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Han sammenligner bor-
gerkrigens betydning for den 
finske levemåde med både 
inuitter, indianere i USA og 
sorte i Afrika.

- Når man har et stort 
åbent sår i et samfund, kan 
det resultere i aggressiv ad-
færd og misbrug. Finnerne 
er kendt for at være drikfæl-
dige slagsbrødre, og det kan 
sagtens skyldes, at vi kæmper 
med et kollektiv traume i vo-
res underbevidsthed. Jeg har 
fået problemer tidligere, når 
jeg har udtalt mig om borger-
krigens konsekvenser, men 
den er omgærdet af en eks-
trem berøringsangst, og no-
gen skal prikke hul på bylden, 
konstaterer Paleface.

Datter bag populær sang
Siden Vinterkrigen har der 
været længe mellem de store 
øjeblikke i finsk historie. De 
største samlingspunkter har 

Blegansigtet ...

fortsat fra foregående side

destemme, der råber hans 
navn. Pludselig kommer der 
en horde af kvinder løbende 
hen mod vores bord. De er til 
julefrokost og kaster sig over 
hiphopperen, der smilende 
tager sig tid til både autogra-
fer og selfies. 

været, da landet vandt VM 
i ishockey i 1995 og igen og 
2011.

- Derfor er det til stadighed 
interessant at betragte Fin-
land som en abstrakt enhed 
med fokus på ord og idéer 
frem for mursten og cement, 
siger Paleface.

Han skal snart hjem for 
at hygge med sin fireårige 
datter Rebecca. Han elsker 
hende af mange grunde, og 
især hendes evne til at stille 
kryptiske spørgsmål bruger 
han i sin sangskrivning.

- Børn har en fantastisk 
evne til at anskue ting og 
traditioner ud fra nye vink-
ler. Hendes mærkværdige 
spørgsmål har resulteret i 
den nye sang, ”Askarrellaan 
Maailmaa”, der er med på 
mit seneste album. Den sang 
kan man også forholde sig 
til, uanset hvor i det politiske 
landskab, man befinder sig, 
så den har sikret mig et end-
nu større publikum, fortæller 
Paleface.

Nærmest som på kom-
mando er der en kvin-

De andre musikere i denne 
nordiske serie har fremhævet 
fjorde, kyster og bjerge, når 
de har skulle fortælle om et 
sted i hjemlandet, der har 
speciel betydning for dem. 
Finske Paleface skiller sig 
ud, da hans særlige sted er 
en bygning, der ikke længere 
eksisterer.

- VR:n makasiinit var en 
stor, rød murstensbygning, 
der tilhørte de finske jernba-
ner frem til 1980. Derefter 
blev det et sted, hvor der 
blev afholdt undergrunds-
koncerter, lavet graffiti og 
blandt andet arrangeret store 
loppemarkeder. Det var et 
kulturelt centrum for mange 
mennesker, der som jeg tilhø-
rer venstrefløjen. Regeringen 
ville opføre et nyt musikhus 
og havde gennem en længere 

periode anmodet brugerne 
om at flytte et andet sted hen. 
Da de nægtede, skete der det 
mærkværdige, at bygningen 
brændte ned. Næsten for til-
fældigt, ikke? Der er masser 
af konspirationsteorier, men 
faktum er, at alle hippierne, 
skateboarderne, dem der 
røg hash og dem, der lavede 
graffiti, er forsvundet fra om-
rådet. Bygningen lå ironisk 
nok lige over for det finske 
parlament. Dagen efter bran-
den tog jeg hen til brandtom-
ten med nogle venner for at 
samle nogle mursten sam-
men. Jeg har stadig en som et 
minde om alle de gode ople-
velser, fortæller Paleface.

 
Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Finlands svar på 
Ungdomhuset

Helsinki

FINLAND

Hämeenlinna

 ➤Karri Pekka Matias Mi-
ettinen , født 21. april 1978 
i Hämeenlinna. Har siden 
2000 været kendt under 
navnet Paleface. Han er en 
af Finlands bedst sælgende 
hiphop-navne.

 ➤Udgivelser:
”The Pale Ontologis”, 2001
”Quarter Past”, 2003

”Studio Tan”, 2007.
”Helsinki–Shangri-La”, 
2010.
”Palaneen käryä”, 2011.
”Maan tapa”, 2012.
”Food For The Gods, Pale-
face & Matre”, 2013.
”Luova Tuho”, 2014.

 ➤www.facebook.com/Pa-
lefaceOfficial

Paleface

Se og hør nummeret  
”Askarrellaan maailmaa”  
med Paleface 
på www.mitfyn.dk

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Bygningen VR:n makasiinit, som brændte i 2006, var et sted, som betød meget for Paleface.
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