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»FINLÄNDSK» OCH »FINLÄNDARE» 

Om ett ordpar och dess historia 

 

AV 

OLOF MUSTELIN 

 

Den roll orden finländsk och finländare spelat i nationali- 

tetsdebatten i Finland har tidvis varit betydande, tidvis åter 

har diskussionen om dem stått i skuggan av andra, mera 

konkreta och kanske slutligen väsentligare problem. Menings- 

brytningarna om dessa ord har ibland avspeglat sig också i de 

andra nordiska länderna, särskilt då i tidningspressen och 

främst i Sverige, där man på grund av landets läge och språk 

haft det största intresset av att följa med de skiftande opi- 

nionerna hos oss. Ordens innebörd står fortfarande oklar för 

mången, trots allt som skrivits om dem, och detta gäller inte 

enbart i de skandinaviska länderna, utan t.o.m. i vårt land, där 

åsikterna den dag som i dag är kan bryta sig skarpa om uttryc- 

kens berättigande och behövlighet. Några nya, vägande argu- 

ment för eller emot har knappast på senare tid framförts, 

utan de gamla upprepas i regeln så snart frågan av en eller 

annan anledning på nytt aktualiseras. 

I det följande skall jag försöka lämna en sammanfattande 

översikt av ordens historia. Den utmynnar i slutsatsen att 

de har sin givna plats i svenskt språkbruk, om man av språkets 

enskilda uttryck kräver klarhet och tydlighet. I fråga om mate- 

rialet för översikten vill jag nämna att det svenska genomgåtts 

med större noggrannhet än det finska, dels därför att det här 

rör sig om uttryck, hänförande sig till det svenska språket 

(och i något förändrad form också till andra nordiska språk), 

dels därför att de praktiska möjligheterna att excerpera det 

finska materialet varit begränsade. Oaktat detta har jag 
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strävat till att taga nödig hänsyn också till argument, som 

framförts på finskt håll. 

Frågan om finländsk och finländare har tidvis varit 

nära sammankopplad med den s.k. språkstriden i Finland, 

numera i allt väsentligt och åtminstone i alla sina hätskare 

former avsomnad. Till dess olika skeden kan i det följande 

endast i undantagsfall, då sammanhanget så särskilt kräver, 

göras en schematisk hänvisning. 

 

»Finländsk» i äldre litteratur före 1860 

Ordet finländare eller dess motsvarigheter har gammal 

hävd i nordiskt språkbruk. Redan i Olof den heliges saga i 

Heimskringla återfinner man ‘finnlendingr’ i en vers, tillskriven 

skalden Sigvat Tordsson (död omkr. år 1045). Under 1600-talet 

användes inte sällan finländsk i handlingar och brev, i vilka 

man önskade göra åtskillnad mellan det egentliga Sverige och 

riksdelen Finland. Från 1700-talet är exemplen däremot veter- 

ligen sällsyntare. Under den tid Finland tillhörde det svenska 

riket betecknades invånarna här vanligen som finnar och sam- 

manhang med Finland adjektiviskt med finsk. Om den fin- 

landssvenska befolkningen särskilt åsyftades, vilket sällan 

skedde i skrift, kunde det hända att man talade om svenskar 

rätt och slätt, på samma sätt som allmogebefolkningen själv 

enligt flerstämmiga vittnesbörd sedan urminnestider fram till 

våra dagar kallat sig svenskar, aldrig finnar. 1 

I och med Finlands avskiljande från Sverige 1809 förändra- 

des situationen i vårt land. Först varsamt, småningom med 

allt större styrka började ett nationalitetsmedvetande göra sig 

gällande. Oreflekterat, mot bakgrunden av en äldre tradition,

  
1 Otto Andersson, Finländare. Två artiklar till belysning av 

en svensk språkterm, Åbo 1938, särskilt s. 15; Nils Ahnlund, 
Svenskt och nordiskt från skilda tider, Sthlm 1943, 213 ff; Olof 
Mustelin, Om bruket av ordet finländsk under förra hälften av 
1800-talet (Finsk Tidskrift), 1957, 234 ff; jfr Kurt Antell, Finne, 
finländare, finlandssvensk (Vår Tid), 1938, nr 12; Sven Andersson, 
Hävd och reda tala för ‘finländare’ (Åbo Underrättelser 16. 4. 1954). 
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förblev den förhärskande benämningen på alla dem som bodde 

i vårt land finnar, och det som hade samband med Finland 

nämndes för det mesta finskt, oavsett om man då avsåg det 

etnografiskt rent finska eller det allmänt fosterländska. Undan- 

tag från denna regel är likväl icke svåra att finna. Till förmån 

för finländsk och finländare talade inflytanden från främmande 

språk, främst från tyskan, i någon mån också från franskan, 

engelskan och ryskan. jämsides härmed vann de senast nämnda 

uttrycken också en begränsad användning på grund av att de 

medförde en önskvärd möjlighet till större reda i uttrycken. 

Utländsk påverkan av opinionsbildande betydelse märkes bl.a. 

i arbeten om Finland av den pommerske historikern Friedrich 

Rühs. I den svenska översättningen av en av hans böcker, 

»Finland och dess invånare» (1811), talas ofta om finländare 

och finländsk, dock icke med sträng konsekvens. Arbetet fram- 

stod länge som den utförligaste och mest lästa översikten av 

våra hävder. Teoretiskt utformades Synpunkterna på behöv- 

ligheten av en distinktion mellan finne och finländare under 

denna period klarast av den kände förkämpen för den finsk- 

nationella rörelsen E. G. Ehrström. Han skrev 1829: 

 

»— — —Man gör [i St Petersburg] skillnad emellan dem, hwil- 
kas modersmål och bildningsspråk är Finska språket, och dem 
hwilka, utan afseende på skillnaden i språk, genom börd eller 
medborgsmanna rätt tillhöra Finland. De förra bära egentligen 
namn af Finnar (Finni, — äfwen Sjuchna — Finnen, Finnois), 
och dit höra jemwäl Ingermanländningar, samt de Finska inwånarne 
i Olonetska, Archangelska, m.fl. Gouvernementer af det nordliga 
Ryssland. De senare deremot undfå namn af Finländare, (Finlandsi, 
Finnländer, Finlandois). Enligt samma grunder göres skillnad mellan 
Finsk (Finskij — ofta äfwen Tjuchanskij, Finnisch, Finnois,) 
och Finländsk (Finlandskij Finländisch, Finlandois, Finlande). 
— Följakteligen äro, enligt härwarande språkbruk, alla Finlands 
inwånare Finländare, men de äro icke allesamman Finnar. Stånds- 
personer i allmänhet, pluraliteten af Städernas inwånare, och den 
delen af allmogen, som icke talar Finska, äro, enligt samma språk- 
bruk, Finländare, ehuru ej egentligen Finnar. [— — —] Benäm- 
ningen Finländare, Finländsk, hafwa hittills blifwit föga begagnade 
i wårt officiela språk, som tillika är våra bildade folkklassers moders- 
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mål: men månne de ej skulle förtjena att oftare wara det? De gifwa 
en större bestämdhet och riktighet åt uttrycket, samt äro tillika 
fullkomligt öfwerensstämmande med språkets former. Den som i 
S:t Petersburg fått erfara, hwilken skillnad man derstädes — (hwa- 
rest så många Finnar, utom de från wårt Fädernesland, uppehålla 
sig) — gör mellan Finne och Finländare, Finsk och Finländsk, 
kan ej gerna undgå att önska, det någon närmare bestämning äfwen 
i wårt språkbruk måtte äga rum. Omskrifningarne: för Finland, 
i Finland m.fl., dem man ofta ser nyttjade, tyckes bewisa behofwet 
af några för detta ämne egentliga uttryck, så mycket mer, som de 
stundom förefalla något släpande och obeqwäma.» 1 

 
Redan för över 130 år sedan preciserade Ehrström sålunda 

uttrycken på ett sätt, som fortfarande har sin giltighet. En 

liknande, men icke närmare motiverad strävan efter reda i 

beteckningarna finner man ungefär samtidigt eller något 

senare hos flere av den tidens kulturellt inflytelserika personer, 

bl.a. hos A. I. Arwidsson, Elias Lönnrot, Gabriel Rein, Alexan- 

der Blomqvist och Anders (Antero) Warelius. Oftare än med 

tanke på en lämplig benämning för både finnar och svenskar i 

Finland, användes emellertid finländsk och finländare vid 

denna tid för att särskilja det finska folket som sådant, i sin 

helhet, oberoende av boningsplats, från majoriteten av detta 

folk, från dem som var bosatta inom storfurstendömet Fin- 

land. De sistnämnda var finländare, de förstnämnda finnar. 

Sammanfattande kan sägas, att bruket av orden finländsk och 

finländare hade vunnit insteg redan före 1850-talet, låt vara 

att det användes endast sporadiskt vid sådana tillfällen, då 

man var angelägen om att framhäva särskilda nyanser. Ej blott 

i Finland utan även i Sverige kan man lägga märke till en 

sådan tendens. Den förblev likväl svag; finnar och finsk för- 

härskade. 2 

  
1 E. G. Ehrström, Historisk beskrifning öfver S:t Catharinae och 

S:t Mariae församlingar, eller svenska och finska församlingarna i S:t 
Petersburg (Handlingar till upplysning i Finlands kyrko-historie, utg. 
af J. Tengström), VII, 156 f. 

2 Utförligare härom hos O. Mustelin, anf. upps. och i där åberopad 
litteratur; jfr O. Andersson, a.a. 15 ff; S. Andersson, anf. 
uppsats i Å.U. 
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Då är det att lägga märke till, att orden lika ofta hänsyftade 

på det allmänt fosterländska eller på medborgare i storfursten- 

dömet Finland i gemen som på det i etnografisk eller språklig 

mening finska. Runebergs ofta åberopade ord, t.ex. »även jag 

är finne», »han var finne», får sålunda inte tolkas som om han 

hade känt sig som ett med de finsksinnade; han kände sig som 

ett med alla i sitt fosterland, för vilka inget allmänt täckande, 

adekvatare attribut än finnar ännu hade vunnit burskap, 

oaktat Ehrströms manande ord och andra uttalanden i samma 

anda. 

