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Senast då Svenska litterstursällskapet
hade glädjen att möta den 75-årsjubile-
rande Lars Huldén i detta auditorium var
det den mångårige styrelsemedlemmen,
den kunnige och flitige medarbetaren i
sällskapet och den uppburne ordföran-
den för sällskapet som var föremål för vår
uppmärksamhet. I dag utgör Litteratur-
sällskapet och dess auditorium huvud-
sakligen endast scenen för det som skall
hända, låt vara med ett med glädje åtaget
initiativ- och arrangörsansvar.

I dag skall Lars Huldéns mångsidiga
verksamhet belysas och analyseras när-
mast ur vetenskaplig synvinkel. Seminari-
ets program vittnar påtagligt om mångsi-
digheten i Lars Huldéns liv och verk. Hur
blev det så? Varför behöver vi ett stort an-
tal experter, även  från olika vetenskaps-
områden, för att famna hans liv och verk?
Hur har hans verksamhet på olika områ-
den fått en sådan omfattning och en sådan
halt att det är lockande, ja, nödvändigt för
forskarna och sakkunskapen att rycka ut
och försöka begrunda denna verksamhet?

De olika delarna i berättelsen Lars Hul-
dén skall i dag belysas och ges nödvändi-
ga delsvar, som sedan i sin tur samman-
tagna kan antyda ett svar på de övergri-

Hälsningsanförande vid
jubileumsseminariet

för Lars Huldén 25.4.2001

pande frågor jag just ställde. Låt mig i
dessa öppningsord antyda några drag el-
ler dimensioner hos gestalten Lars Hul-
dén som jag personligen under årens
lopp tyckt mig ha funnit.

Den första dimensionen berör, något
högtidligt uttryckt, den tidsgeografiska in-
ramningen av Lars Huldéns liv och verk.
Varje människa bildar ju ett givet mönster
på tidsaxelns och rumsaxelns av varan-
dra beroende koordinatsystem. Den fin-
landsfödde sociologen Johan Asplund ta-
lar om en överensstämmelse mellan per-
sonlighet och itinerarium, som om, säger
han, ”itinerariet vore en handstil”. Hos
Lars Huldén råder en intressant relation
mellan det rörliga och det stationära. Följer
vi hans bana upptäcker vi att han tidigt
gett sig ut och rest flitigt och vida om-
kring. Men han återvänder alltid till sina
fästen, av vilka det främsta väl är hem-
gården Nörråkers. Han kombinerar på ett
spännande sätt samtidighet med samrums-
lighet; intresset för de samtida i fjärran
rum förenas med intresset för och tillhö-
righeten till generationer av liv och tradi-
tion i samma rum. Formulerar vi det rör-
liga och stationära i något mer mentala
termer möter oss närmast relationen för-



4

änderlighet–beständighet. Föränderlighet,
kreativ öppenhet inför det nya, finner sitt
komplement, sitt nödvändiga komple-
ment, i det beständiga, exempelvis i
psalmens ord  ”Jag har ett hem, ett ljuv-
ligt hem”.

Min andra dimension berör och belyser
en annan sida av hans mentala och per-
sonliga hållning. Lars Huldén tycks på ett
förunderligt sätt vara rustad att lyssna till
och bejaka livet, samtidigt som han utty-
der det, formar det och därmed också tyglar
det med sitt språk i dess olika uttrycks-
och gestaltningsformer. Han har som sin
livskamrat en representant för solskens-
folket men hör nog också själv till samma
sort. Levande livet är hans specialgebit, för
att nu nämna namnet på den veckotid-
ning som han i unga år var en regelbun-
den läsare av, vilket han uppgett i berät-
telsen ”Ur bokens historia”. Han delar sä-
kerligen Karlebyprästens svar på den be-
kymrade frågan om det är synd att dansa:
”Bara om man dansar i otakt.” Men också
med det kriteriet kan förstås syndabör-
dan bli stor. Det rika, sprudlande, men
också det mångbottnade och outgrundli-
ga  livet kräver i sin tur sina speciella ord,
sina egna bilder, sitt speciella språk. Verk-
lighetens dallringar, röster och skalv får
sitt känsliga, kongeniala utslag på Lars
Huldéns språkliga Richterskala. Orden
”kall som en oeldad spis” når i all sin en-
kelhet, tycker jag, höga värden på denna
skala.

I den tredje dimensionen möter forska-
ren Lars Huldén. Vetgirighetens ständiga
närvaro, vetandets och undersökandets
nödvändighet, följer honom i spåren.
Försvaret av sökandets varför mot mak-
tens därför, och ihärdigheten att söka nya
frågor i redan funna svar, är hos honom
en grundhållning, för att uppmärksam-
ma två formuleringar ur promotionsdik-

ten ”Under asparna” från 1999.  I linje
med vår västerländska upplysningstradi-
tion blir härmed ”die Entzauberung der
Welt” också Lars Huldéns ledstjärna.
Men, han stannar icke där. ”Wiederzau-
berung” blir ett påtagligt inslag på andra
sektorer av hans verksamhet, liksom det
att han ser och erfar en verklighet dit
kunskapens ljus icke ensamt bär.

*

Såhär avtecknar sig i några huvuddrag
min bild av Lars Huldén. Jag skall förstås
icke försöka forma dessa tre drag eller di-
mensioner till någon helhetsbild. Men nå-
gonting tycker jag skymtar fram i min
skiss. Lars Huldéns liv, hans intressen,
hans yrke som professor äro ett.  Slår man
upp i Vem och vad före 1990-talet har den-
ne man ”med hundra lod i loppet”  märk-
lig nog icke antecknat några intressen el-
ler särintressen. Nej, för allt vad han gjort
är på sätt och vis samtidigt hans levande
intressen och hans särintressen. Han kun-
de på den punkten i den biografiska upp-
slagsboken ha låtit anteckna: Se ovan!
Men i Vem och vad 1992, 1996 och 2000 står
det ett särintresse: Hemgården Nörråkers.

Jag får på Svenska litteratursällskapets
vägnar hälsa er alla hjärtligt välkomna till
detta jubileumsseminarium kring Lars
Huldén och till hans ära. Speciellt vill jag
rikta mig till och välkomna seminariets
inledare och tacka den arbetsgrupp, med
professor Bo Pettersson och doktor Ann-
Mari Häggman i spetsen, som planerat
seminariet.

Bästa vänner,
I begynnelsen var Nörråkers, språket och Lasse!

Håkan Andersson
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Lars Huldén är uppvuxen i dialekttalan-
de miljö i Munsala i norra Österbotten.
Det var en gynnsam miljö att växa upp i
för ett barn med anlag för både diktning
och forskning – det är väl omvittnat av
Lasse själv i många sammanhang. Han
kan i dag se tillbaka på forskarinsatser i
finlandssvensk dialektologi som spänner
över en period på mer än 50 år. I dag –
den 25 april 2001 – är det på en dag när 51
år sedan han första gången framträdde
offentligt som dialektolog. Det forum han
hade valt för sin debut var Norr om lands-
vägen, organ för Arbetarinstitutets i Gam-
lakarleby kamratförbund. Där publicera-
de han den 26 april 1950 två artiklar om
Neristadsmålet, det gamla stadsmålet i
Gamlakarleby.

Att det första framträdandet som dia-
lektolog kom att gälla Neristadsmålet
kan verka konstigt, men det har att göra
med att familjen Huldén ett antal år i bör-
jan av 1950-talet var bosatt i Gamlakarle-
by. Där hade Lasse 1951–1956 anställning
som föreståndare för Arbetarinstitutet,
men en stor del av tiden i Gamlakarleby
ägnade han också åt att teckna upp dia-
lekten i det närbelägna Esse. I tre års tid,
åren 1949 till 1951, hade han stipendium
från Folkmålskommissionen för att göra
fältarbete i Esse, som en del av kommissi-
onens ”program för djupundersökning
av folkmålen på vissa orter i de svenska-
talande trakterna i landet” (Brev till Un-
dervisningsministeriet, bilaga till mötes-

Huldén och dialekterna

protokoll 3.3.1948). Lasses arbete i Esse
blev mycket framgångsrikt. Hans Esse-
samling (FMK 144a) på närmare tiotusen
ordsedlar är en av de s.k. storsamlingarna
i Folkmålskommissionens arkiv, en av de
förnämligaste vi har när det gäller både
kvantitet och kvalitet på uppteckningar-
na.

