ravintolapääl-
likkö kehuu yleisöä. http://nyt.fi/a1305973172728 Katsottu 6.8.2015 
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Liite 1: Suomenkielinen haastattelurunko 

 

Ikä, ammatti? (nämä ovat taustatietoa, eivät näy valmiissa tutkimuksessa!) 

 

Miten kiinnostuit metallimusiikista ja kuinka vanha olit silloin?  

 

Millä eri tavoilla toimit metallissa (musiikki + skene)? 

 

Millainen merkitys metallilla (musiikki + skene) on elämässäsi nykyään? 

 

Suosikkigenret, miksi juuri nämä? 

 

Millaista on mielestäsi hyvä metalli? Mistä asioista et pidä musiikissa/skenessä? 

 

Onko seuraavilla asioilla mielestäsi jotain merkitystä metallissa? Missä yhteyksissä? 

 
kotiseutu, kotimaa  
maisema 
kansa, rotu, ihmiset kotimaassa 
menneisyys, historia 

 

Millaisina näitä asioita kuvataan? Millä tavalla niitä tuodaan esiin? 

 

Oletko itse kuvaillut em. asioita jossakin teoksessasi? Millä tavalla ja miksi? 

 

Kuka näitä asioita tuo esille? Missä ja miten? Keskustellaanko niistä skenen sisällä? 

 

Mistä vaikutteita saadaan? 

 

Onko mielestäsi metallikulttuurissa suhtautuminen kansallisiin teemoihin muuttu-

nut sinä aikana, kun olet ollut mukana metallissa? Jos on, miksi mielestäsi?  

 

Onko mielestäsi metallissa jotain erilaisia suuntauksia/ideologioita (esim. poliitti-

sia) näistä asioista? Mitä mieltä olet niistä? 
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Miten suhtaudut siihen, että kansallismielisiä asioita käsitellään metallissa? Mitä 

ne merkitsevät sinulle itsellesi?  

 

Oletko kuunnellut jotain muuta kansallismielistä musiikkia? Ennen vai jälkeen 

kuin kiinnostuit black/folk metalista? 

 

Onko metallin kuuntelu vaikuttanut mielipiteisiisi kotimaasta/kansasta (”avannut 

silmiä”) tai saanut sinut toimimaan joko metallissa tai muuten yhteiskunnassa jon-

kin asian puolesta? 

 

Koetko, että sinulla olisi jonkinlainen tehtävä kertoa kansallisesta kulttuurista me-

tallin avulla? 

 

Miksi arvelet kansallisen tematiikan olevan tärkeää juuri black/folk metalissa? 

 

Mikä on mielestäsi ilmiön tausta? Onko sillä mielestäsi kulttuurisia / yhteiskunnal-

lisia / historiallisia juuria? 

 

Millainen on kansallisen tematiikan merkitys tulevaisuuden metallissa? Voidaanko 

metallilla vaikuttaa muuhun yhteiskuntaan? Uskotko, että niin käy tulevaisuudessa? 
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Liite 2: Norjankielinen haastattelurunko 

Alder og yrke? (bare som bakgrunnsinformasjon) 

 

Hvordan blei du interessert i black/folk metal? Hvor gammel var du da? 

 

Hvordan er din rolle i metalmiljøet?  

 

Hva betyr black/folk metal generelt i ditt liv? 

 

Hva slags black/folk metal / musikk generelt liker du best? Hvorfor?  

 

Hva slags musikk liker du ikke? Hvorfor? 

 

Fortell noe om bandet ditt?  

 

Hvordan lager du/dere vanligvis låter/lyrikk/etc? 

 

Hvordan valgte du temaer for låter?  

 

Hvordan betydning har følgende temaer i black/folk metal i Norge idag? Hvordan 

blir disse temaer beskrevet i musikk/lyrikk/bilder? Hva betyr de for deg? Gi gjerne 

eksempler. 

 
Norge, norskhet, det norske samfunnet 
 
Norske mennesker 
 
Natur og landskap 
 
Fortida 
 
Folklore, folkemusikk 
 
Nasjonalromantisme, nationalisme 
 

Syns du disse temaer er viktige i black/folk metal? Viktigere enn i andre musik-

ksjangere? Hvorfor? 
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Har det at du spiller/hører på metall påvirket dine meninger om hjemlandet og sam-

funnet? Hvis ja, hvordan? 

 

Vil du på noe måte påvirke samfunnet / kulturen i Norge gjennom musikk?  
  



 200

 



A C T A  U N I V E R S I T A T I S  O U L U E N S I S

Book orders:
Granum: Virtual book store
http://granum.uta.fi/granum/

S E R I E S  B  H U M A N I O R A

124. Mäkinen, Leena (2014) Narrative language in typically developing children,
children with specific language impairment and children with autism spectrum
disorder

125. Anttila, Tero (2014) The power of antiquity : the Hyperborean research tradition
in early modern Swedish research on national antiquity

126. Ylipulli, Johanna (2015) Smart futures meet northern realities : anthropological
perspectives on the design and adoption of urban computing

127. Saviniemi, Maija (2015) On noloa, jos ammattilaiset tekevät tökeröitä
kielioppivirheitä : toimitushenkilökunnan kielenhuoltotiedot, -käytännöt ja -
diskurssit

128. Uusitalo, Ari (2015) Hyvästit, potkut vaiko lobbauksen hedelmä? : Yhdysvaltain
suhtautuminen Filippiinien itsenäisyyskysymykseen ja sen ratkaisuun 1929–1934