Under 1850-talet underströks tydligare än tidigare tanken 

på att finländare behövdes också som sammanfattande benäm- 

ning, ej blott som särskiljande, som en sammanfattning för 

finnar och svenskar i Finland, och icke endast för att avgränsa 

finnarna i Finland från de stamfränder som var bosatta utanför 

landets gränser. Om rikssvensken August Sohlman, som i 

broschyren »Det unga Finland» 1855 tog upp frågan, kände till 

tidigare variationer i språkbruket framgår icke klart av hans 

inledande ord: 

 
»Någonting som i väsentlig mån bidragit till framalstrandet 

och underhållandet af de fennomanska öfverdrifterna är tvetydig- 
heten af orden finne och finsk. På samma gång som ‘finne’ utmärker 
en bestämd nationalitet, sträckande sig långt utom Finlands landa- 
mären, skall det tillika utmärka detsamma som finländare, invånare 
i storfurstendömet Finland. På detta språkbruk grunda fennoma- 
nerna sina påståenden om en storfurstlig finsk nationalitet, oaktadt 
Finland har och från uråldriga tider haft tvenne nationaliteter. 
Svensk nationalitet har existerat i landet norr om finska viken långt 
före den historiska tiden och långt innan begreppet Finland upp- 
kom. — — —»  1 

 
Längre fram i sin skrift, som i viss mån bidragit till att en 

aktiv svenskhetsrörelse uppstått bland finlandssvenskarna i 

deras fosterland, återkom Sohlman till sin synpunkt att det 

var missvisande att låta svenskar och finnar i Finland gå under 

  
1 Cit. enligt August Sohlman, Det unga Finland. En kultur- 

historisk betraktelse, Hfrs 1880, 1. 
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samma beteckning som finnarna i och utanför landets gränser. 

Därför var det från såväl språklig som nationell utgångspunkt 

nödvändigt att begreppet finländare vann spridning, för und- 

vikandet av alla vilseledande sammanblandningar. Inte minst 

den språkliga logiken fordrade detta. 

Lika litet som Ehrströms programmatiska uttalande omkr. 

25 år tidigare vann Sohlmans emellertid någon omedelbar 

anklang. Flertalet kulturellt vakna personer i dåtidens Finland 

förhöll sig tvärtom likgiltigt till broschyren i den mån den 

överhuvud nådde Finland; man var överlag starkt fascinerad 

av J. V. Snellmans läror, enligt vilka den svenska överklassen 

till stor del bestod av försvenskade finnar, som således i foster- 

landets namn nu då tillfälle därtill bjöds borde tillägna sig det 

finsk-nationella betraktelsesättet och det finska språket, 

som sades vara deras egentliga modersmål. Mången gjorde det 

också, i mer eller mindre prononcerad form. Däremot förhöll 

man sig ointresserat till eller glömde bort den svenska allmogen 

i Finland, som ingen kunde göra gällande att härstammade 

från finska förfäder. 

 

Ett övergångsskede, 1860–1910 

Under slutet av 1800-talet tillspetsades den nationella 

kampen i Finland. Småningom började mången varsna att det 

finska programmet, både i den form det hade framställts av de 

äldre finsksinnade med Snellman i spetsen och i den form det 

erhöll av en yngre generation, vid sidan av mycket berättigat 

även innehöll överdrifter. Dessa kunde inte accepteras av 

liberalt sinnade personer och än mindre av dem som snart 

framträdde som förkämpar för rent svenska intressen. Under 

denna tid, fylld av spänningar mellan olika grupper i samhället, 

spelade ännu inte frågan om finländsk och finländare någon 

nämnvärd roll, men man ser den emellanåt dyka upp i diskus- 

sionen, i regeln som man lätt kan förstå lanserad av dem som 

med särskild iver förfäktade svenskhetens sak. Gällde det 

benämningar, framstod mera elementära frågor för det mesta 
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som minst lika viktiga, t.ex. den om det överhuvud var riktigt 

att skilja mellan finnar och svenskar i Finland. 1 

Initiativet till en svensk nationalitetsrörelse i Finland togs 

av Axel Olof Freudenthal. Hans program är i våra dagar 

givetvis på vissa punkter föråldrat, men äger i andra stycken 

fortfarande sin tillämpning. I viktiga uttalanden pläderade 

han med iver för bruket av finländsk och finländare, också om 

han i praktiken själv ibland gjorde avsteg från sina principer. 

Efter all sannolikhet var han åtminstone delvis influerad av 

Sohlman då han i den handskrivna studenttidningen »Nylands 

Dragon» 1860 yttrade: 

 
»— — — Om man således med prof. Snellman antager språket 

som nationalitetens uttryck och såsom det enda eller, kanske bättre, 
det hufvudsakligaste hvarefter frågan om ett folks eller en individs 
nationalitet kan besvaras, så följer deraf klart [— — —] att vi 
Svenska talande Finländare ingalunda kunna kallas Finnar i natio- 
nell mening utan ‘Svenskar från f.d. provinsen Finland’, som, jemte 
de egentliga Finnarne, tillsammans utgöra det Finska eller rättare 
Finländska folket. Någon meningsskiljaktighet i en så klar sak 
skulle väl aldrig ha kunnat uppstå, om ej i Svenskan namnet 
Finnar skulle gemensamt beteckna så Svenska som Finska inne- 
vånare i Storfurstendömet Finland. Finländare såsom Ryssarne 
kalla oss, är en vida mer egentlig benämning. — — — » 2 

 
Här har vi ett tidigt försök från Freudenthals sida att i 

språkbruket införa termer, som snart vann en icke obetydlig 

spridning bland hans meningsfränder. I andra uttalanden upp- 

repade han sin tankegång och varierade den eller berörde lik- 

nande frågor utan att alltid uttryckligen tala för de i detta 

sammanhang aktuella orden. 3 

  
1 Se t.ex. [I. A. Heikel], Finne eller svensk?, Hfrs 1882, passim. 
2  Cit. enl. Arvid Mörne, Axel Olof Freudenthal och den finlands- 

svenska nationalitetstanken, Hfrs 1927, 68 ff. 
3 T.ex. A. [O.] Freudenthal, Om svenskarnes inflyttningar till 

Finland, Hfrs 1882, särskilt s. 3.—- En av Freudenthals sista skrifter var 
Skiljaktigheter mellan finländska svenskan och rikssvenskan (Förhand- 
lingar och uppsatser), 15, 1902. 
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På liberalt och finsksinnat håll fäste man sig än så länge 

föga vid de uttryck som kretsen av nyländska ungdomar nu 

i sin tur försökte driva fram. Utanför den finner man dem dock 

under 1860- och 1870-talen sporadiskt nyttjade av Österbott- 

ningar, t.ex. av J. O. I. Rancken, en på sitt håll ivrigt verk- 

sam vän av den svenska kulturen i Finland, och av huvud- 

stadsbor av en betydligt äldre generation, t.ex. av professor 

F. W. Pipping. 1 Exempel sådana som dessa bevisar i sak inte 

mycket, de har i viss mån endast kuriositetsintresse, men 

de ådagalägger samtidigt att beteckningarna efter Freu- 

denthals maning aldrig helt försvann ur språkbruket, också 

om de under relativt långa tider uppträdde endast sällsynt och 

helt stod i skuggan av finne och finsk. Inte ens i »Vikingen» 

(1870–74), den första tidning i Finland som energiskt för- 

fäktade de svenska synpunkterna, finner man en medveten 

strävan att sprida den Freudenthalska terminologin. Ett 

aktivare intresse för den ådagalades under J. F. Valbäcks 

redaktörstid kring 1880 av »Folkvännen», som sekunderades 

av andra finlandssvenska tidningar, bl.a. »Östra Nyland». 

Hösten 1881 uppstod rentav en polemik, i vilken flera tid- 

ningar, också finskspråkiga, tog del. Hätskheten var på ömse 

sidor ganska stor. Den aversion man på finskt håll känt och 

känner mot finländsk och finländare kan rentav i någon mån 

fortfarande tänkas ledd tillbaka till polemiken i början av 

1880-talet. »Östra Nyland» för sin del publicerade en lång 

ledare »Finländare eller finne?» Benämningen finländare, sades 

det bl.a. efter en återblick på språkbrukets växlingar, mötte 

motstånd därför att den undanryckte en av fennomanins 

stödjepunkter, den som bestod i tvetydigheten hos ordet finne, 

ofta använd i en för den okunnige slående slutsats: Vi bor i 

Finland, därför är vi finnar, och därför skall vi tala finska. 

I en snar framtid, trodde tidningen, skulle finländare komma 

  
1 Ranckens företal till Johan Ludvig Runeberg och Fänrik Ståls 

sägner, 1864, s. IX; dens., Finländskt Nationalmuseum (Papperslyktan), 
1861, nr 17; F. W. Pipping i Bidrag till kännedom af Finlands natur 
och folk ... VIII, 1867, 32. 
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att allmänt begagnas. Ordet hade redan länge, gjorde ledar- 

skribenten gällande, varit i bruk bland den svenska allmo- 

gen. 1 

Vid denna tid framträdde f.ö. inom olika finlandssvenska 

kretsar ett förnyat intresse för uttrycken, en förnyad insikt 

om deras behövlighet, låt vara att de inte heller nu slog igenom 

på allvar i press och annan litteratur. »Hufvudstadsbladet» 

t.ex. hade i den just nämnda polemiken hört till deras mot- 

ståndare. En bidragande orsak till att frågan ånyo aktualise- 

rades torde ha varit att August Sohlmans broschyr av 1855 

nu, 1880, utgavs i en ny, något förkortad upplaga, som vann 

relativt stor spridning bland de svensksinnade. Den uppmärk- 

sammades också på finsksinnat håll, där man stämplade den 

som värdelös. 2 

Viktigare än detta var emellertid att den krets ledande 

unga finlandssvenska intellektuella som nu samlades i för- 

eningen Verdandi 3 — icke en systerförening till samman- 

slutningen i Uppsala med samma namn, men en förening som 

i vissa avseenden kämpade för likartade ideal — ställde sig 

positivt till finländsk och finländare och t.o.m. gav den första 

volymen i sin skriftserie (1882) ett namn, som underströk 

detta: »Verdandi. Strödda blad af svenske finländare». Helt 

eniga om denna titel hade man inom kretsen inte varit, och de 

följande volymerna utgavs under annan rubrik. 4 Detta innebar 

emellertid inte att man frångick bruket av finländsk; medlem- 

mar av föreningen nyttjade uttrycket också i andra samman- 

  
1 Arvid Mörne, a.a. 241 f; Axel Lille, Den svenskanatio- 

nalitetens i Finland samlingsrörelse, Hfrs 1921, 410 f. 
2 Jfr Tvåan. Uppsatser i dagens frågor, Nikolaistad 1882, 44 ff. 
3 Om Verdandi se bl.a. Gunnar Landtman, Ernst Lagus 

(Förhandlingar och uppsatser), 37, 1924, 57 ff; A. Mörne, a.a., 250 ff; 
A. Lille, a.a., 419 ff; Erik Kihlman, Mikael Lybeck, 1932, 
117 ff;[V. K. E. Wichmann], Svenskt Studentliv i Finland för 50 är 
sedan, 1932, 51 ff; Jonatan Reuter, Allehanda minnen, 1946, 158 ff. 

4 »Verdandi Strödda blad utg. af Föreningen Verdandi». II-V, 
1883–87. 