Folkmålskommissionen, som hade in-
rättats år 1927 med uppgift att fungera
som huvudman för den planerade Ordbok
över Finlands svenska folkmål, var Lasse
knuten till en stor del av 1950-talet, först
som avskrivare och upptecknare, 1953–
1955 som amanuens.

1950-talet – dialekternas årtionde

1950-talet, det blev dialekternas årtionde
framför andra i Lars Huldéns liv och fors-
kargärning. År 1950 hade han blivit ma-
gister och 1957 disputerade han på en av-
handling om den starka verbböjningen i
Österbottens svenska folkmål. Doktors-
avhandlingen fick 1959 en fortsättning i
en volym om den svaga verbböjningen.

Det är med andra ord bilden av en aktiv
och mycket flitig forskare som avtecknar
sig i det källmaterial jag har använt mig
av för mitt föredrag. Lasse gjorde upp-
teckningar i Esse och samlade material
för böckerna om verbböjningen. Dess-
utom var han livligt engagerad i Vasa na-
tions hembygdsarbete och deltog i eller
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ledde de hembygdsexkursioner som på
1950-talet var ett viktigt inslag i nationens
verksamhet. Under exkursioner med
Vasa nation tecknade han bl.a. upp växt-
namn i Björköby och Solv och ortnamn i
Sideby och Sastmola.

Studierna över verbböjningen krävde
ett stort material, som det tog Lasse flera
år att samla in genom besök i alla Öster-
bottens trettio svenska kommuner. Under
sina besök i undersökningsområdet teck-
nade han upp omkring 21 000 belägg på
verbböjningen. Det är ett material som

imponerar genom sitt omfång, men också
genom sättet som det samlades in på.
Uppteckningsresorna företogs nämligen
per tåg och cykel, och det är ett kraftprov
som nog ingen doktorand skulle göra om
för en doktorsavhandling i dag.

Lasses öden och äventyr under 1950-ta-
lets uppteckningsresor i Österbotten är
vid det här laget ett stycke vetenskapshis-
toria som det skulle gälla att dokumente-
ra, för den händelse att nordistikens his-
toria under senare delen av 1900-talet i si-
nom tid blir satt till pappers. Den som

Ordsedlar med Lars Huldéns uppteckningar av Essedialekten 1949–1951. Huldéns Essesamling innehåller
närmare tiotusen sådana ordsedlar och är en av de s.k. storsamlingarna i Folkmålskommissionens arkiv
(FMK 144a). Foto Janne Rentola.
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någon gång har företagit insamlingsresor
i fält vet att man kan råka ut för de mest
oväntade och intressanta händelser, träffa
på stora personligheter bland de sages-
män man anlitar för sin undersökning.
Lasses upplevelser av det slaget skulle
forskarsamfundet som helhet säkert gär-
na ta del av.

Till vetenskapshistorien hör numera
också en insats av annat slag, som Lars
Huldén stod för tillsammans med läraren
och kollegan Olav Ahlbäck. Det var näm-
ligen de två som var först ute med att
göra dialektinspelningar och ta upp folk-
musik och muntlig berättartradition på
band. Detta pionjärarbete ägde rum ”un-
der tio dagar på tio orter i norra Österbot-
ten” sommaren 1952 (som det heter i
Folkmålskommissionens protokoll 18.12.
1952). Lasse som talade den lokala dialek-
ten stod för utfrågningen, och resultatet
av detta fältarbete blev 20 band på 30 mi-
nuter vartdera, dvs. tio timmar inspelat
material. Det är ett resultat som berättar
mera om den knappa tillgången på forsk-
ningsmedel sju år efter krigsslutet än om
de två forskarnas flit och engagemang.

Det har i år gått 44 år sedan Lasse dis-
puterade på sin avhandling om verbböj-
ningen i Österbottens svenska folkmål.
Disputationen ägde rum den 13 april
1957 med Olav Ahlbäck som opponent
och Olof Enckell som kustos. Det får vi
reda på genom ett reportage från disputa-
tionen i Österbottniska Posten (26.4.1957),
som då för tiden var lokalorgan för Ny-
karleby stad med omgivning. Disputatio-
nen blev tydligen en utdragen tillställ-
ning, för i hela ”tre timmar diskuterades
detaljfrågor – såsom om det skall heta ’i
Åland’ eller ’på Åland’ o.s.v.”, berättar
Österbottniska Posten. Men ”till sist gav
professor Ahlbäck beröm åt avhandling-
en och förklarade att det skulle bli ett nöje
att rekommendera den för historisk-filo-

logiska sektionen vid universitetet samt
att intyga dess höga kvalitet”.

Det goda omdömet om avhandlingen
kan jag instämma i – i olika sammanhang
har jag själv haft anledning att rådfråga
de två volymerna om verbböjningen och
funnit att de är oväntat rika på innehåll.
De ger inte bara en fyllig redovisning av
det österbottniska verbmaterialet utan
innehåller också ett stort jämförelsemate-
rial från både sydfinländska och norr-
ländska mål. För någon tid sedan sökte
jag till exempel förklaringen till en verb-
form vurti, ’blivit’, som jag hade stött på i
Lars Sunds roman Colorado Avenue. Det
visade sig att vurti var en norrländsk su-
pinumform (av verbet varda), som Lars
Sund hade införlivat med den sydöster-
bottniska dialekt som dialogen i Sunds
romaner för övrigt återges på (Ivars 2000,
142).

Karlebymålet

Bland enskilda dialekter är det konstigt
nog inte Munsalamålet utan Karlebymå-
let som mest har dragit till sig Lars Hul-
déns intresse (Huldén 1986 [1967]; 1973).
Eller det kanske inte är så konstigt heller,
när man känner till Lasses förkärlek för
komplicerade problem som pockar på en
lösning. I Karlebymålet är det den säreg-
na förenklingen av genussystemet som
har bjudit ett motstånd som måste be-
tvingas.

Förenklingen innebär att alla substan-
tiv i obestämd form singularis har blivit
den-ord, i bestämd form singularis där-
emot det-ord: ein biil men häte(e) biile, ein
fåår men häte(e) fååre osv. Det ligger nära
till hands att förklara genusförenklingen
med finsk påverkan, eftersom finskan ju
är ett språk som saknar kategorin genus.
Säkert är att finskan har spelat en roll i
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språkutvecklingen i Karlebytrakten med
dess blandbefolkning sedan gammal tid,
men Lasse har också velat och kunnat
leda i bevis att förenklingen kan ha språk-
interna orsaker. Kort sagt skulle den i så
fall ha uppkommit genom en kedjereak-
tion där en förändring i formsystemet har
dragit en annan med sig.

Man kan nästan beklaga att inte riks-
språket och andra dialekter har fått del av
den genusutjämning som inträffat i Kar-
leby och Nedervetil, menar Lars Huldén.
”Då hade svenska språket varit bra
mycket enklare än det är nu” (1986
[1967], 111).

Amerikaexpeditionen 1971

Från Karleby tar vi så ett stort kliv över
Atlanten till den nordamerikanska konti-
nenten. Där ledde Lars Huldén våren
1971 en inspelningsexpedition som kom
att bli en oförglömlig upplevelse för oss
som hade glädjen att få vara med på re-
san – en upplevelse större än livet, kunde
man nästan säga. Det var Lasse som hade
tagit initiativet till Amerikaexpeditionen
1971, som vi kallade oss, och med på re-
san var förutom Lasse också jag själv
samt Ragna Ahlbäck och Mikael Reuter.
Vi startade vår tre månader långa färd i
Seattle på västkusten i början av mars och
avslutade den i New York på östkusten i
slutet av maj.

Under vår färd från Stilla havet till At-
lanten träffade vi säkert närmare ett tusen
emigranter och emigrantättlingar utgång-
na från svenskbygderna i Finland. Bland
de finlandssvenskar vi mötte i Förenta sta-
terna och British Columbia på den kana-
densiska sidan om gränsen spelade vi in
drygt 600 intervjuer motsvarande ett
bandmaterial på nästan 400 timmar.

