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BOSSE

Under klockan
1.  Vilken världsberömd musikgrupp 
har uppträtt på Olympiastadion 
1970, 1995, 1998, 2003 och 2007?

2. Var i Helsingfors är gatunamnen 
enbart på engelska? Som exem-
pel kan nämnas Cross Road, Trailer 
Road och Ropax Road.

3. Vilket börsbolag har sin koncern-
ledning på Fabiansgatan 9? a) Fis-
kars b) Outokumpu c) Konecranes 
d) Metso

▶ Svaren till vänster om  Bosse.  1
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Gå in i en brittisk inredningsaffär 
och du hittar kuddar, mattor, kyl-
skåp och gardiner med Union Jack. 

I presentboden finns vimplar, tekannor och muf-
finsformar med Union Jack. I en Ikea i Storbritan-
nien finns soffor, muggar och handdukar med Uni-
on Jack.

Union Jack finns överallt här. Visserligen var 
fjolåret en enda fest med drottningens Diamond Ju-
bilee och OS i London. Men jag har förstått att fas-
cinationen för flaggdekor pågått i flera år. Och jag 
har svårt att tänka mig att i Finland hitta allehan-
da prylar med finska flaggan. Visst säljs det pen-
nor och tändare i souveniraffären och t-tröjor och 
skärmmössor utanför ishallen under ishockey-VM. 
Men fåtöljer och spisar klädda i finska flaggan? Nej, 
otänkbart.

Att hålla fanan högt här i Storbritannien är att 
stolt använda flaggan som motiv överallt. Att hålla 
fanan högt i Finland är att hissa den högaktnings-
fullt och hedrande, enbart på en flaggstång och en-
bart på flaggdagar – samt att måla den på kinden 
under friidrottslandskampen. Jag är ingen expert på 
vexillologi (visste inte ens att det fanns ett eget ord 
för läran om flaggor) men tänkte ändå fundera kring 
varför inställningen till flaggan skiljer sig åt.

Historien spelar säkert in. Den 95-åriga finska 
flaggan är starkt förknippad med självständigheten, 
som vi firar med högaktning. Union Jack har över 

400 år gamla rötter och de senaste 200 åren har 
den sett ut exakt som idag. Om en flagga varit med 
så länge kan man säkert ha den som muffinsform 
också. Dessutom skiljer sig ländernas historia en 
hel del. När vi på den brittiska marinens fest sjöng: 
”Rule Britannia! Britannia rule the waves. Britons 
never, never, never shall be slaves” slog mig tanken 
att även den nationella självkänslan är byggd av an-
dra element. 

På det mer ytliga planet tror jag att färgerna 
spelar in, åtminstone i inredningen. En soffkud-
de med finska flaggan skulle kännas, ursäkta ut-
trycket, anemisk. Kanske den finska flaggans fram-
fart inom inredning hade sett annorlunda ut om vi 
antagit det första flaggförslaget – en helröd flag-
ga med ett gyllengult lejon på. Union Jack ses ofta i 
andra färgställningar, såsom brunt eller rosa. Men 
att använda finska flaggan flexibelt fungerar inte, då 
förväxlas bara tusen sjöars land med tre kronor och 
Dannebrogen.

Vi har i alla fall tagit seden dit vi kommit och in-
fört flaggan i inredningen. Men särskilt högt hål-
ler vi den inte. Vi har en Union Jack som dörrmatta 
och en annan på en dragstopparkudde innanför ga-
ragedörren. Vi trampar och sparkar alltså dagligen 
på flaggan. Och ettåringen är inte mycket bättre, 
han har bokstavligt talat skitit i flaggan flera gånger 
– Pampers hade en specialedition med Union Jack 
på blöjorna. 

Att hålla fanan högt
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ORDET

Heidi Furu  är tjänstledig redaktionschef på 
Forum. Hon bloggar om sin vardag på den 
brittiska landsbygden på: http://armywifen.
wordpress.com/