  



74 Olof Mustelin 

 

hang. 1 »Verdandi», femte delen, skrev Ernst Lagus bl.a. i sin 

artikel »En blick på situationen»: 

 

»— — — De [eleverna i Ekenäs seminarium] hafva uppfostrats 
enligt den svekfulla, skenfagra grundsatsen: de som bo i Finland 
äro finnar, altså bort med tanken på en svensk nationalitet här i 
landet! Denna grundsats är svekfull redan därför, att man lögnaktigt 
anför äfven Runeberg såsom hyllande en sådan. Runeberg kallar 
sig nog, såsom vi veta, i Fänrik Ståls Sägner för finne, han kallar 
äfven Adlercreutz m.fl. med detta namn. Men skulle han hafva kun- 
nat ana, hvilken usel användning detta ord af många erhållit, san- 
nerligen han hade icke användt det så som han gjorde. Vi för vår 
del förstå honom fullständigt på denna punkt och acceptera gärna 
namnet finne i den bemärkelse han, den store, gaf det. Vi förstå 
äfven, att detta namn på hans tid var koncist och otvetydigt, ty 
då hade icke ens tanken vaknat uppå, att detta kunde tolkas i 
annat än politisk bemärkelse. Det var lika omöjligt för honom att 
använda det i vår åsikt vida mer koncisa och språkriktigare ordet 
finländare, som det var för evangelisten att påstå, att jorden rör 
sig kring solen. Misstag finnas, som måste begås af t.o.m. de störste, 
misstag, till hvilka icke de själfva äro orsaken, utan hela den före- 
gående tiden. Att nu på grund af en medvetet falsk tolkning af 
Runebergs ord inplanta i dem, som skola uppfostra de svenska bar- 
nen i vårt land, läran att alla som bo i vårt land äro finnar, det är 
ett brott som icke vidare må upprepas. Vi inse tillfullo nödvändig- 
heten af att ordet finne ännu långa tider framåt på vissa områden 
måste få sitta i orubbadt bo, men det gäller att, till dess tvetydig- 
heten i detta ord blir fullt klar för en hvar, neutralisera det oriktiga 
åskådningssätt, som detta ord kan ge upphof till, genom att oaflåt- 
ligt framhålla, hvad det betyder i Runebergs mun och hvad det 
betyder i deras, hvilkas fältrop är yksi kieli [ett språk]. Ingen har 
större ansvar härvidlag än de, som uppfostra folkets lärare och 
lärarinnor. Dessa må själfva i tid låta sig ledas af förnuft samt 
eftertanke, icke af en slentrianmessig känslopolitik, som är assimila- 
tionsvännernas hemliga, mest värkande vapen. 

Det är eljes underbart, att vårt lands svenska allmoge, så länge 
fullständigt öfvergifven af ståndspersonerna, oafbrutet hörande 
dem i tal och skrift använda ordet finne om alla vårt lands invånare 
— att denna allmoge kunnat bibehålla medvetandet af att vara 
svenskar, ej finnar, så friskt, som den i själfva verket ännu bibe- 

  
1 T.ex. [I. A. Heikel], a.a. 6. 
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håller det. Det är äfven utan tvifvel allmogens i vårt land, både 
den svenskas och den finskas. lidelselösa uppfattning af de faktiska 
förhållandena, som framtvingat ordet finländare såsom ett namn 
tillkommande enhvar medborgare och medborgarinna i Finland. 
Det är tid på, att detta ord börjar användas i skolorna, likaså att en 
fullt exakt, acceptabel öfversättning till finskan af detta ord uttän- 
kes, så att äfven personer med finskan till modersmål kunna använda 
det utan ironi och hån. 

Medvetne om språkets makt öfver tanken anse vi, att klarhet 
angående den språkligt riktiga benämningen af de finländska 
svenskarna är ytterst nödvändig. Och lyckligtvis kan denna fråga 
ej mer tystas ner utan kommer att stå på dagordningen, tils den 
blir löst. Detta kan räcka längre eller kortare tid, beroende i främsta 
rummet på den ställning den svenska ståndspersonsklassen kommer 
att intaga till frågan. Man kan visst ej fordra, att alla äldre personer 
skola kunna lösslita sig från de betraktelsesätt, i hvilket de upp- 
fostrats, och därför är det naturligt, att det är det unga släktet, på 
hvilket det beror att genomdrifva denna reform. Detta må icke låta 
sig besjälas af denna själafrätande, karaktärsslappande ‘akordets 
aand’, som tvungit så mången att vända kappan efter vinden. 
Fasthet, lugn och hängifvenhet för fosterlandets vitalfrågor är det, 
som främst fordras af det svenska partiets målsmän» 1 

 

Det har uppgivits, att Karl August Tavaststjerna hörde 

till dem inom Verdandi, som inte gillade ordet finländare. 2 

Som ung intog han inte någon deciderad ståndpunkt i språk- 

frågan, men han fick med tiden allt större sympati för de 

svenska strävandena. I en festdikt av 1891 talar han om »fin- 

ländaren och finnen» 3 — observera den vilseledande betydel- 

sen hos ordet finländare i detta sammanhang. Fyra år senare 

var han färdig att, åtminstone i poetisk form, taga klart 

svenskt parti. 

  
1 Verdandi V, 4 ff. Jfr bl.a. Verdandi II, 14; III, 7. 
2 Se t.ex. Erik Kihlman, Karl August Tavaststjernas diktning, 

1926, 293. 
3 K. A. Tavaststjerna, Samlade skrifter X, 1924, 372. Jfr 

Z. Topelius’ uttalande om Tavaststjernas dikt, a.a., 373: »Den miss- 
lyckade germaniserande ‘Finländaren’ (Svensken skulle säga Finländing) 
är ett nonsens, emedan ju alla finnar äro finländare, och därtill en för- 
olämpning mot svenskatalande, emedan de därmed degraderades från 
folk till invånare, såsom tysken i Kronstadt säger ‘Ich bin ein hiesiger’». 
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I regeln var det, som redan antyddes, endast de prononcerat 

svensksinnade som under 1880-talet begagnade finländare och 

finländsk. En utländsk iakttagare, om vars förmåga till objek- 

tivitet jag inte vågar uttala mig, formulerade i början av 

årtiondet sin uppfattning i följande ord: »Unter Finnen ver- 

stehe ich hier alle Bürger des Landes, da diese sich ohne Unter- 

schied der Muttersprache selbst so nennen. Nur einige Ultra- 

swekomanen wünschen, sich Finnländer zu nennen». 1 Till dessa 

klart svenskt orienterade hörde otvivelaktigt Axel Lille, snart 

en av de ledande bland sina meningsfränder. Från år 1882 

verkade han som redaktör för tidningen »Nya Pressen», under 

en lång följd av år det tongivande organet på svenskspråkigt 

håll, i vilket likväl finsk och finne var förhärskande. Samma 

år han tillträdde befattningen vid den nygrundade tidningen 

offentliggjorde han en broschyr med titeln »Nationalitets- 

principen och dess tillämpning på förhållandena i Finland» 

Här berörde han de för oss aktuella orden. Han konstaterade 

bl.a., att talet om det finska folket var oegentligt, då därmed 

skulle förstås och förstods detsamma som Finlands folk, vilket 

inom sig inneslöt såväl svenskar som finnar. En liknande 

begreppsförvirring, som de facto gynnat en falsk slutledning, 

hade nåtts genom att med namnet finne beteckna varje med- 

lem av vårt folk. Efter att ha framdragit några andra syn- 

punkter mot finne och finsk, här delvis relaterade i andra 

sammanhang, kom han fram till följande konklusion: »Skulle 

benämningen finne utbytas mot finländare (not härtill: Af 

tyskar och fransmän i akt tages detta uttryckssätt noga) för 

att beteckna en medlem af Finlands folk, så undginge man en 

vilseledande begreppsförvexling, af hvilken fennomanin icke 

försummar att draga nytta. Tillåter ett inrotadt språkbruk 

icke en sådan reforms genomförande, utan benämningen finne 

i nyss anfördt hänseende alt fortfarande kommer att kvarstå, 

så må man erinra sig, att därunder inbegripas den svenska och 

  
1 Max Buch, Finnland und seine Nationalitätenfrage, 1882, 

32 anm. 
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finska nationalitetens medlemmar i landet samt att därför 

några fordringar med afseende å språket på dessa icke få 

anställas. Ett motsatt förfarande blir en af okunnigheten 

frammanad orättvisa.» 1 

Som synes förhöll man sig vid denna tid på auktoritativt 

håll tämligen skeptisk till utsikterna att finländsk och fin- 

ländare skulle kunna vinna större terräng. En hållning lik den 

som redan exemplifierats intog också Carl Gustaf Estlander, 

den s.k. »kultursvenskhetens» förkämpe framom andra. Från 

olika år föreligger uttalanden av honom som tydligt ger vid 

handen att han ansåg att finländsk och finländare var de 

riktigaste uttrycken — låt vara att han inte på långt när 

konsekvent nyttjade dem. Inkonsekvensen hos honom, liksom 

hos en del andra under denna tid och ända fram till mitten av 

1910-talet, berodde troligen i första hand på att han inte hyste 

hopp om att uttrycken kunde vinna allmän spridning — så 

kompakt var motståndet mot dem eller likgiltigheten för dem, 

också bland de svensksinnade, som fortfarande var fångna i 

traditionens band. Situationen var visserligen nu en annan än 

under Runebergs dagar, men en bredare allmänhet hade inte 

ännu fått klart för sig att en ny tid krävde nya uttryck för 

företeelserna i samhället. 

Estlander själv hade redan i mitten av 1860-talet snuddat 

vid den viktiga distinktion, som måste göras mellan finskt och 

finländskt, men han stannade då vid att endast peka på det 

naturliga i att man i franskan gjorde skillnad mellan den 

politiska bestämningen finlandais och den etnografiska finnois. 2 

I mitten av följande decennium var han med om att grunda 

»Finsk Tidskrift». I ett brev av senare datum (juni 1901) har 

han meddelat att namnet, varom överläggning ägde rum inom 

redaktionen, enligt hans mening icke blev lyckligt valt. Det 

föreslogs visserligen av honom själv, men, hade han funnit, 

Finländsk Tidskrift hade förmodligen passat bättre, ett alter- 

  
1 Axel Lille, Nationalitetsprincipen och dess tillämpning på för- 

hållandena i Finland, 1882, 16 f. 
2 C. G. Estlander i Litterär Tidskrift 1864, 282 f. 
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nativ som Leo Mechelin också torde ha framfört under diskus- 

sionen inför starten. 1 Just i Finsk Tidskrift var det emellertid 

Estlander senare framförde vägande argument för finländsk 

och finländare, och tidskriften har under senare år — i den 

mån redaktionen kunnat inverka på saken — konsekvent 

strävat att använda dessa uttryck. När Estlander 1882 i tid- 

skriften publicerade sina »Fennomanska studier», yrkade han 

med skärpa på att de borde komma till vidsträcktare använd- 

ning. Han underströk bl.a. att den starka nationella själv- 

känsla som hade bestämt Fredrik Cygnaeus’ omdöme i hela 

hans historieskrivning icke egentligen var »finsk utan finländsk, 

vilken distinktion vi hoppas att äntligen även de skola förstå, 

som eljes äro nog bortblandade i dessa ämnen». 2 

Freudenthal, och andra med honom, var medveten om att 

flera olika synpunkter talade för finländsk och finländare, inte 

minst de rent filologiska. Det var därför helt konsekvent att 

man inom den av honom grundade och länge ledda Svenska 

landsmålsföreningen nyttjade dessa beteckningar. Vid ett möte 

1892 föreslog Freudenthal, »att föreningen — — — skulle 

egna sig åt upptecknande af sådana i den finländska skrift- 

svenskan begagnade ord och uttryck, som icke återfinnas i 

riksspråket i Sverige». 3 Då föreningen två år senare utgav en 

egen skrift fick den namnet »Finländska bidrag till svensk 

språk- och folklifsforskning», och därmed kan ordet definitivt 

anses ha blivit infört i den språkvetenskapliga terminologin. 