Ett urval av de emigrantberättelser vi

spelade in publicerades 1976 i en bok som
fick titeln Amerikatrunken. Emigranter be-
rättar om sig själva. Där möter vi männi-
skor och människoöden av många olika
slag: män som hade vaskat guld i Klon-
dyke i Alaska, arbetat under jord i kop-
pargruvorna i Butte, Montana, fällt tim-
mer i urskogarna i Eureka, Kalifornien,
brutit sten i stenbrotten i Quincy, Massa-
chusetts, farmat tranbär i Hoquiam,
Washington, fiskat lax längs Stillahavs-
kusten upp mot Alaska, etablerat sig som
husbyggare i Vancouver i British Colum-
bia. Där möter vi Terjärvflickan som hade
sytt kläder åt skådespelerskan Claudette
Colbert (”She was the star those days”)
och andra kändisar i den finaste affären
på Fifth Avenue i New York, vi möter
Närpesflickan som hade arbetat i hushål-
let för flera generationer Vanderbilt på
Manhattan i New York, och många,
många till.

Efter hemkomsten från Amerika skrev
Lasse en serie artiklar som publicerades i
Hufvudstadsbladets söndagsläsning som-
maren 1971. Våra informanter var födda i
slutet av 1800-talet och hade i de flesta
fall kommit till Amerika innan invand-
ringen reglerades med hjälp av de s.k.
kvotlagarna på 1920-talet. Många kom
direkt från skriftskolan, de saknade ut-
bildning och fick göra de tyngsta arbete-
na som fanns i det dåtida amerikanska
samhället. Men man kom till ett land där
man fick äta sig mätt. Det satte man värde
på, för det hade inte alla gånger varit möj-
ligt i det Fattigfinland man lämnat bakom
sig. Fattigdomen var en viktig orsak till
utvandringen till Amerika, men en del
hade rest av äventyrslust och många
unga män hade flytt undan värnplikts-
uppbåd och tjänstgöring i den ryska ar-
mén. Påfallande många var styvbarn och
halvsyskon och hade rest i väg för att
slippa olidliga hemförhållanden. Bland
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annat sådana saker får vi veta när vi tar
del av artiklarna i Hufvudstadsbladet (20.6,
4.7, 11.7.1971).

Emigrantberättelserna, livsödena, har
naturligtvis ett intresse i sig, men egentli-
gen var Amerikaexpeditionen utsänd för
att dokumentera emigranternas språk,
amerikafinlandssvenskan.␣ Emigrantspråken
i Amerika var vid den här tiden föremål
för ett livligt intresse. Vår egen expedi-
tion var till exempel i hög grad inspirerad
av de inspelningsresor som Folke Hed-
blom från Landsmåls- och folkminnes-
arkivet i Uppsala på 1960-talet hade före-
tagit till svenskbygderna i Minnesota.
Före oss, år 1965, hade också Pertti Vir-
taranta gjort en inspelningsresa i ameri-
kafinska kolonier i USA och Kanada (Vir-
taranta 1992, 7).

Vi reste ut med rätt orealistiska föreställ-
ningar om dialekter som i emigrantmiljö

skulle ha bevarats bättre än i hemlandet.
De förväntningarna kom i hög grad på
skam, för det språk som mötte oss var i de
allra flesta fall en utjämnad dialekt som ta-
lades rätt likartat över hela den amerikan-
ska kontinenten, från Stillahavskusten i
väster till Atlantkusten i öster. Denna
”amerikanska högfinlandssvenska” (Hul-
dén 1972, 61) får sin prägel av en del mind-
re påfallande dialektdrag och av inlånade
engelska ord och fraser. Emigranternas
språk är i viss mån också arkaiserande till
sin karaktär. Nekningsordet icke är till ex-
empel mycket vanligt i amerikafinlands-
svenskan, troligen beroende på skrift- och
kyrkspråkligt inflytande.

På amerikamaterialet har Lasse själv
gjort en liten studie över den utjämnade
emigrantdialekt som vi fick så många
prov på under inspelningsresan i Ameri-
ka. I uppsatsen ”Ett österbottniskt sock-

Amerikaexpeditionen 1971, med Lars Huldén som expeditionsledare, gjorde omkring 600 intervjuer med
amerikafinlandssvenskar i USA och Kanada under sin färd från Seattle på västkusten till New York på öst-
kusten.
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enmåls öden i Amerika” (1978) är det för
ovanlighetens skull den egna dialekten,
Munsalamålet i Amerika, som uppmärk-
sammas. Han har också utnyttjat Ameri-
kamaterialet skönlitterärt, såsom i boken
Berättelser om mig och andra (1992).

Diktning på dialekt

De senaste 20–25 åren har Lars Huldén
strängt taget ägnat sig mer åt diktning på
dialekt än åt forskning i dialekterna. I en
intervju för Borgåbladet 1.9.1973 säger han
att dialektforskning alltid har stått hans
hjärta nära, men att det egentligen skulle
vara skojigt att ge ut dikter på dialekt.
Det måste ju vara lätt att skriva på sitt
modersmål, funderar han: ”Som att gå
och bada i en lagom varm sjö.”

År 1977 kom den så, en samling dikter
på dialekt som bar titeln Heim/Hem. Till
diktsamlingen hör också en kassett med

dikterna inlästa på både dialekt och hög-
språk av författaren själv.

Något som läsaren av dikterna i Heim/
Hem frapperas av, det är den stora nog-
grannhet författaren har vinnlagt sig om
när han har klätt sina tankar i en dialektal
språkdräkt. I den senaste uppsatsen i äm-
net dialektologi av Lasses hand får vi en
inblick i mödorna bakom återgivningen
av Munsalamål i skrift. Uppsatsen heter
”Hur jag översatte julevangeliet till mitt
modersmål” (2000), och där kommer det
fram att Lasse har använt en stor del av
sitt liv till experiment med att göra be-
griplig text på Munsalamål. Svårigheten
har bestått i att hitta ett sätt för ljudåter-
givningen av den ”rena” dialekten, den
genuina dialekten. Men ofta har svårig-
heten dessutom bestått i att hitta en stilni-
vå som är värdig det ämne som behand-
las, som fallet är med till exempel jul-
evangeliet.

Ska man översätta julevangeliet till dia-
lekt, så får man lov att välja en stil som
motsvarar evangeliets. Hur ska man till
exempel återge ett uttryck som vänta barn
på dialekt? Det är ett uttryck som dia-
lekterna i och för sig har många motsva-
righeter till, men uttryck som till största
delen är opassande i sammanhanget. Och
hur ska man återge ord med högt stilvär-
de som herde, härbärge, krubba, prisa och
lova eller trolovad? Hur Lasse har löst pro-
blem av det slaget ser vi exempel på i tex-
ten med julevangeliet som återges nedan
(med exempelord kursiverade av mig).

Julevangeliet på Munsalamål lästes
upp vid gudstjänsterna i Munsala kyrka
under julhelgen 1999, och mottagandet
var så positivt att julevangeliet i Lasses
version hädanefter kommer att läsas var-
je julafton i Munsala kyrka. Den dialekta-
la versionen kommer ortsborna mycket
närmare än den officiella, det har Munsa-
laborna själva intygat.

Heim/Hem utkom 1977 med dikter på dialekt och
högspråk.
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Med julevangeliet på Munsalamål vill
jag avsluta mitt föredrag, och jag frågar:
Kan man överlämna en finare gåva till den
omgivning där man har tillägnat sig sitt mo-
dersmål, än just julevangeliet på sin egen dia-
lekt?

För, som det heter med Lasses egna ord
(2000, 133): ”Dialekten är ett modersmål
som, likt varje modersmål, är utbrett i
hjärttrakten på människan.”

Ann-Marie Ivars

JULEVANGELIET

Lukas 2:1–20 på Munsalamål översatt av Lars
Huldén (Monå, Nörråkers)

1. He va han tiin, tå e kååm åådäs fråån tjei-
san, Agósstos, att allihåop i heila väädin
sko måsst leta skriiv åpp se po in lissto
såm e sko gaàas ett tå e sko krävas inn
skattin.