129. Korpua, Jyrki (2015) Constructive Mythopoetics in J. R. R. Tolkien's Legendarium

130. Virtaluoto, Jenni (2015) Technical communication as an activity system : a
practitioner’s perspective

131. Hyöty, Helena (2015) "Toiset rakastavat, toiset vihaavat." : Ilmari Kiannon
tuotannon julkinen reseptio Suomessa

132. Oikarinen, Teija (2015) Arkeologia digitaalisen aikakauden kynnyksellä

133. Hirvonen, Noora (2015) Health information matters : everyday health
information literacy and behaviour in relation to health behaviour and physical
health among young men

134. Nahkiaisoja, Tarja (2016) Saamelaisten maat ja vedet kruunun uudistiloiksi : asutus
ja maankäyttö Inarissa ja Utsjoella vuosina 1749–1925

135. Luukkanen, Tarja-Liisa (2016) Axel Adolf Laurell ja Oikean teologian myytti

136. Nissilä, Hanna-Leena (2016) "Sanassa maahanmuuttaja on vähän kitkerä jälkimaku" :
kirjallisen elämän ylirajaistuminen 2000-luvun alun Suomessa

137. Kuokkanen, Tiina (2016) Vaatetuksen luokka ja sukupuoli 1600–1800-lukujen
Oulussa : Historiallisen ajan arkeologian näkökulma

138. Sahi, Juha (2016) Verkostot kaukaiseen itään : Suomen kauppasuhteet Japaniin
1919–1974

139. Siitonen, Pauliina (2016) Ehdotukseen vastaaminen perheen vuorovaikutustestissä :
Keskustelunanalyyttinen näkökulma vuorovaikutukseen ja sen arviointiin



UNIVERSITY OF OULU  P .O. Box 8000  F I -90014 UNIVERSITY OF OULU FINLAND

A C T A  U N I V E R S I T A T I S  O U L U E N S I S

Professor Esa Hohtola

University Lecturer Santeri Palviainen

Postdoctoral research fellow Sanna Taskila

Professor Olli Vuolteenaho

University Lecturer Veli-Matti Ulvinen

Director Sinikka Eskelinen

Professor Jari Juga

University Lecturer Anu Soikkeli

Professor Olli Vuolteenaho

Publications Editor Kirsti Nurkkala

ISBN 978-952-62-1148-0 (Paperback)
ISBN 978-952-62-1149-7 (PDF)
ISSN 0355-3205 (Print)
ISSN 1796-2218 (Online)

U N I V E R S I TAT I S  O U L U E N S I SACTA
B

HUMANIORA

B
 140

AC
TA

A
ila M

ustam
o

OULU 2016

B 140

Aila Mustamo

”YÖ, METSÄ, AIKA ENNEN 
KRISTINUSKOA”
KOTIMAAN JA KANSAKUNNAN REPRESENTAATIOT 
BLACK METALISSA JA FOLK METALISSA SUOMESSA 
JA NORJASSA

OULUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU;
OULUN YLIOPISTO,
HUMANISTINEN TIEDEKUNTA


	Abstract
	Tiivistelmä
	Kiitokset
	Sisällysluettelo
	1 Johdanto
	1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset
	1.2 Musiikin ja nationalismin liitto
	1.3 Tutkimuskohteena black ja folk metal
	1.4 Tutkimuksen rakenne

	2 Kulttuuri, nationalismi, representaatio
	2.1 Yksilöt ja yhteisöt merkityksiä rakentamassa
	2.2 Representaatio ilmiön kuvauksena ja edustajana
	2.3 Arkielämän kyseenalaistamaton nationalismi
	2.4 Kulttuurinationalismi

	3 Aineistot ja menetelmät
	3.1 Haastatteluaineisto
	3.2 Muut aineistot
	3.3 Aineistojen tulkinta
	3.4 Antropologiaa kotikentällä?
	3.5 Tutkimuseettisiä kysymyksiä

	4 Esikuvana kansallisromantiikka
	4.1 Romantiikka yöpuolen filosofiana ja estetiikkana
	4.2 Ihannoitu ja vaarallinen kansallisromantiikka

	5 Katse menneisyyteen
	5.1 Nykyaikaa vastaan
	5.2 Viikingit vai Conan Barbaari?
	5.3 Mytologian monet merkitykset
	5.4 Sotaveteraaneja ja sodassa tahriutuneita symboleita
	5.5 Nykyaika alkoi tuhat vuotta sitten

	6 Ylväs ja alkuperäinen luonto
	6.1 Paikat ja epäpaikat
	6.2 Kansallisromanttinen jylhä luonto
	6.3 Nationalismi, luonto ja maisema
	6.4 Esi-isät ja mytologiahahmot luonnossa
	6.5 Etsin metsästä rauhaa ja hiljaisuutta – yhteiskunnan vastapainoksi
	6.6 Maiseman ihailusta ekosysteemin suojeluun

	7 Toiseuden politiikat
	7.1 Onko metallimusiikki poliittista?
	7.2 Mitä yhteiskunnalle ja kulttuurille pitäisi tehdä?
	7.3 Ulkomaalaiset ja vääränväriset
	7.4 Kaikki eivät ole samaa mieltä
	7.5 Kotiseutu ja muut
	7.6 Viinako tekee suomalaisen?

	8 Kansallissosialismin lumous
	8.1 Pahinta mitä voi kuvitella
	8.2 Karnevaalia ja väärinymmärryksiä
	8.3 Tapaus Deathkey

	9 Nationalismia vaiko vain hyvää musiikkia?
	10 Pohdintaa
	Lähteet
	Liitteet
	Liite 1: Suomenkielinen haastattelurunko
	Liite 2: Norjankielinen haastattelurunko