I samma skrift användes också för den finlandssvenska mun- 

arten ordet östsvensk, ett uttryck som, det må här i förbi- 

  
1 M. G. Schybergson, Carl Gustaf Estlander, 1916, 384. — 

Finsk Tidskrift har i senare tid ibland nämnts som exempel på att beteck- 
ningen finsk fortfarande vore gångbar i stället för finländsk. Härtill må 
sägas att namnet av traditionella skäl fått kvarstå trots att det är sakligt 
missvisande. 

2 Cit. enl. C. G. Estlander, Skrifter II:2, 1919, 44. Jfr 13, 16, 
45 f. 

3 Finländska bidrag till svensk språk- och folklifsforskning (1894), 
304 f. Jfr bl.a. Ralf Saxén, Finländsk svenska (Finsk Tidskrift), 
1904, t. 56, 299 ff och där recenserad litteratur, 
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gående påpekas, sedermera emellanåt nyttjats särskilt just i 

språkvetenskapliga sammanhang, men i sin substantivform 

därjämte som beteckning för finlandssvenskar i allmänhet. 

Detta språkbruk har emellertid numera nästan helt försvunnit; 

svenskarna i Finland kallas rakt på sak finlandssvenskar 

(eller svenska finländare), och de finlandssvenska dialekterna 

går inte gärna under benämningen östsvenska utan kallas även 

de finlandssvenska. 

Redan under 1800-talet kunde det hända att man, särskilt 

i Sverige, blev offer för en missuppfattning, som i detta sam- 

manhang kan nämnas, och senare har det inte sällan hänt att 

den ånyo dykt upp i diskussionen och vållat förtretligheter. 

Jag avser benägenheten att identifiera finländarna med fin- 

landssvenskarna och blott finlandssvenskarna. På enstaka 

undantag när har ingen på allvar önskat definiera ordet fin- 

ländare på detta sätt, som strider mot alla logikens krav. Redan 

rent språkligt måste finländare i sig inkludera såväl finnar som 

finlandssvenskar, alla dem som statligt sett är medborgare i 

Finland. I den mån den här antydda missuppfattningen fort- 

farande förekommer, är det skäl att med energi motarbeta den. 

Sitt upphov har den sannolikt främst i det faktum, att det var 

finlandssvenskar som förde fram finländare och att man på 

den grund utan skäl förmodade att de önskade skapa en beteck- 

ning för endast sig själva, av vilken det skulle framgå att de 

inte var finnar, men inte heller rikssvenskar. 1 

Under slutet av 1890-talet och början av vårt sekel 

låg debatten om finländsk och finländare i huvudsak nere. 2 

  
1 Beteckningen finlandssvenskar förkortas i dagligt tal, då ingen risk 

för sammanblandning med rikssvenskarna föreligger, i regeln till kort och 
gott svenskar, och svensk är det vanliga adjektivet för finlandssvenska 
organisationer o.dyl., t.ex. Svenska Litteratursällskapet. 

2 Ett exempel på finländsk må ytterligare anföras från slutet av 1800- 
talet. Det är hämtat ur ett versbrev från den i nationalitetsfrågor täm- 
ligen indifferente Martin Wegelius till Petrus Nordmann, en förgrunds- 
gestalt inom finlandssvenskt folkbildningsarbete: 

»— — — 
Alt hvad Du skriver är rätt, och vackert Ditt syfte bör kallas. 
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Andra spörsmål fångade då uppmärksamheten. Ofärdstid 

rådde. Sporadiskt kom uttrycken liksom tidigare till använd- 

ning, man finner dem bl.a. i tidningar, tidskrifter och privat- 

brev. 1 Men t.ex. i de tidigaste utkasten till program och i det 

första antagna programmet för Svenska Folkpartiet (1906) 

söker man dem förgäves. 

Sedan den yttre spänningen i någon mån lagt sig började 

emellertid de inre, nationella problemen ånyo pocka på inten- 

sivare uppmärksamhet. Motsättningarna mellan svenskt och 

finskt i Finland, som delvis legat nere under seklets första år, 

tillstramades åter efter 1905. Det är då naturligt att frågan om 

finländsk eller finsk, som vid den tiden hade en starkare 

nationalitetspolitisk färg än i våra dagar, snart ånyo kom 

upp på dagordningen. 

 

Genombrottet för »finländsk» under 1910–1920-talen 

Aldrig tidigare hade diskussionen om de två viktiga, men 

till synes kanske ändå inte så brännbara orden förts med sådan 

skärpa som under åren 1912-13. Den inleddes inom de fin- 

landssvenska studenternas egna led, inte som en dispyt mellan 

svenskar och finnar. Men snart överfördes den också på ett 

annat, vidare plan. Åsikterna bland de svenska studenterna 

var vid denna tid ännu delade, också om finländare bland dem 

redan några år tidigare gärna hade använts, bl.a. i högtidliga 

sammanhang. Så hade t.ex. professor Axel Wallensköld, nylän- 

ningarnas dåvarande inspektor, fällt en lans för dem vid 

  

Tänkte ock själf så först, men senare praktiska grunder — 
Främst dock den tröghetslag som herskar i Finländska sinnen — 
Hämmat min första impuls. — — —» 
Cit. enl. Otto Andersson, Finlandssvenska musikfester, Åbo 

1947, 126. — Jfr från slutet av 1890-talet även [W o]l [m a]r [Ren- 
val]l, Fyra polemiska uppsatser i den finska språk- och nationalitets- 
frågan sedd i fosterländsk belysning, Åbo 1897, 19. 

1 Jfr ovan om C. G. Estlanders uttalande 1901 och nedan om Mörnes 
1900. Se därjämte t.ex. Fyren, passim; G. Castrén i Euterpe 1903, 
319; G. Mattsson i Helsingfors-Posten 1905; Nya Pressen 2. 1. 1906. 

  



 »Finländsk» och »finländare» 81 

 

Nyländska avdelningens sommarfest 1910, i vilken också några 

rikssvenska gäster deltog. 1 

I »Studentbladet. Organ för Finlands svenska studenter» 

diskuterades i början av år 1912 de svenska studenternas håll- 

ning till Finska teatern i Helsingfors, och på grund av vissa 

vändningar i några inlägg i den debatten kom man snart 

över till frågan om vad finlandssvenskarna egentligen borde 

kallas. Härom blev ordstriden het. För flertalet av dem som 

uttalade sig föreföll det naturligt att de inom landet kallade 

sig och kallades svenskar. Men frågeställningen komplicerades, 

då man skulle försöka enas om den beteckning som borde 

användas om dem utomlands, särskilt i de nordiska länderna. 

Lika svårt föreföll det till en början att finna det lämpligaste 

uttrycket för alla dem som var invånare i det dåvarande stor- 

furstendömet Finland, alla 1800-talets inlägg i frågan till trots. 

Härom kom diskussionen i fortsättningen att huvudsakligen 

röra sig. Redan i ett tidigt skede av den hade en skribent, 

tidskriftens dåvarande huvudredaktör Artur Eklund, i förbi- 

gående talat om finländare, men han synes snarast ha byst 

ungefär samma uppfattning som Axel Lille o.a. omkr. 30 år 

tidigare, nämligen den att ordet (med sitt motsvarande adjek- 

tiv) nog kunde vara på sin plats, men att utsikterna att få det 

allmänt infört i det levande språket var ytterst ringa. Andra 

åter ansåg att finne fortfarande var och för all framtid skulle 

förbli den riktiga sammanfattande benämningen: finne var 

ett ärenamn, menade de, mättat av stolt historisk tradition, 

finlandssvenskarna blev inte lidande av att låta sig inordnas 

under det begreppet, tvärtom visade de »som finnar» att de 

trots all split ville räkna sig som ett med folkflertalet. De röster 

som i »Studentbladet» och i den av tidskriften väckta diskus- 

sionen höll på finne och finsk förblev bland svenskarna likväl 

ytterst få. I uttalandena observerade man snart en allt tyd- 

  
1 Jfr Torsten Helsingius, Det var, 1947, 190 f., samt om 

vårfesten i Uppsala 1909 samma arbete, 170 f; Einar Pontán, 
Efter 1905 (Svenskt i Finland) 1914, 155 ff. 
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ligare tendens att i första hand framhålla icke blott det önsk- 

värda, utan det nödvändiga i att en nationellt rättvis och språk- 

ligt logisk term infördes, som lät alla förstå, att i Finland bodde 

icke blott finnar, icke blott finsktalande individer. Sålunda 

kom debatten, vilken som helhet ger många viktiga bidrag till 

kännedomen om tänkesätten på finlandssvenskt håll under 

1910-talet, i ett senare skede att ofta röra sig därom, huruvida 

finländare var det lämpligaste sammanfattande ordet eller om 

finlänning var att föredra. Bland dem som uttalade sig i 

»Studentbladet» blev talesmännen för finlänning i majoritet 

— underförstått var, att adjektivet under alla förhållanden 

skulle ha formen finländsk. Särskilt vägande ord fälldes för- 

utom av Eklund bl.a. av Arvid Mörne, som var den förste som 

med kraft framhöll nödvändigheten av att finne nu avskaffades 

som samlande benämning och ersattes med finländare. Viktiga 

synpunkter framfördes av bl.a. Rolf Pipping och P. O. von 

Törne. 1 Hugo J. Ekholm (Ekhammar), tidskriftens redaktör 

fr.o.m. 1913, åvägabragte att diskussionen inte nu stannade 

vid teoretiskt kannstöperi. Finländare-reformen torde i huvud- 

sak kunna betecknas som hans verk, säger Hugo E. Pipping. 2 

Ekholm inbjöd ett antal språkmän och andra kulturpersoner 

att uttala sig i en enkät, i vilken alla förordade finlänning 

(finländare) framom finne, 3 och han var den drivande kraften 

bakom ett allmänt svenskt studentmöte, som i april 1913 

enade sig om två klämmar; den senare var av följande lydelse: 

 

»Finlands svenska studenter, som för sin del beslutit att använda 
orden finlänning (eller finländare) och finländsk i stället för finne 

  
1 Inlägg i den livliga debatten förekommer i Studentbladet 1912, 

nr 2–11, 13; 1913, nr 8–10, 14, 15, 17, 21–26. — Första gången Mörne 
veterligen i skrift använt finländare var i artikeln »Svenskhet och patrio- 
tism», (Finsk Tidskrift), 1900, t. 49, 456. 