2. He dee va fössta skattskriivninjin å hon
jåodist po han tiin, tå Kviriínios va stååt-
halldar i Syyrien.

3. Tå fåor allihåop ti han staan, såm vart holl-
di såm teiras, åssta leta skattskriiv se.

4. Å Joosef, såm höört ti Daaviidas slekkti,
han fåo fråån Naasaret i Galileéen åpp ti
Jodeéen, ti Daaviidas staan, såm heitä
Bettlehemm,

5. åssta leta skriiv åpp se, å me sse hadd an
Mariia, såm an va fylå´va mää å såm ventta
lihlbååni.

6. Å jysst ttå di va tää, så hadd on gaai tiin
uut,

7. å så fikk on in påik, å he va fössta bååni
hennas. Hon linnda an å laa an iij in jito iij i
stall, fy he finndist it na ruum ot dem i jes-
sjiväriíji.

8. Sama nattin så låå e na fååvaktara po uut-
mark it så langt ifråån å vakta fåårhåopin.

9. Mitt i ahltihåop så ståo in Härrans engäl
räätt framfy dem, å Härrans hääliheit bara
strååla åkring dem, å ti vart jåo så grömt
rädd.

10. Men engäln saa ott dem: ”Iidasin it vara
rädd. Fy, si ni, ja kåmmbä me i glaadi bååd
ot edär, å he e in tokan gläädji så an räkkär
ot ahlt fålk.

11. I daa ha in frällsa vaari föödd ot edär i
Daavidas staan, å he e han såm e Mesiías,
HÄRREN.

12. Å dähää ska ni haa ti märk: Ni kåmmbä ti
hitt i båån såm jysst ha vaari föödd å ä lin-
da å liggär iij in jito.”

13. Å me ti sama så va in heilan himmelskan
häär tää lame engäln, å allihåop så priisa
di Guud å sjongd:

14. ”Ääron i himmeln ot Guud,
å frääd po jåolin ot tem såm an a vääld
uut.”

15. Tå englan hadd fari taan å åpp i sjyyjin, saa
fååvaktaran ot varaadär: ”Vili gaa ti Bettle-
hemm åssta skåda va såm ha sjeedd täär, å
såm Guud ha läätt åås fo veta.”

16. Ti jikk tiidååt så fåort di kona, å så hitta di
Mariia å Joosef å bååni såm låå i jiton.

17. Tå di hadd siitt e, så tala di åmm va engäln
hadd sakt ot dem åm he di bååni.

18. All såm höört e ondrast ååt va fååvaktaran
saa.

19. Mariia laa e på järta å fonndäära mytji påå
e.

20. Å fååvaktaran jikk tibaak ti sett å priisa å råo-
sa Guud fy va di hadd fååi höör å sii; ahlti-
håop stemmd me he såm hadd vaari sakt
fy dem.
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Lars Huldén och ortnamnen är ett förhål-
lande som vi är ovanligt väl underrättade
om. Lars Huldén har själv i flera sam-
manhang skrivit om sina möten med ort-
namnens värld, om upplevelser av en-
skilda namn och om namnforskandets
glädjeämnen och frustrationer. Det har
han gjort på både vers och prosa. Han är,
vad jag vet, den ende som har diktat (i
ordets egentliga betydelse) om ortnamn
och om ortnamnsforskning. Men många
fler har ”diktat” om ortnamn. Förhållan-
det mellan Lars Huldén och våra svenska
ortnamn kan alltså betecknas som lång-
varigt, varmt och innerligt – men ingen
förälskelse går fri från konflikter, inte hel-
ler hans engagemang i ortnamnen och
ortnamnsforskningen.

En god introduktion till temat Lars
Huldén (LH) och ortnamnen är hans av-
skedsföreläsning i maj 1989, då han läm-
nade sin professur i nordisk filologi vid
Helsingfors universitet och kunde bli fri
forskare (dock inte i den specifikt öster-
bottniska betydelsen). Avskedsföreläs-
ningen har också publicerats i Svenska
folkskolans vänners kalender 1989.

Han börjar sin föreläsning med en
mycket personlig redogörelse för sin för-
sta upplevelse av ortnamn, av

namnet som ett alldeles egenartat språkligt
underverk. Jag var med min far till skogen
närmast gården. Det var sommar så vi kör-
de med kärra. Det var sent på eftermidda-
gen, jag minns ännu hur solljuset såg ut.

Lars Huldén och ortnamnen

Namnet på Nyri skogen, ”Nyyrii skåojin”, vid
hemgården i Monå var Lars Huldéns första kon-
takt med ortnamnens fascinerande värld.

”Dä häär e nyyrii skåojin” sa min far, dvs.
”Det här är Nyri skogen”. Jag förstod att
skogen hade ett eget namn. Vad namnet be-
tydde tänkte jag inte alls på. Det räckte åt-
skilliga år innan jag kopplade ihop det med
Nyrian som stod i själva skogsbrynet på den
tiden.

LH:s förhållande till ortnamnen blev efter
hand mer medvetet och reflekterande. Ett
femtontal år efter mötet med Nyri skogen
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tog han sitt första betyg i nordisk filologi
och det började bli dags för honom att
tänka på hur han skulle gå vidare. Hans
lärare Arnold Nordling tyckte att han
skulle göra uppteckningar, eftersom han
kunde dialekt. Olav Ahlbäck på Folkkul-
tursarkivet ansåg att det kunde vara
lämpligt att ta sig an ortnamnen i hem-
trakten, och det kände LH själv mest för.
Dåvarande fil.kand. Åke Granlund visa-
de honom hur man gör (i fråga om att be-
teckna uttalet osv.) – och på den vägen
blev det. Somrarna 1945–1947 tecknade
LH upp ortnamnen i Munsala som Sven-
ska litteratursällskapets stipendiat – en
traditionell start för en blivande finlands-
svensk namnforskare.

Start hemma i Monå

LH inledde karriären med uppteckningar
i hembyn Monå. Den första sommarens
skörd blev 620 namn. I sin redogörelse för
arbetet till Språkvetenskapliga kommit-
tén 16.10.1945 säger han avslutningsvis
litet ospecificerat ”att jag i framtiden
kommer att fortsätta med uppteckningar
[...] och därför vördsamt anhåller om att
bli ihågkommen vid utdelandet av sti-
pendier för uppteckningsarbeten”. Han
fullföljde med stöd av litteratursällskapet
arbetet i Munsala och utvidgade seder-
mera fältet. Fler och större stipendier har
det som känt blivit efter hand.

I ett protokoll från Språkvetenskapliga
kommittén 28.4.1947 ingår en bedömning
av de första uppteckningarna: ”Vid genom-
gång av samlingen hade ett antal smärre fel
och oklarheter, såsom utelämnade längd-
beteckningar, otydliga och osäkra accent-
tecken etc., antecknats för att av stipendia-
ten rättas vid första tillfälle. Sekreteraren
fann samlingen föga omfångsrik, men an-
såg att den kunde godkännas.”

LH planerade att utnyttja den växande
och förbättrade samlingen för sin kandi-
datavhandling. Han förkovrade sig vid
ortnamnsarkivet i Uppsala vintern 1947–
1948 och sommaren 1949, vilket nog inte
var så vanligt vid den här tiden. Avhand-
lingen blev klar 1950. Den var tydligen li-
tet förmer än ett rutinmässigt tillkommet
första lärdomsprov, eftersom den befanns
värd att ges ut i tryck. Den publicerades i
litteratursällskapets serie Studier i nordisk
filologi 1952, där den omfattar hela 160 si-
dor. Avhandlingen om ortnamnen i Mun-
sala var LH:s första bidrag till litteratur-
sällskapets publicistik. Det skulle bli mer
med tiden.