2 Hugo E. Pipping, Studentbladet (Svenskt Studentliv i 
Finland 1909-1929), 1930, 52. 

3 Enkätsvar publicerades av Hugo Bergroth, Svante Dahlström, 
O. F. Hultman, Fridolf Gustafsson, Edvard Westermarck, Hugo Pipping, 
Bruno Sjöros och Folke Landgrén. 
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och finsk som politisk beteckning för alla medborgare i Finland, 
oberoende av deras språk och nationalitet, tillåta sig härmed upp- 
mana Finlands svenska tidningsmän att ansluta sig till samma 
språkliga reform, på det att allmänheten därigenom måtte påverkas 
och förändringen vinna största möjliga spridning.» 1 

 

Resolutionen jämte den föregående diskussionen fick, om 

också inte omedelbart, vittgående följder. Beslutet spriddes, 

undertecknat av alla de svenska studentkorporationernas 

främsta förtroendemän, genom de finlandssvenska tidningarna, 

och allmänheten fick ögonen öppna för att här inte var fråga 

om akademiska spetsfundigheter, utan om en angelägenhet av 

vida större betydelse. Finlands svenska ungdomsföreningar, 

som i juli 1913 sammanträdde till representantmöte, beslöt 

därvid att ansluta sig till det beslut studenterna fattat. Einar 

Pontán underströk ett år senare, att beslutet visserligen endast 

gällde en namnfråga, men en sådan av mycket stor reell 

bärvidd, ty språkets makt över tanken hade i få fall varit 

större än i detta. Då finlandssvenskarna låtit kalla sig finnar, 

hade det direkt skadat dem. Det egna nationalitetsbegreppet 

hade fördunklats. I Skandinavien hade oriktiga föreställningar 

om nationalitetsförhållandena i Finland hållits vid makt. 2 

Också på finskt håll reagerade man. För det mesta för- 

dömde man de »nya» uttrycken med stöd av argument, som 

redan har antytts och som vi senare ytterligare skall återkomma 

till. Särskilt aktiv på finskt håll var professor E. N. Setälä. 3 

Rikssvenskarnas ståndpunkt till den omdebatterade frågan 

berördes antydningsvis ganska ofta redan i den tidigare dis- 

kussionen. Sedan finländare — det blev trots allt det ordet 

som vann burskap, icke finlänning (av orsaker som här kan 

  
1 Studentbladet 1913, nr 10, 93. Jfr Ragnar Granit, Samlings- 

strävanden bland svenska studenter (Svenskt studentliv i Finland 1909— 
1929), 20 ff. 

2 Einar Pontán, Efter 1905 (Svenskt i Finland) 1914, 151 f. 
3 jfr Nya Pressen 4.7.1911; Åbo Underrättelser 9.7.1913; Hufvud- 

stadsbladet 8.5.1912; Göran von Bonsdorff, Självstyrelse- 
tanken i finlandssvensk politik åren 1917–1923, 1950, 25. 
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lämnas därhän) — fått en viss spridning i hemlandet, försökte 

man också utanför studentkretsarna skapa gehör i Sverige för 

den finlandssvenska synen på problemet och för de finlands- 

svenska önskemålen. Föreningen Arbetets Vänner, som sedan 

våren 1912 i olika sammanhang ivrat för finländare och 

finländsk, 1 publicerade sommaren 1916 en vädjan till de riks- 

svenska tidningarna att börja använda de nämnda uttrycken. 

När Sveriges press introducerade dem, hette det bl.a., skulle 

man säkert också i Finland allmänt följa dess föredöme. 2 

Ungefär vid denna tid började den finlandssvenska opi- 

nionen vinnas för den nödvändiga reformen. Tidningspressen, 

som under 1910-talets första år ännu ofta ställt sig tvekande, 

begynte under slutet av första världskriget använda fin- 

ländare, och inte långt efter Finlands självständighetsför- 

klaring kan den i sin helhet sägas ha antagit denna terminologi. 

I januari 1917 publicerade Kurt Antell sin viktiga undersök- 

ning »Finskt eller finländskt nationalmedvetande på 1800- 

talet». 3 I sin stora materialsamling »Den svenska nationali- 

tetens i Finland samlingsrörelse» kunde Axel Lille 1921 konsta- 

tera, »att benämningen finländare såsom beteckning för med- 

borgare i Finland vunnit allt allmännare burskap. Härmed har 

även en slutlig damm satts för den förfinskning, som så länge 

bedrivits med frasen ‘vi äro finnar, därför skola vi tala finska’». 4 

Fortfarande fanns det dock många enskilda individer, som inte 

inlemmat orden med sitt språkbruk, och det var därför natur- 

ligt att personer, som klart insåg vikten av en språklig hyfs- 

  
1 Herman Hultin (red.), Föreningarna Arbetets Vänner 1891– 

1941, 1941, 93 f., 162 f. 
2 Uppropet publicerat bl.a. i Hufvudstadsbladet 18.6.1916. — Bland 

tidningar och tidskrifter i Sverige som tidigt började använda finländsk 
och finländare må nämnas Svenska Dagbladet, Nya Sverige, Ekonomisk 
Tidskrift och Allsvensk Samling. 

3 Ursprungligen tryckt i Finsk Tidskrift jan. 1917; senare omtryckt i 
Kurt Antell, Finlandssvenskarnas ställning, Hfrs 1927, som inne- 
håller också andra uppsatser med viktiga synpunkter på finländare och 
finländsk. — Orden användes även i Östsvensk Tidskrift 1917. 

4 Axel Lille, a.a., 927. 
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ning på denna punkt, fann sig ha en angelägen uppgift i att 

framhålla det för finlandssvenskarnas ställning och för språklig 

reda nödvändiga i en följdriktig terminologi. I främsta ledet 

bland dessa stod Arvid Mörne, som under årens lopp upprepat 

återkom till dessa och närliggande frågor. Med auktoritet och 

stringens förde han sin saks talan.1 Sederm. professor K. Rob. V. 

Wikman behandlade temat i flere artiklar. En självständig och 

föga partibunden svensk sådan som professor G. G. Rosenqvist 

använde uttrycken i en broschyr av år 1920. 2 Om sympati för 

dem i Sverige vittnar redan namnet på Harald Hjärnes samma 

år utgivna uppsatssamling »Finländska frågor». I hyllnings- 

artiklarna med anledning av R. A. Wredes 70-årsdag i juli 1921 

återfinner man finländsk i Svenska Dagbladet, under det att 

Dagens Nyheter och Sydsvenska Dagbladet Snällposten skri- 

ver finsk och Social-Demokraten helt lyckas undvika något 

epitet av motsvarande innebörd. 

På finskt håll förhöll man sig fortfarande avogt till det allt- 

mera utbredda svenska språkbruket i landet, och karakteristiskt 

för situationen är, att det inte beaktades vid det lagstiftnings- 

arbete, som inleddes snart efter det Finland nått sin själv- 

ständighet. I den officiella lagtexten talas det sålunda genom- 

gående om finne och finsk där landets båda språkgrupper 

avses. I annan statlig, officiell text följes samma principer. 

Detta har i senare skeden skänkt den finska opinionen argu- 

ment mot finländsk, samtidigt som det i början av 1920-talet 

gav svenskarna nya skäl att understryka sin rätt att forma 

sitt eget språk och sina egna uttryck. 

Tidigare hade några landsomfattande, verkligt auktoritä- 

tiva finlandssvenska organisationer icke fattat officiell ställning 

till problemet, utan blott enskilda personer eller institutioner 

med begränsat inflytande. Då situationen emellertid i mitten 

  
1 Se bl.a. Arvid Mörne, På finländsk grund. Uppsatser och tal 

från tre årtionden, Hfrs 1927, 107 ff, 112 f, 124 ff, 154, 161, 167, 169, 
173, 183 ff, 206 ff, 218, 226 ff. 

2 G. G. Rosenqvist, Den nutida svenskhetsrörelsen i Finland. 
Mål och medel, Hfrs 1920, bl.a. s. 15, 34. 
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av 1920-talet ytterligare skärptes — uttalanden av E. N. 

Setälä 1 och Paavo Virkkunen torde särskilt ha medverkat 

till att stämningen inom det svenska lägret hårdnade — beslöt 

Svenska folkpartiet vid sin partidag 1926 för sin del enhälligt 

ställa sig bakom finländare och finländsk. (De svenska social- 

demokraterna hade redan tidigare, om också ej genom form- 

ligt beslut, omfattat uttrycken). Ståndpunkt i frågan fattades 

på förslag av Arvid Mörne, som inledde diskussionen. 2 Beslutet 

väckte, som man kunde vänta, ogillande på finskt håll, så starkt 

t.o.m. att undervisningsministeriet — undervisningsminister 

var då Lauri Ingman — såg sig föranlåtet att av förekommen 

anledning uppmärksamgöra skolstyrelsen därpå, att till begag- 

nande i statens eller med statsmedel understödda skolor icke 

fick godkännas läroböcker, i vilka uttrycken finländare och 

finländsk användes såsom beteckning för alla medborgare i 

Finland. Vikten av ett ingrepp från ministeriets sida i denna 

riktning hade antytts på finskt håll redan före partidagen. 

Reaktionen mot bestämmelsen blev häftig på finlandssvenskt 

håll, där man såg den som ett slag under bältet. Skarpa pole- 

miker uppstod mellan svenska och finska tidningar; många av 

de svenska protesterade uttryckligen mot påbudet. 3 En av 

Svenska Folkpartiets centralstyrelse avfattad protest syntes 

också i pressen: 

 

»Undervisningsministeriets beslut att förbjuda användningen av 

vissa ord och beteckningar i svenska läroböcker tvingar Svenska 

Folkpartiets Centralstyrelse att inlägga en bestämd protest mot det 

intrång i tanke- och yttrandefriheten, påbudet ytterst syftar till. 

Centralstyrelsen, som hyst den övertygelsen att dylika våldsåtgärder 

aldrig mera skulle upprepas i Finland konstaterar med djupt bekla- 

gande, att ett försök att utöva andligt tvång föreligger, samtidigt 

  
1 En sammanfattning av viktiga finska synpunkter i frågan föreligger 

av Setälä i artikelserien »‘Suomalainen’ ja ‘suomenmaalainen’», 
Uusi Suomi 31.7., 2.8. och 5.8.1924. 

2 Referat av partidagen b1.a. i Hufvudstadsbladet 16. 5. 1926. 
3 Uttalanden i frågan bl.a. i Hufvudstadsbladet 26.5., 27.5., 28.5., 

29.5., 5.6., i Åbo Underrättelser 29.5., 30.5., 9.6., i Vasabladet 28.5., 
i Västra Nyland 29.5.  
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som den ger uttryck åt sin förvissning att Finlands svenska befolk- 

ning i framtiden lika väl som tidigare skall hävda rätten att tänka 

och tala fritt» 1 

 

Vid sidan härav offentliggjordes snart också vetenskapligt 

uppbyggda artiklar om det aktuella spörsmålet. Språkmannen 

Ralf Saxén, som icke tillhörde Svenska Folkpartiet och över- 

huvud icke var engagerad i det politiska livet, underströk 

bl.a. att språkutvecklingen borde vara oberoende av alla 

politiska ingripanden. 2 Rektor Bernhard Estlander tog i en 

längre artikel upp såväl aktuella som historiska synpunkter 

på frågan »Finne och finländare» — mycket av det han där 

framhöll äger fortfarande sin giltighet, och några av hans 

påpekanden har beaktats också i denna översikt. 3 — Om man 

i korthet vill sammanfatta resultatet av 1926 års schism, 

torde det kunna sägas att de finsksinnade ingenting vann 

på undervisningsministeriets ingrepp, det väckte blott stark 

olust, och svenskarna ville mindre än någonsin avstå från 

uttryck som de funnit adekvata och behövliga. 

Från detta samma år föreligger ett av R. A. Wredes utta- 

landen i frågan om finländsk och finländare. Det förra uttrycket 

fann han »såväl fullkomligt sakenligt och träffande som i vissa 

fall nära nog oumbärligt». Den i Finland utkommande littera- 

turen kunde t.ex. icke betecknas såsom finsk utan att fram- 

kalla föreställningen att den finskspråkiga litteraturen avsågs. 

På tal om befolkning, folksed, rätt o.s.v. måste finländsk på 

enahanda sätt tillgripas. Omskrivningar med ‘Finlands’ el.dyl. 

kunde inte rekommenderas annat än i undantagsfall. I fort- 

sättningen skriver Wrede: »Något annorlunda förhåller det sig 

med ordet finländare: det är ovigt och fult, samt kan å andra 

sidan lättare undvaras än finländsk. Det har därför icke heller, 

  
1 Cit. enl. Åbo Underrättelser 29.5.1926. 
2 Ralf Saxén, Språkutveckling och politik (Hufvudstadsbladet 

5.6.1926). 
3 Bernhard Estlander, Finne och finländare (Nya Argus), 

1926, nr 11. 
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oaktat starka skäl tala även för dess användande, kommit så 

allmänt i bruk som det senare ordet». Att vid referat av Wredes 

uttalande göra gällande, såsom senare skett, 1 att denne utdömt 

ordet finländare synes mig ytterst förvånande! Liksom han på 

det såg fullkomligt lidelsefritt, fortsatte han sin argumentering 

i samma anda: 

 
»När det gäller att i språket införa ett nytt uttryck, kan och bör 

man icke försöka genomdriva förändringen medelst dekret och 

mötesbeslut, utan hellre låta det nya uttrycket småningom upptagas 

genom språkbruket. Härtill fanns i förevarande fall så mycket mera 

skäl, som de ifrågavarande uttrycken av någon outgrundlig orsak 

blivit för den finska befolkningen synnerligen förhatliga samt i 

följd härav alla manifestationer till deras förmån måste väcka för- 

bittring. När därför den svenska partidagen antog en resolution, 

vari beteckningen finländare rekommenderades till begagnande, så 

var detta ett slag i luften, som icke kunde få någon verkan i sak, 

om man ej vill härtill hänföra det på sak lika litet verkande cirkuläret 

från undervisningsministeriet, vari bruket av orden finländare och 

finländsk i skolorna förbjöds. Situationen är i sanning alltför all- 

varlig för demonstrationer, vilkas enda verkan är att tillskärpa 

språkstriden.» 2 

 

Sådana sansade uttalanden som Wredes förmådde likväl 

icke lägga olja på vågorna. Språkstriden utvecklade sig mot 

allt större häftighet. 

Något tidigare hade frågan om finländsk ivrigt debatterats 

inom Finlandsintresserade kretsar i Sverige. Meningsmotsätt- 

ningarna trädde tydligt fram bl.a. då man skulle ge namn åt 

den tidigare »Finländska föreningen» i Stockholm. Efter många 

omgångar enades man slutligen om den neutrala benämningen 

»Samfundet Sverige-Finland», ett namn som inte rimligtvis 

kunde stöta någon och som samtidigt gav vid handen att här 

var fråga om en kulturell sammanslutning, icke en politisk. 

  
1 Språkfredskommitténs betänkande (Kommittébetänkande 1/1945, 

92.) 
2 R. A. Wrede, Svenskheten i Finland och medlen för dess beva- 

rande, Hfrs 1926, 35 ff. 
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De uttalanden som tillkom i samband med eller i nära anslut- 

ning till debatten om föreningen i Stockholm kan icke här 

refereras, men jag vill likväl hänvisa till en del av materialet. 1 

 

Utvecklingen under de senaste årtiondena. Argument för och 

emot »finländsk» och »finländare» 

Då det talas om den nyare språkstriden i Finland ledes 

tankarna till meningsmotsättningarna under 1920-talet, men 

främst till dem under 1930-talet. Då stod kampen som bittrast. 

I den spelade emellertid frågan om finländsk och finländare en 

underordnad roll, den skymtade i bakgrunden till andra ännu 

mera brännande problem utan att dock läggas vilande. I för- 

grunden stod diskussionen om språkförhållandena vid Hel- 

singfors universitet. I denna översikt behöver vi inte gå in på 

1930-talets hetsiga meningsbrytningar, utan kan efter att ha 

konstaterat den avspänning som krigen medförde övergå till 

den s.k. Språkfredskommitténs betänkande av år 1945. Avsik- 

ten med kommitténs arbete var att den skulle inkomma med 

synpunkter på och förslag till en varaktig avspänning mellan 

landets språkgrupper. Frågan om finländare och finländsk 

ägnades ett särskilt kapitel i det tryckta betänkandet, och 

  
1 Ernst Linder i Svenska Dagbladet 23.11.1923; Hufvudstads- 

bladet 26.11.1923, 6.12.1923; Valfrid Vasenius, Finne eller 
finländare?, 1923; [Ernst Linder], Ordförandens yttrande vid 
Finländska Föreningens sammanträde 4. 4. 1924; [Sven Palme], 
Promemorior (2 st.) ang. finne och finländare, 1924, de fyra sistnämnda 
skrifterna duplikat eller avskr. i Åbo Akademis bibliotek; Sven 
Palme, Finne eller finländare? (Aftonbladet 26.–27.6.1924); jfr 
även Ernst Linder, Några synpunkter på språkfrågan i Finland, 
Hfrs 1934, särskilt s. 12 f. Jfr även Leo Ehrnrooth, Från ett skif- 
tesrikt liv, 1947, 328 f. — Om opinioner i såväl Finland som Sverige 
under 1920- och 1930-talen se Rolf Lagerborg, Ord och inga 
visor, 2 uppl., Hfrs 1946, 241 ff, 254 ff (kap. Finne eller finländare?) 
Lagerborg antyder bl.a. den motvilja finlandssvenskarna under 1920- 
talets angrepp och 1930-talets språkstrid måste känna mot att bli kallade 
finnar — finnarnas uppfattning var i många avseenden diametralt mot- 
satt svenskarnas. 
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den torde inom kommittén ha varit föremål för ingående 

dryftning. Efter segslitna förhandlingar fick ett centralt 

avsnitt i betänkandet följande formulering: 

 

»Kommittén har enats om, att en av de viktigaste förutsätt- 

ningarna för åvägabringande av språkfred är en sådan lösning av 

frågan om bruket av orden ‘finländare’ och ‘finländsk’, att den 

tillfredsställer de allvarligt tänkande medborgarna på vardera sidan 

av språkgränsen, vilka verkligen eftersträva språkfred, och elimi- 

nerar frågan om bruket av dessa 0rd från tvisteämnenas krets. 

Då motviljan mot ordet ‘finländare’ bland de finsktalande är så 

stark, att saken icke kan regleras på ett tillfredsställande sätt utan 

att hela ordet uteslutes ur språkbruket, har kommittén varit enig 

om, att man på svensktalande håll borde frångå bruket av detta 

ord.» Till denna principdeklaration fogades en förklaring, enligt 

vilken det på svenskspråkigt håll ansetts, att användningen av ordet 

finländsk kan begränsas till endast ett fåtal undantagsfall, där 

språkbruket uttryckligen påkallar det. En dylik lösning av frågan 

hade man även på finskspråkigt håll ansett sig kunna förorda. 1 

 

Kommittébetänkandet gav åter upphov till en livlig dis- 

kussion i tidningspressen och man och man emellan. Det kan 

också sägas ha utgjort impulsen till Börje Collianders omfat- 

tande undersökning »‘Finländsk’ — ordet och begreppet. 

Anteckningar till belysande av idéinnehållet i vår nationella 

utveckling» (1945), vari likväl det största utrymmet ägnas 

frågor rörande nationalitetsbegreppet i allmänhet m.m.d. 

Den finlandssvenska opinionen fann det omöjligt att 

acceptera språkfredskommitténs förslag. De omtvistade orden 

hade redan så nötts in i det allmänna medvetandet, att en 

återgång till ett äldre, vagt och missvisande språkbruk inte 

var tänkbart. Betänkandet som sådant innehöll vid sidan av 

historiska och aktuella fakta sådana synpunkter, som tydligt 

ådagalägger att det huvudsakligen författats av en person 

utan insikt i det svenska språkets nyanser. Dessutom är det 

ställvis ensidigt — vid det finska betraktelsesättet lägges 

  
1 Språkfredskommitténs betänkande (Kommittébetänkanden 1/1945), 

90 ff. 
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större vikt än vid det svenska 1 —, och direkta oriktigheter 

förekommer. 2 

Diskussionen om betänkandet och särskilt just om finländsk 

och finländare har i korthet refererats av Colliander i hans 

ovannämnda arbete. 3 Särskild uppmärksamhet väckte de 

inlägg som publicerades i »Arbetarbladet» och de redaktionella 

uttalanden som offentliggjordes i några rikssvenska tidningar. 

Bl.a. »Stockholms-Tidningen» och »Dagens Nyheter» tog avstånd 

från finländsk och finländare. Också på finlandssvenskt håll 

höjdes röster för att med tanke på språkfreden avstå från dem. 

— Som ett vittnesbörd om tänkesätten på finskt håll är betän- 

kandet värt beaktande, men i sak kunde det inte påverka 

utvecklingen. I enlighet med sin rätt att själva bestämma 

över sitt språk har svenskarna i Finland under senare år fort- 

satt att nyttja finländsk och finländare. Om någon för- 

ändring härvidlag kan spåras är det då snarast den, att orden 

vunnit en större utbredning med åren även bland dem, som 

tidigare ställde sig likgiltiga till spörsmålet om dem eller var 

influerade av ett äldre uttryckssätt. 

År 1946 ställde sig Finlands Svenska Folkting definitivt 

bakom finländare och finländsk efter att redan tidigare ha 

givit beteckningarna aktivt stöd. I samband härmed avvisade 

man önskemålet om att finlandssvenskarna skulle frångå 

vedertaget svenskt språkbruk. 4 

  
1 De svenska kommittémedlemmarnas övertygelse kom inte till sin 

rätt i betänkandet. Detta visas bl.a. av att en av dem, Leo Ehrn- 
rooth, i sina minnen Från ett skiftesrikt liv, 1947, konsekvent talar om 
finländsk och finländare. — Om diskussionerna inom kommittén om 
finländsk och finländare och om de svenska kommittémedlemmarnas 
ståndpunkt se även J. O. Söderhjelm, Språkfreden i Finland 
(Svensk Tidskrift), 1945, h. 1, särskilt s. 19 f. 