Hur LH planerade att lägga upp arbetet
framgår av ett brev från honom till Språk-
vetenskapliga kommittén 20.3.1948: ”att
lägga huvudvikten på etymologier är
omöjligt, då ju de flesta namnen är unga
och genomskinliga”. Därför fann han det
vara bäst att ”låta namnen berätta om 1)
traktens geologi, växt- och djurvärld 2)
folkets seder och bruk. Efterlederna får
ett kapitel för sig liksom jämförelsenam-
nen, namn av finskt ursprung och språk-
liga företeelser som efterledsbetoning,
kompositionsfog och utelämnande av be-
stämda artikeln. [...] Det ena namnet efter
det andra klarnar småningom. Ortnamns-
arkivet ger en mycket värdefull hjälp.”

LH:s Munsalaundersökning var länge
unik i sin egenskap av sockenmonografi.
Först långt senare har den fått sina mot-
svarigheter i t.ex. arbeten av Kurt Zillia-
cus, Airi Kartano och Bertel Fortelius.

LH:s förstlingsverk står sig fortfarande.
En ortnamnsteoretiker av i dag har kan-
ske ett och annat att invända mot klassifi-
ceringen och analyserna, där LH följer sin
tids principer med Uppsala som förebild.
Jag har inte hittat några recensioner av
LH:s förstlingsverk i vetenskapliga tid-
skrifter, bara ett odaterat klipp ur Jakob-
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stads Tidning där signaturen Bert bedö-
mer såväl Evert som Lars Huldéns då ak-
tuella publikationer: ”Både far och son
Huldén har nog mera i bakfickan. Det får
vi vara förvissade om”, avslutar han.

Konflikter på hemmaplan

När avhandlingen publicerades hade LH
som nybliven magister redan lämnat Hel-
singfors och flyttat hem till Österbotten.
Han gjorde uppteckningar i Esse och var
samtidigt föreståndare för Arbetarinstitu-
tet i Gamlakarleby 1951–1956. Här korsa-
des LH:s och mina vägar för första gång-
en, 1956 torde det ha varit. Jag var på den
tiden tonårig medlem av institutets film-
klubb där LH varje söndagsmorgon pre-
senterade veckans film. Jag minns några
av filmerna än i dag, t.ex. en serie med
italienska neorealister.

Ortnamn brydde jag mig inte om på den
här tiden, men LH hade händerna fulla
med dem: han ledde studiecirklar om dia-
lekt och ortnamn, skrev ortnamnsspalter i
Österbottningen och Jakobstads Tidning. Det
hör till att den som skriver om österbott-
niska ortnamn i en österbottnisk tidning
dras in i polemik. Så var det också på 1950-
talet: hembygdsforskarna protesterade
mot LH:s tolkningar av några svårförklar-
liga lokala ortnamn. Föga överraskande
gällde protesterna LH:s namntolkningar
från finska utgångspunkter.

Sedermera har det som vi vet blivit fler
tidningspolemiker för LH:s del. En kärn-
punkt i de utdragna diskussionerna har
genom tiderna varit hans tolkningar av
svenskösterbottniska ortnamn, av vilka
en del har visat sig vara av finskt ur-
sprung. I avskedsföreläsningen 1989 tar
LH upp förhållandet: ”Jag berör här en
för många finlandssvenskar ömtålig frå-
ga. En under hela detta århundrade fort-

gående diskussion tyder på att alla inte
vill acceptera att det i de nutida svensk-
bygderna finns namn av finskt ursprung.
Många av de hundratals inlägg som har
gjorts uppvisar en genant fanatism och
rasism hos skribenterna.”

En skolpojke i Gamlakarleby befattade
sig föga med den hetsiga debatten i lokal-
pressen, men LH var säkert djupt engage-
rad och kanske också illa berörd av att
personer i hans nya hemstad tyckte att
han som utsocknes inte hade någon rätt
att göra nytolkningar av traktens ort-
namn, bl.a. baserade på äldre skrivformer
som han hade påträffat i Riksarkivet. I en
insändare i Österbottningen 11.10.1955 ut-
döms han direkt: ”utsocknebon, fil.mag.
Lars Huldén [...] har forskat i de äldsta
urkunderna gällande  v å r   b y g d [...] Så
kan en i vår bygd icke hemmahörande
självmedveten ungdom ge sig till att
racka ner på personer, som [...] velat beri-
ka sin kännedom om den bygd, som fost-
rat dem, om förfäderna, om den jord
dessa bebrukat och i hårda tider värnat
och vattnat med sina tårar.” Det känns
smått pinsamt att som son av just denna
bygd och befryndad med skribenten åter-
se inlägget.

LH replikerar 16.10.1955 att han trots
allt har dristat sig att läsa urkunder som
gäller insändarskribentens hembygd. Han
medger också att han är ”utsocknes samt
jämförelsevis ung (fyller 30 i februari)”.
Men kanske han ändå är ett ”sannings-
vittne” eftersom ”en ’utsocknebo’, när
det gäller att tolka ortnamn, kan gå till
verket med större objektivitet och saklig-
het än en inföding, vars omdöme är för-
villat av önskedrömmar om den egna
bygdens fornstorhet”.

I mitten av 1950-talet var det ändå de
österbottniska verben som primärt enga-
gerade LH; ortnamnen var mest bara ett
debattämne, i ÖB och i Jakobstads Tidning.
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(Ett pikant inslag i JT vid den här tiden
var en pensionerad stadskamrers ”noa-
kidiska” nytolkningar av österbottniska
ortnamn – namnen kopplades samman
med Bibelns Noa och hans söner. Tolk-
ningarna stödde sig inte oväntat på bl.a.
Rudbecks Atlantica.)

De första ”stora” namnen

Först 1959 finner vi sedan enligt LH:s bib-
liografi det första större onomastiska bi-
draget efter kandidatavhandlingen: en
studie över Namnet Vörå, som publicera-
des i Budkavlen. LH återför namnet på fi.
vieru och menar att namnet ursprungli-
gen har åsyftat strandbrinkar som har ra-
sat ner i ån i nuvarande Vörå. Men redan
här, liksom i sina senare tolkningsförslag,
är LH försiktig. Han har återkommit till
namnet ett par gånger och sett det ur litet
andra vinklar. I en artikel 1997 kombine-
rar han det fortfarande med vieru, som
han nu snarast vill knyta an till en bergs-
sluttning; en tidig bebyggelse vid det nu-
tida Vörsberget har kommit att ge namn
åt hela socknen. Det är typiskt för LH att
inte en gång för alla binda sig vid en be-
stämd lösning, inte ens när den förefaller
högst rimlig. En bisats eller en fotnot i ett
äldre försök att tolka ett namn lyfts fram
långt senare och blir utgångspunkten för
en reviderad tolkning.

LH:s vetenskapliga bana är slingrig, det
vet vi; intressena avlöser varandra, blom-
mar upp och läggs åt sidan, men förr eller
senare dyker de ofta upp igen. Så också
med ortnamnen. Efter Vöråuppsatsen
dröjde det till 1965  innan LH återvände
till ortnamnen, nu till ett annat österbott-
niskt sockennamn: Pedersöre, namnet på
en nordligare av de medeltida storsock-
narna. LH kommer till att namnet är av
finskt ursprung och rimligtvis bygger på

ett äldre finskt *Peqrasaari el.d., med en
gammal form av fi. peura ’ren’ (djuret)
som förled och det allmänna saari ’holme,
ö’ som efterled. Den omsorgsfulla utred-
ningen ingår i Folkmålsstudier 19.

Nörråkers i världen

Hemgården Nörråkers och hemsocknen
Munsala återkommer gång på gång i
LH:s namnstudier, särskilt under 1990-ta-
let då LH tycks ha återvänt hem också
som namnforskare (”En hemmansklyv-
ning i Österbotten 1768” (1984), ”Nörrå-
kers i världen” (1989), ”One hectare of
place-names” (1990), ”Efter täckdikning-
en” (1992), ”Ortnamnens upplevelsevär-
de” (1994)). Vid den här tiden hade LH
upphört att vara brukare av hemgårdens
marker. Åkrarna täckdikades och arren-
derades ut. ”När jordägarna inte längre
bor kvar på sitt hemman är det ödesdi-
gert för namnskicket”, säger han i en arti-
kel från 1992. LH vet att han är den sista
traditionsbäraren i fråga om en stor del
av hemgårdens ortnamn. Morgondagens
jord- och namnbrukare på Nörråkers
kommer att använda andra namn och fär-
re namn, men LH har sett till att det gam-
la namnlandskapet lever kvar, i litterär
form. Han tog vara på namnen redan från
och med 1945 och har sedermera om-
sorgsfullt beskrivit namnskicket i flera
uppsatser. Namnlandskapet kring hem-
gården har fått sina monument, eller sna-
rast kanske en rad minnesstenar, också i
LH:s skönlitterära produktion.