2 Jfr ovan om R. A. Wredes uttalande av år 1926. 
3 Börje Colliander, »Finländsk» — ordet och begreppet, 

1945, särskilt s. 5 ff; jfr särskilt s. 62 ff, 100, 113 ff. 
4 Berättelse över Svenska Finlands folktingsfullmäktiges verk- 

samhet sedan folktingets session i januari 1941 (1944), 16; Svenska 
Finlands folkting, 1946 års folkting. Protokoll, handlingar, beslut (1947), 
10, 29, 44, 84 f, 97, 111. 
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Under 1950-talet har diskussionen om finländare i det stora 

hela löpt i lugnare fåror än under de närmast föregående 

årtiondena. Frågan har alltsomoftast dykt upp i dagspressen 

och då blivit kommenterad i ett större eller mindre antal tid- 

ningar 1, och den har tangerats i samband med den då och då 

förda debatten om finlandssvenskarna och deras ställning. 

Den har berörts i arbeten om Finlands svenska befolkning. 2 

Som redan inledningsvis antyddes har knappast några nya 

synpunkter av större bärvidd framförts i dessa diskussioner. 

De bevisar snarast att positionerna en gång för alla blivit i 

huvudsak fastlåsta. Härtill kan dock tilläggas, att halvofficiella 

institutioner som Finlands Rundradio och Finska Notisbyrån 

numera så gott som undantagslöst nyttjar finländsk och fin- 

ländare. Uttrycken kan också påträffas hos finnar av en yngre 

generation, då de muntligt eller skriftligt uttalar sig på svenska. 

Den finska tidningspressen, liksom flertalet representanter 

för de äldre finska släktleden, har dock bevarat sin avoga 

attityd till uttrycken. 

Ett märkligt exempel från decenniets mitt må dock särskilt 

observeras. Under presidentvalskampanjen 1955 utgav rikets 

nuvarande president Urho Kekkonen en samling tal och 

  
1 En av de mest givande debatterna under senare år fördes i april 

1954 med uttalanden huvudsakligen i Åbo underrättelser och Västra 
Nyland. — Det senaste åsiktsbytet jag antecknat ägde rum i juli 1961 
främst i Hufvudstadsbladet och Kauppalehti. Jfr härtill Yngve 
Nordensvärd, Ett olustigt utfall (Svensk-Finland), 1961, nr 2. 
— Uppgifter om en del av de tidningsartiklar jag i denna översikt 
åberopat har godhetsfullt ställts till mitt förfogande av Brages Ur- 
klippsverk, Helsingfors. 

2 Se t.ex. Hjalmar Dahl, Finlands svenskar, 1956, sp. 520 ff; 
Klaus Törnudd, Svenska språkets ställning i Finland, 1960, 
50 ff. Av äldre, här icke i annat sammanhang åberopad litteratur kan 
nämnas bl.a. Thorsten Wennerström, Den svenskspråkiga 
folkrörelsen i Finland, 1934, passim; Henning Söderhjelm, 
Finskt och svenskt i Finland, 1935, 112 ff; C. A. J. Gadolin, 
Finland av i går och i dag, 1938, 122 f. Jfr även John H. 
Wuorinen, Suomalaisuuden historia, 1935, 208. 
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artiklar från åren 1938–1955 i svensk översättning. 1 I denna 

bok talas genomgående om finländsk; en avsnittsrubrik lyder 

»Det finländska fosterlandet», och i kapitelrubrikerna möter 

oss formuleringarna »Finländsk fosterländskhet», »Att tänka 

finländskt» och »Finländsk neutralitetspolitik». Allt detta måste 

uppenbarligen tolkas så, att president Kekkonen, som under 

1930-talets språkstrider inte hörde till det svenska språk- 

elementets vänner, senare insett att finländsk är den enda 

entydiga sammanfattningen för landets invånare. Också han 

ställde sålunda åtminstone då sin auktoritet bakom ordet. 

En annan, på sin tid än mer auktoritativ person intog där- 

emot en motsatt ståndpunkt. Det var Mannerheim, som i 

olika sammanhang deklarerade att han trots sitt svenska 

modersmål alltid kallat sig finne. 2 Han hörde till dem som 

menade, att en annan benämning hade kunnat tolkas som om 

han hade tagit avstånd från sina finsktalande landsmän. Han 

försökte höja sig över partierna, och under språkstridens 

dagar besjälades han av en uppriktig vilja att lugna de upp- 

rörda sinnena. Självständigt eller under inflytande av Marskal- 

kens terminologi, kanske också på grund av formuleringarna i 

landets lagar, har ledande personer inom vårt försvarsväsen 

och vår diplomati, också sådana med svenska som modersmål, 

i offentligheten framträtt som talesmän för finne och finsk. 

De rikssvenska opinionerna har varit i hög grad skiftande. 

De då och då återkommande uttalandena i tidningspressen 

uppvisar stor brokighet, och den praktiska tillämpningen växlar 

från fall till fall och från dag till dag. För det mesta är man 

i Sverige helt odeciderad, och man nyttjar finländsk och finsk 

regellöst om varandra. Så är fallet även i akademiska och 

intellektuella kretsar, där man dock på senare tid i något 

högre grad fått upp ögonen för vikten av att skapa åtskillnad 

mellan finnar och finländare. Bland den bredare allmänheten 

  
1 Urho Kekkonen, För fosterlandet. Tal och artiklar 1938– 

1955, 1955. 
2 Se t.ex. G. Mannerheim, Marskalkens minnen. National- 

upplaga, 1954, 163. 
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torde finne och finsk fortfarande vara förhärskande. Inkonsek- 

vensen i rikssvenskt språkbruk har helt säkert delvis sin orsak 

i ren slentrian, delvis i en kanske poetisk förkärlek för mera 

»genuina» ord som finne och finsk, delvis kanske också i en 

önskan att inte stöta finnarna med uttryck sådana som de 

vedertagna finlandssvenska. Vilka misstag, för att inte tala om 

rena absurditeter, som förekommit i rikssvensk dagspress och 

annat rikssvenskt tryck eller i muntlig framställning, skall jag 

inte här orda om. Det har gjorts ofta tidigare utan att märk- 

bara resultat framgått därav. 

En organisation som under senare tid med iver och fram- 

gång verkat för spridandet av kunskap om finlandssvenskarna 

och det svenska Finland i Sverige är Föreningen Svensk- 

Finlands Vänner. Genom sin tidskrift har den väl främst nått 

personer, som redan tidigare känt till förhållandena i vårt land. 

Med boken »Det svenska Finland. En orientering» nådde man 

kanske en något större publik. Här ingår en artikel »Finlands- 

svensk, finsk och finländsk», och här ingår också några beak- 

tansvärda ord av Eirik Hornborg: »Bruket av ordet finne för 

varje invånare i Finland har hos Sveriges folk i det närmaste 

utplånat medvetandet om, att två nationaliteter bebo det land, 

som under största delen av sin historia har bildat den östra 

delen av Sveriges rike». 1 I tidskriften »Svensk-Finland» har 

publicerats många artiklar och uttalanden i terminologifrågan, 2 

och i avdelningen Pressröster har man kunnat och kan man 

följa med diskussionen också om den. Genom framställningar 

av olika slag har föreningen — inte sällan resultatrikt — strävat 

att hos auktoritativa rikssvenska instanser väcka uppmärk- 

  
1 Eirik Hornborg, Svensk nationalitet i Finland (Det svenska 

Finland), 1948, 17. Jfr Eirik Hornborg, Finlands svenska befolk- 
ning från äldsta tid till 1808 (Finlandssvenskarna, utg. av Ragnar 
Granit), 1944, 11 ff. 

2 En av dessa många artiklar må här nämnas: Sven Andersson, 
»Finländare» och »finländsk» En omstridd terminologi (Svensk-Finland), 
1945, nr 4. Jfr härtill Sven Andersson, Finne och finsk i riks- 
svensk och finlandssvensk press (Västra Nyland 1. 7. 1945). 
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samhet för spörsmål av finlandssvenskt intresse. På grund av 

initiativ från föreningens sida har såväl Nämnden för svensk 

språkvård som Svenska Akademien (1956 resp. 1959) ställt 

sig bakom finländsk och finländare. Då också Svenska språk- 

vårdsnämnden i Finland uttalat sig i samma riktning, har 

sålunda de normgivande språkvårdande instanserna på båda 

sidor om Bottenhavet numera givit sitt auktoritativa stöd åt 

ett språkbruk, som redan länge varit gängse i Finland och 

i viss utsträckning även i Sverige. Svenska Akademiens ställ- 

ningstagande väger särskilt tungt; den har säkert icke tagit 

hänsyn till andra synpunkter än dem som motiveras av språkets 

klarhet och tydlighet. Sedan dess utlåtande offentliggjordes, 

har Föreningen Svensk-Finlands Vänner ytterligare preciserat 

sin hållning till de terminologiska frågorna. 1 

Redan långt innan Svenska Akademiens utlåtande såg 

dagen, hade flere auktoritativa språkmän ej blott i Finland, 

utan även i Sverige uttalat sig för bruket av finländare såsom 

beteckning på en medborgare i Finland, oberoende av språk. 

Finne var liktydigt med en finsktalande person. Jag nämner 

i detta sammanhang blott Olof Östergren och Erik Wellander 

och tillägger samtidigt att s.g.s. alla modernare encyklopedier 

och lexika följt samma principer, som naturligtvis även gäller 

adjektivet finländsk. 2 Nordisk Familjebok talade redan 1908 

om finländare i den här angivna betydelsen. 

Det norska och danska språkbruket skall jag inte närmare 

beröra, utan blott hänvisa till den föredömliga behandling 

Harald Jørgensen givit dessa frågor i sin bok »Det moderne 

Finland» av 1952, där han redan i förordet preciserar sin upp- 

fattning om finsk och finländsk: 

  
1 Se bl.a. Nämndens för svensk Språkvård och Svenska Akademiens i 

avskrifter distribuerade skrivelser till Föreningen Svensk-Finlands 
Vänner av resp. 15.3.1956 och 19.2.1959 samt nämnda förenings mot- 
svarande skrivelse till Svenska Akademien av 10.3.1959. 

2 Olof Östergren, Nusvensk ordbok ll (titelbl. 1926), art. 
Finländare, Finländsk, Finne, Finsk; Erik Wellander, Riktig 
svenska. 3 uppl. 1948, 755. Jfr Svenska Akademiens Ordbok VIII, 1924, 
art. Finländare och Finländsk med belägg bl.a. från 1880-talet framåt. 