Det grundliga studiet av namnen hem-
mavid kan också motiveras så här: ”Jag
tror att en namnforskare alltid borde bör-
ja med att studera ett lokalt namnskick i
dess helhet för att lära sig förstå vad som
är vanligt och rimligt i namnens värld”,
hette det i avskedsföreläsningen 1989. LH
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har flera gånger tagit namnen kring hem-
gården till utgångspunkt för diskussio-
ner som burit mycket längre. T.ex. i arti-
keln ”En hemmansklyvning i Österbot-
ten 1768” (1984) visar han att namnförrå-
det på en enda gård egentligen ger en god
återspegling av namnskicket i svenska
Österbotten som helhet. I avskedsföreläs-
ningen leder Nörråkersnamn honom
långt bakåt i språkets historia. ”One hec-
tare of place-names” var ett föredrag vid
den internationella namnforskarkongres-
sen i Helsingfors 1990. Här visar LH att
mikroonomastiken kan öppna perspektiv
på grundläggande frågor inom namn-
forskningen, t.ex. gränsdragningen mel-
lan ortnamn och appellativ.

En rad studier av det svenskösterbott-
niska namnskicket är ett vägande inslag i
LH:s onomastiska biografi. Det började
redan på 1950-talet. Ett resultat av studie-

cirkelarbetet vid Arbetarinstitutet i Gam-
lakarleby är väl ”Några ortnamn i Gam-
lakarlebytrakten” (1950). Sedan blev det
t.ex. hemmansnamnen Väst, Haals och
Slotte, bynamnet Harrström och en möns-
tergill studie av Hapne i Petsmo.

Några större artiklar om österbottniskt
namnskick är tematiskt anlagda. I ett bi-
drag till den nordiska namnforskarkon-
gressen i Helsingfors 1962 fördjupar sig
LH för första gången i frågor rörande
namngivningen i språkkontaktområden.
”Finsk-svenska blandnamn i Österbot-
ten” handlar dels om sjönamn i norra
svenska Österbotten, dels om det tidigare
missförstådda sankmarksnamnet Vränge-
ne i Vörå.

”Jeppo, Lappo, Keppo och andra öster-
bottniska ortnamn på personnamns-
grund” (1981) tar upp ett tema som skulle
bli centralt i LH:s senare forskning: ort-

Lars Huldén har grundligt dokumenterat namnskicket på hemgården Nörråkers i Monå och därmed sett till
att det gamla namnlandskapet lever kvar – åtminstone i litterär form.
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namn på personnamnsbas. Här visar han
att ett antal länge diskuterade österbott-
niska ortnamn i själva verket troligen är
ursprungliga personnamn som har blivit
gårdsnamn, bynamn osv. (Lappo, Jeppo,
Kimo m.fl.). Artikeln publicerades också i
Vasabladet (18.9.1981), där den utlöste en
långvarig ortnamnsdebatt – varom mera
nedan.

I kärret?

”Namnen på -neva i svenska Österbotten”
var ett inlägg i Vbl (22–23.1.1983) i sam-
band med ortnamnsdebatten. Den om-
trycktes i Budkavlen året därpå. En lekman
kan kanske tycka att en finsk sankmarks-
beteckning är av ringa intresse för svensk
namnforskning. Orsaken till att LH tog
upp namntypen var att T.E. Karsten på
1920-talet hade uppfattat några av nam-
nen (bevarade i svenskösterbottnisk tradi-
tion i former som utgår på -ne) som repre-
sentanter för den ålderdomliga nordiska
typen av namn på -vin, som i dagens
namnskick i Sverige och Norge ofta mot-
svaras av former på just -ne. ”Därmed
öppnade han dörrarna för fantasterna i
Österbotten, som sedan dess har velat se
alla de här namnen som vin-namn och
alltså som vittnesbörd om en obruten
namntradition från vikingatiden.” LH vi-
sar att flertalet av de ca 70 österbottniska
namnen på -ne inte är några rester av ur-
nordiska vin-namn utan helt enkelt åter-
går på äldre finska namn på  -neva ’mosse’.
Belysande exempel är fall som Vesine och
Kivine (av Vesineva och Kivineva).

”Bynamnen i Österbotten” (1987) är
LH:s första större översikt över de svensk-
österbottniska bynamnen. Han bedömer
här 78 österbottniska bynamn som rent
svenska till ursprunget, 85 som ursprung-
ligen finska och några som ”hybrider”.

Han tidfäster den svenska inflyttningen
till Österbotten till 1200- och 1300-talen.
Denna första inflyttning gav upphov till
några svenska kärnbygder, varefter de
mellanliggande områdena med finsk be-
byggelse (som knappast torde ha varit sär-
skilt mycket äldre) efter hand försvenska-
des. Här kommer han alltså åter in på det
känsliga temat ”Finskt och svenskt i kust-
österbottniskt ortnamnsskick” (vilket var
rubriken för ett föredrag för Ortnamns-
sällskapet i Uppsala, tryckt 1989). Debat-
ten om förhållandet mellan de svenska
och finska namnen, inte bara i Österbot-
ten, har genom tiderna varit inflammerad
till följd av både svensk och finsk nationa-
lism, konstaterar han i föredraget.

Vidare bland bebyggelsenamnen,
särskilt de åländska

LH:s intresse för problematiska bebyg-
gelsenamn har också fört in honom i and-
ra namnlandskap. I en artikel i Virittäjä
1990 tar han sig an det gåtfulla Tampere/
Tammerfors. Han avvisar Viljo Nissiläs
tolkning utgående från fsv. damber
’damm, fördämning’ och återför i stället
namnet på en rot med betydelsen ’något
uppsvällt’, utvidgad med en finsk avled-
ningsändelse som har lånats mellan våra
två språk.

I ett festskriftsbidrag 1976 behandlar
han namnet Åland och framkastar hypo-
tesen att det primära namnet i paret sv.
Åland/fi. Ahvenanmaa är det finska.

År 1984 skriver han om det sydvästfin-
ska namnet Kaland. Han menar att nam-
net kan höra till gruppen av medellågtys-
ka lån – med borgnamnet Kalen i Meck-
lenburg som förebild.

De åländska ortnamnen har från vår
namnforsknings allra första början varit
föremål för tolkning och diskussion i vår
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namnvetenskapliga litteratur. Efter Lars
Hellbergs kontroversiella Åländska ort-
namn (1987), som utkom i en första provi-
sorisk utgåva 1980, har de fått förnyad
aktualitet, och de traditionella tolkning-
arna har omprövats, inte minst av LH.

De åländska namnen på -öda (t.ex.
Långbergsöda, Sonröda, Syllöda) har hållits
samman med *öd ’vadställe’, ett ord som
emellertid inte kan påvisas i vare sig äld-
re eller yngre språkformer. LH föreslår i
en uppsats 1981 (i Namn och Bygd) i stället
en annan utgångspunkt: ett substantiv
öde neutr. (motsvarande fvn. eyqi och fi.
autia, autio), som har samband med ödes-
mål. Platserna har alltså legat öde någon
tid och sedan befolkats på nytt och där-
vid fått sina namn.

I ett bidrag till namnforskarkongressen
i Mariehamn kombineras hans intresse
för lånenamn med det åländska, då han
försöker finna ”Finska inslag i Ålands-
områdets ortnamnsskick” (SNF 63, 1982).
Han diskuterar åländska namn som tidi-
gare getts en finsk etymologi och tar upp
ett antal hypotetiska fall.

Tänkbara finska inslag på Åland åter-
kommer 1997 i ett festskriftsbidrag till
Ålandsforskaren Lars Hellberg, ”Uppkall-
elsenamn på Åland”. LH menar att bl.a.
de åländska bynamnen Posta och Sålis
kan återgå på namn på det finska fastlan-
det. Bland de åländska sockennamnen
kan Lemland och Lumparland ha sydväst-
finska förebilder, Eckerö och Hammarland
mellansvenska.

Satakunta är ett annat landskap med ett
spännande namnskick – just tack vare de
främmande influenser som kan spåras:
germanskt, urnordiskt och svenskt. I ett
föredrag som publicerades i Saga och Sed
1983, ”Svenska språkminnen i Satakun-
ta”, avvisar LH mycket av de tidigare
spekulationerna kring det germanska
och urnordiska. I stället vill han framför

allt urskilja ett yngre skikt av fornsvenska
personnamn, vilket återspeglas i de sata-
kundensiska namnen. Dessa hypoteser
har LH sedermera vidareutvecklat.

Namn på vattendrag

Namnen på några större och mindre vat-
tendrag i Finland är ett annat tema i LH:s
forskning. I Budkavlen 1981 (”Jeppo, Lap-
po, Keppo och andra österbottniska ort-
namn på personnamnsgrund”) visar han
att de vattendrag som mynnar ut i Nykar-
leby (dvs. Lappo å), Tjöck och Närpes har
namn som återgår på bebyggelsenamn
som har betecknat orter vid mynningen.
Kyro och Kyro älv kan däremot kopplas
samman med namn på orter i inlandet. I
fallet Esse och Esse å tvekar han men
”hoppas kunna återkomma”.

Återkomsten sker 1997 i uppsatsen
”Younger names of old rivers” där han
diskuterar Esse å och ett tiotal andra klas-
siska problem i finländsk hydronymi. I
några av fallen framför han oförskräckta
nytolkningar av namn som forskningen
trodde sig ha klarat av för länge sedan.
Ett av dem är Aura (i Aura å) som han
hade behandlat redan ett tiotal år tidigare
i festskriftsbidraget ”Från några underli-
ga örar i Österbotten till Aura å” (1988).
De underliga ”örarna” är de österbottnis-
ka hemmansnamnen Eur(s) och Aura(s).
LH ifrågasätter den traditionella tolk-
ningen utifrån det nordiska aurr med be-
tydelsen ’grus’ o.d. och föreslår i stället
en tolkning på personnamnsbas: finska
kortformer *Apra eller *Abra av det biblis-
ka Abraham, både för hemmansnamnen
och för Aura å.
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Översikter

LH:s mångåriga umgänge med våra ort-
namn har avkastat också översiktsartik-
lar, t.ex. ”Ortnamn” i Uppslagsverket Fin-
land (1983), ”Place-names and onomastics
in the Swedish-speaking areas of Fin-
land” i en publikation inför den interna-
tionella ortnamnskongressen i Helsing-
fors (1990), och namnteoretiska bidrag.
Han har diskuterat fenomenet epexeges i
ortnamn (1988), växlingen mellan be-

stämd och obestämd form (1991), olika
sätt att uttrycka genitiv i ortnamn och frå-
gor kring den s.k. namnkaraktären
(1997). I ett bidrag till en festskrift till
Thorsten Andersson 1989 visar han utgå-
ende från några ortnamn hemma i Mun-
sala att namngivningen generaliserar och
förenklar – skapar ”medaljer i ord”. Föl-
jande konstaterande har förutsättningar
att bli ett bevingat namnforskarord:
”Högholmen är inte högre än Svarthol-
men är svart.”

Finländska deltagare på den inter-
nationella namnforskarkongres-
sen i Bern 1975, fr.v. Peter Slotte,
Gunilla Harling-Kranck, Eero
Kiviniemi, Ritva Liisa Pitkänen
och Lars Huldén. Lars Huldéns
bidrag till kongressen hade titeln
”Die Ortsnamen der Kinder”.
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Det som jag för mig själv har betecknat
som ”udda bidrag” till LH:s namnfors-
kargärning skall jag inte gå närmare in på
– vilket inte skall uppfattas som någon
kvalitetsbedömning. Men jag nämner tit-
larna för att visa spännvidden: ”Namn på
ungdomsföreningshus i det svenska Fin-
land” (1974), ”Barnens ortnamn” (1976),
”Amerikanska ortnamn i Finland” (1983),
”Ein Nationaldichter und seine Eigenna-
men” (1985), ”Konamn och kommunika-
tion” (1988).

Debatterna

LH:s forskarbana har varit kantad av de-
batter. Redan som ”självmedveten ung-
dom” i Gamlakarleby på 1950-talet fick
han lokala fanatiker att protestera – en
debatt som har kommenterats ovan. Tret-
tio år senare utbröt ”stora ortnamnsstor-
men” i Vasabladet, en långvarig debatt
som utlöstes av LH:s artikel ”Person-
namn som by- och sockennamn i Öster-
botten” 18.9.1981, där han bl.a. tolkade
några centrala svenska österbottniska
namn utifrån finska personnamn.

Svaret lät inte vänta på sig. Debatten
inleddes 23.9.1981 med kaptenen i a. Ber-
tel Holm som anförare. Polemiken i Vbl
pågick sedan utan uppehåll fram till slu-
tet av år 1983. Det blev sammanlagt över
150 inlägg, varav LH svarade för 34. (Det-
ta enligt min bokföring; jag har troligen
missat något nummer här och var.) På
”försvarssidan” fick LH i stort sett kämpa
ensam. Han gjorde väl ifrån sig, men det
kostade säkert på. Vi som nöjde oss med
att sitta som åskådare kan bara beundra
hans uthållighet. Än försökte han i försik-
tiga ordalag tillrättalägga missförstånd i
fråga om språkvetenskap, namnforsk-
ning och historia för vilsekomna amatö-
rer, än drämde han till med storsläggan,

när akademiker gav sig in på ett område
som de inte var utbildade för och inte hel-
ler behärskade. Ett centralt tema i debat-
ten var som vanligt LH:s tolkningar av
svenskösterbottniska ortnamn utifrån
finskt ord- och namnmaterial. Också neva
och vin avhandlades spaltmetervis.

Det är ogörligt att referera ortnamnsde-
batten i Vbl med alla dess sidospår. Jag
belyser den i stället genom att anföra någ-
ra rubriker, av LH och andra: ”Bakom lås-
ta frontlinjer” (ledare 30.10.1981), ”Bred-
görelse genom tro” (LH 22.1.1982), ”För-
troendeklyftan” (ledare 26.8.1982), ”My-
ten om de förfärliga forskarna” (LH
31.8.1982), ”En lång debatt förestår” (LH
9.9.1982), ”Neva – ne he va he” (27.1.1983),
”Huldéns bristfälliga bevis för neva-
namnens ursprung” (4.2.1983), ”Vasabla-
det och vetenskapen” (LH 31.3.1983),
”Nya olycksfall i Vasabladets historia”
(LH 1.4.1983), ”Chefredaktörens redige-
ringsteknik” (LH 16.4.1983), ”Västgötska
Vesene och Vesine i Vörå” (22.4.1983),
”Wassklot är ett klot av vass” (25.5.1983),
”Var dröjer motargumenten?” (20.7.1983),
”Rötterna och hemortsrätten” (28.8.1983),
”Weegar, vin-namn och hemortsrätt” (LH
28.8.1983).