  



96 Olof Mustelin 

 

»Betegnelserne finne og finsk anvendes i denne bog om den finsk- 

talende del af befolkningen, medens den svensktalende kaldes fin- 

landssvenskere og finlandssvensk. Udtrykkene finlændere og fin- 

landsk bruges om Finlands samlede befolkning, og betegnelserne 

svensker og svensk kun om befolkningen i Sverige.» 1 

* * 

* 
Sammanfattningsvis må ytterligare understrykas, att fin- 

ländsk och finländare är genomgående i den finlandssvenska 

tidningspressen och i hög grad behärskar den övriga svenska 

litteraturen i vårt land. Däremot stöter man i tal inte så sällan 

på finsk, där det borde heta finländsk (mera sällan däremot på 

finne). Orsaken härtill ligger sannolikt i en viss slentrian, i att 

ordet finsk kan förefalla kort och bekvämt att använda, och 

dessutom bl.a. i att äldre organisationer m.m. bibehållit sina 

numera sakligt missvisande namn, t.ex. Finska Vetenskaps- 

Societeten, Finska Hushållningssällskapet, Finska Ångfartygs- 

aktiebolaget, Finska Pappersbruksföreningen o.s.v. Man kan 

icke heller förneka, att finsk har en känsloklang, som finländsk 

saknar; det senare uttrycket är ju och vill vara rent objektivt, 

logiskt preciserande. Sålunda förefaller det inte en finlands- 

svensk störande att tala om t.ex. »Finska kriget», då kriget 

1808–09 avses, eller att i begränsad utsträckning nyttja 

finsk i andra, liknande sammanhang (t.ex. Finska viken, 

finska mark). Men det måste uttryckligen framhållas, att här 

är fråga om enstaka undantag, som på intet sätt rubbar den 

allmänna regeln. (På finlandssvenskt håll torde man i högre 

grad reagera mot avsteg från den, då fråga är om samman- 

hang med personer, i lägre grad mot avsteg i samman- 

hang med geografiska o.a. därmed jämförbara benämningar.) 

Noteras bör emellertid ytterligare, att det finns finlands- 

svenskar, som personligen inte ställer sig sympatiskt till 

finländare och finländsk, men använder beteckningarna av 

lojalitetskänsla mot svenskarnas flertal. 

  
1 Harald Jørgensen, Det moderne Finland, 1952, 9. — Jfr 

Ordbog over det danske Sprog IV, 1922, art. finländsk, Finlænder; 
Nils Ahnlund, a.s. 
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Strävandena att identifiera Finlands folk i politisk mening 

med finnarna som nationalitet har haft en god bundsförvant 

i det språkbruk, som för dessa båda skilda begrepp endast 

kände den gemensamma beteckningen finne. Viljan att markera 

skillnaden mellan finländsk statstillhörighet och finsk natio- 

nalitet har därför haft sina oresonligaste motståndare på det 

statsnationalistiskt betonade finska hållet. Svenskarna har det 

ofta med skäl förefallit som om namnfrågan dolt krav på 

nationell självuppgivelse av dem. På finskt håll har det fram- 

hållits, att bruket av finländare skulle uttrycka en separatistisk 

känsla hos finlandssvenskarna, något som de senare har svårt 

att förstå, då just ordet finländare är det enda uttryck som 

används för att framhäva enheten mellan de båda språk- 

grupperna. 1 

För att uppfattningen på finskt håll icke skall orättvist 

ställas i skymundan i denna översikt vill jag här ytterligare 

anföra ett uttalande av den ovannämnde Paavo Virkkunen. 

Det gjordes ursprungligen 1927, veterligen då på svenska, och 

har senare tryckts om i Virkkunens memoarer. 2 Då jag icke 

haft tillgång till den svenska texten avtrycker jag i klarhetens 

intresse uttalandet på förf:s modersmål: 

  
1 En svenskspråkig sammanfattning av de finska Synpunkterna före- 

ligger i Språkfredskommitténs anf. betänkande, särskilt s. 94. Jfr även 
därom Henning Söderhjelm, a.a.; Emerik Olsoni, 
Werner Söderhjelm — finne, skandinav och europé (Nordisk Tid- 
skrift) 1961, h. 1, passim. I enlighet med sin terminologi måste 
Olsoni ty sig till sådana konstlade formuleringar som »finsk littera- 
tur på båda språken». Hans tal om t.ex. »den kulturella finska eliten 
omkring tidskrifterna Euterpe, Argus och Päivä» föranleder mycket 
lätt missuppfattningar hos den skandinaviska publik, som inte kän- 
ner Euterpe och (Nya) Argus som svenskspråkiga kulturtidskrifter. 
— Det faktum att finska språket icke äger någon god, allmänt accep- 
terad motsvarighet till finländare (finländsk) och de svårigheter som 
vållats härav har ofta berörts i litteraturen. Jag skall icke närmare 
diskutera detta problem. Se t.ex. Otto Andersson, Finländare, 
1938, 7 ff; Sven Andersson, senast anf. uppsatser. 

2 Paavo Virkkunen, ltsenäisen Suomen alkuvuosikymme- 
niltä, 1954; 275. 
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»Kun Ruotsissakin on ryhdytty suomenruotsalaisten aloitteen 

mukaan sijoittamaan myös Suomen suomenkielisiin kansalaisiin 

mainesanaa ‘finländare’, käsitämme me suomenkieliset sen epä- 

ystävälliseksi teoksi. Tämä uutuus pistää sitä enemmän silmäämme, 

kun me emme milloinkaan ole hyväksyneet emmekä tule hyväksy- 

mään tämän sanan soveltamista meihin. Sillä sanalla ei ole mitään 

oikeutusta historiassamme. Se on päinvastoin varsin myöhään suun- 

nattu isku koko meidän valtio- ja kultuurielämämme historiallista 

kehkeytymistä vastaan. Tuon sanan käyttäjät eivät välitä suurten 

ruotsinkielisten runoilijoittemme parhaista isänmaallisista tradi- 

tioista. Eikä se ajatus, jota meihin tahdotaan tyrkyttää tätä maine- 

sanaa propagoimalla, tule milloinkaan tunnustetuksi yhtä vähän 

lainsäädännössämme kuin valtioelämässämme. Suomen perustuslaki 

tuntee ainoastaan sanan ‘finsk’. 

Meille on jotenkin yhdentekevää, millä sanoilla ruotsinkieliset 

kansalaisemme haluavat esittäytyä. Finländare-sana on heidän 

suussaan ja kirjoituksissaan eristäytymishalun ilmaus, jolle ei 

mitään mahda, vaikka sitä valitammekin kansan yhteyden kan- 

nalta — sen yhteyden, jonka innokkain ja väsymätön todistaja 

meillä on ollut Topelius. Mutta me torjumme sen, että tuota myö- 

häisen ajan kielellistä keksintöä sijoitetaan Suomen suomenkielisiin, 

jopa siinä määrin että ruotsinkielisten sanomalehtien sanavarastosta 

ovat miltei kadonneet vanhat vuosisataiset sanat ‘finne’ ja ‘finsk’. 

Tällainen piittaamattomuus on meille suomenkielisille ei ainoastaan 

käsittämätön, vaan me katsomme sitä loukkaukseksi itseämme 

kohtaan. 

Tahdomme olla vakuuttuneita siitä, että ruotsinkieliset lehdet 

sekä Suomessa että Ruotsissa aikanaan vapautuvat tästä epäasialli- 

suudesta ja historian todistuksen polkemisesta ja antavat meidän 

suomenkielisten, kun meitä mainitaan ruotsin kielellä, pysyä siinä 

mitä me olemme.» 

 

En bidragande orsak till aversionen på finskt håll mot fin- 

ländare säges också ligga däri, att ryska trupper, ämbetsverk 

m.m. som före 1918 var förlagda till vårt land kallades »fin- 

ländska», varigenom ordet fick en särskild belastning i det all- 

männa medvetandet. 1 

Jag skall inte särskilt kommentera Virkkunens uttalande 

eller andra principdeklarationer i liknande anda. Det må vara 

  
1 Se t.ex. Aarne Anttila, Kansallinen herääminen ja kieli- 

taistelu (Suomen kulttuurihistoria IV), 1936, 435. 
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nog med att konstatera att ett visst mått av känslotänkande 

spelar in såväl för dem som menar att finländsk och finländare 

är de riktiga uttrycken som för dem som fäller sin lans för finsk 

och finne. Försöker man se sakligt och utan förutfattade 

meningar på frågan torde det knappast kunna bestridas att 

argumenten för finländsk och finländare väger tyngre. 1 

Det är förvisso viktigt att olika språkliga auktoriteter gett 

finländsk och finländare sitt stöd, men än viktigare har varit 

och är, såsom redan tidigare antytts, att orden täcker ett 

uppenbart behov i vårt svenska språk. Om språkets uppgift 

är att så adekvat, så entydigt som möjligt ge uttryck åt olika 

skiftande företeelser och begrepp, då är det på sin plats att i 

det svenska språket ingår sammanfattande, absolut entydiga 

benämningar på alla invånare i Finland. 

Under diskussionerna om dessa uttryck — endast en del 

uttalanden har här ovan berörts, och argumenteringen har ofta 

inskränkts till antydningar — har det vad tiden lidit framgått, 

tyckes det mig, att det inte kan vara riktigt att i högre grad 

i dem föra in enligt vetenskapens nuvarande ståndpunkt 

diffusa eller svårtolkade begrepp sådana som ras, nation, 

nationalitet och folk. 2 Svenskar och finnar i Finland är i så hög 

grad sammanblandade i antropologisk eller etnografisk mening 

— vad man vill kalla det —, och de har i så hög grad haft en 

gemensam historia, att några skiljelinjer på grunder som dessa 

inte utan vidare kan dras. Detta sakförhållande innebär emel- 

lertid inte, att det inte skulle finnas några finlandssvenskar, 

såsom det motsatta lägrets ytterlighetsmän stundom försökt 

  
1 Under alla förhållanden är det beklagligt att känslomättade parallell- 

former nyttjas för att beteckna samma sak. Då så är förhållandet kan 
missförstånd och vantolkningar svårligen undvikas. Jfr Olof Muste- 
lin, »Finländsk» och »finländare». Några synpunkter på en fråga om 
svenskt språkbruk (Nordisk Tidskrift) 1961, h. 7. 

2 Jfr Sven Lindman, Språk och nationalitet (Åbo Under- 
rättelser 10. 4. 1954). — 

För några hänvisningar och påpekanden rörande temat för denna över- 
sikt tackar jag professor Rolf Pipping och docenten Björn Pettersson. 
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göra gällande. Finlandssvenskarna är en förhållandevis liv- 

aktig del av Finlands folk, och de betraktar sig just som finlands- 

svenskar, ibland på grund av enbart språkliga skäl, ibland på 

grund av en svårdefinierad, av olika faktorer sammansatt över- 

tygelse. De är inte finnar, de står varken »högre» eller »lägre» än 

finnarna, de bebor samma land som finnarna, det gemensamma 

finländska fosterlandet. Det är sannolikt att svenskar och 

finnar i många stycken ser på olika sätt på fosterlandet och 

på vad vi kallar patriotism, men en ibland framkastad antydan 

om att bruket av finländsk och finländare vore mindre »foster- 

ländskt» än bruket av finsk och finne är under alla förhållanden 

fullkomligt vilseledande. 