LH har i senare sammanhang kommen-
terat det långvariga meningsutbytet:
”[Svenskt eller finskt? Det] är den sjuka
punkten i den livliga ortnamnsdiskussio-
nen på svenska i Österbotten. Jag är gan-
ska säker på att ingen annan provins
inom det svenska språkområdet kan
uppvisa maken till eldfängd ortnamns-
debatt. De mest horribla försök har gjorts
att härleda namn av klart finskt ursprung
i svenskbygderna på annat sätt, från in-
doeuropeiskan, urgermanskan, samiskan
eller vad som helst, bara inte från finskan.
I den sporten har hembygdsvänner utan
någon som helst språkhistorisk skolning
ställt upp, men också personer som borde
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ha vetat bättre.” (1994) ”Det obehagligas-
te inlägget av alla jag mött på den vägen
levererades i Vasabladet [...] Utgångs-
punkten var densamma. Men nu fann
man att forskningen, särskilt forskarna
vid Helsingfors universitet, nog var köp-
ta av finnarna och därför härledde ur-
svenska namn (Kaurajärvi) från finskan.”
(Hbl:s bilaga ”Veckan”; datum saknas.)
”Det är en konstig beskyllning mot perso-
ner som ägnar sitt liv åt att studera sitt
svenska modersmål.” (6.4.1983) Trots det
senast anförda allvarsordet heter det i en
insändare i Vbl bara en vecka senare ”att
vi, den österbottniska allmogen, börjar se
våra ortnamns- och språkforskare som
ena den österbottniska svenskhetens
quislingar, som för att tillmötesgå ett
finskt nationellt intresse liksom förnekar
vårt ursprung”. Motsvarande resone-
mang dyker upp i Vbl ännu våren 2001,
då en österbottnisk litteraturvetare och
ortnamnstyckare kommenterar de åter-
kommande namndebatterna: de statsan-
ställda språkvetarna måste skriva som de
gör för att få behålla sin lön.

Bataljen i Vasabladet varade året ut,
1983. I bokform skulle de samlade inläg-
gen motsvara en normaltjock roman, har
jag räknat ut. Jag tror att framtida forsk-
ning här har ett givande material att ta sig
an – men inom vilket ämne; nordisk filo-
logi, folkloristik, folktro, argumentations-
analys eller kanske något som kunde kal-
las etnoonomastik?

Några år senare startade en ny debatt-
omgång i Vbl, den här gången initierad
av Ralf Norrman, professor i engelsk lit-
teratur, som inför utgivningen av sitt sär-
egna arbete om ”österbottniska vatten-
namn” lät publicera en serie artiklar om
österbottniska ortnamn. LH avslöjade
”Norrmans nonsens” och hoppades att
”tidningens ledning avstod från att ge
spridning åt eländet”. ”Eländet” publice-

rades i alla fall 1988–1989 och dissekera-
des i ett tiotal artiklar av LH. I debatten
fick LH den här gången assistans av and-
ra språk- och namnforskare, eftersom ga-
lenskapen var så uppenbar, argumenta-
tionen så utmanande och påhoppen så
omotiverade. Jag ger mig själv sista ordet:
”Vetenskaplig namnforskning kommer
aldrig att få någon anledning att åberopa
sig på Ralf Norrmans förfelade verk.”
(20.4.1989) Så tycks det också ha gått.

En debatt i debatten pågick hela tiden,
såväl 1982–1983 som 1988–1989, gällande
Vbl:s redigeringspolitik och huvudredak-
törens ansvar för förment vetenskapliga
bidrag till tidningen. Debatten avslutades
först 1994 då LH i språkvårdstidskriften
Språkbruk gick till rätta med Vasabladets
dåmera avgångne chefredaktör som i ett
tidigare nummer av tidskriften hade
kommenterat den eviga österbottniska
ortnamnsdebatten. LH tog åter en gång
upp frågan om chefredaktörens ansvar
för vad som publiceras i tidningen: ”det
som bjuds ut i artikelform under sken av
vetenskap borde ha ett visst mått av
vederhäftighet. Jag tycker inte att en tid-
ning kan undandra sig det ansvaret.”
(Språkbruk 3/1994)

Den stora sammanfattningen

Senare i år har vi LH:s magnum opus
inom ortnamnsforskningen att vänta:
Finlandssvenska bebyggelsenamn. Namn på
landskap, kommuner, byar i Finland av
svenskt ursprung eller med en särskild svensk
form – så lyder den preliminära titeln.

Detta arbete är ett slutresultat inom ett
projekt som planlades och inleddes redan
på 1970-talet och som har engagerat
många personer. Projektet har tidigare
avkastat arbeten om våra skärgårds-
namn, ägonamn och terrängnamn. LH
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har under en följd av år arbetat med den
mest krävande namngruppen: bebyggel-
senamnen. För denna uppgift är han, som
vi förstår, ovanligt väl skickad tack vare
sitt femtioåriga engagemang i våra be-
byggelsenamn och sitt levande intresse
för ortnamn ända sedan femårsåldern
hemma på Nörråkers, då han lärde sig
Nyyrii skåojin. Som vi har sett räckte det
några år innan han kom till klarhet i fråga
om detta namn, men sedan dess har det

gått raskare undan. Nu har sjuttio år för-
flutit sedan det första namnet, och det har
blivit åtskilligt fler namn för LH; hela
2␣ 700 namn kommer att få sin lösning i
höst då bebyggelsenamnsboken blir klar.
Jag gratulerar till bemärkelsedagen och
önskar Lars Huldén god fortsättning med
alla våra gemensamma ortnamn.

Peter Slotte
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År 1968 utkom den första delen av ett två-
delat verk, Finlands svenska litteratur, som
blev standardverket på omådet för en
lång tid framöver. Bakom verket stod
professorerna Lars Huldén, Jarl Gallén,
Olof Enckell och Erik Ekelund.

Verket inleddes med en kort presenta-
tion av vår folkdiktning, skriven av Lars
Huldén. Översikten väckte en del upp-
märksamhet i folkloristiska kretsar. Vis-
serligen hade svensk folkdiktning tidiga-
re presenterats i litteraturhistoriska verk
– den klassiska introduktionen var länge
Karl-Ivar Hildemans uppsats ”Ballad och
vislyrik” i Ny illustrerad svensk litteratur-
historia (1955), som också jag fördjupat
mig i inom ramen för mina studier i folk-
diktsforskning vid Åbo Akademi. Men
det här var någonting annat. Lasse pre-
senterade inte bara hövisk kärlek bland
jungfrur och riddare i historisk tid och
adlig miljö. Nej, han lyfte fram männis-
kor av kött och blod i de finlandssvenska
bygderna; människor som sjöng och dan-
sade, som botade människor och djur
med spott och besvärjelser, som talade ett
mustigt språk och gissade fräcka gåtor.

För oss studenter, som just beträtt folk-
diktsforskningens stig, fungerade över-
sikten som en väckarklocka. Vi blev med-
vetna om att vardagslivet var fullt av po-
esi som kunde betecknas som folkdikt-

Lars Huldén och
folkdiktningen

ning och att denna diktning fyllde en vik-
tig funktion också i det samhälle som var
vårt.

Men det fanns sådana, som ansåg att
Lasse hade överskridit gränsen för det
passande. Visforskaren Alfhild Forslin
hävdade i en artikel ”Några synpunkter
på folkvistraditionen i Svenskfinland”
(Budkavlen 1968) att författarens avsikt
uppenbarligen hade varit, att ur materia-
let plocka fram sådana exempel som
snuddar vid pueril pornografi och att den
bild han gav av vår folkdiktning inte
överensstämde med verkligheten. ”Våra
folkvisor har lyckligtvis inte traderats av
snuskhumrar”, utbrister hon. Hon påta-
lar också en del brister i analysen av vi-
sorna (Forslin 1970, 113).

Det förefaller onekligen som om Lasse
roat sig med att presentera en frodig och
burlesk folklig humor. Men det råder ing-
en tvekan om att han med sina exempel
lyckas förmedla och förklara en del av
folkdiktningens mångfald och brokiga
funktionsfält. Alfhild Forslin anser vis-
serligen att hans tolkning av Magdalena-
visan är grotesk, när han hävdar att visan
är ett exempel på att balladen inte väjer
för vågade ämnen och att den tycks vilja
säga att inga brott är för svarta för att för-
låtas. Men jag är böjd att ge honom rätt
också i det fallet. Magdalenavisan frossar
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faktiskt i alla de synder som kvinnor ge-
nom tiderna har anklagats för. Och visans
budskap är, att också den som gör sig
skyldig till otukt, incest och barnamord
kan få förlåtelse, om hon bara visar upp-
riktig ånger och botgöring (Häggman
1992, 310–312).

När jag nu på nytt har läst igenom Las-
ses introduktion till vår folkliga diktning i
Finlands svenska litteratur imponeras jag av
det fria greppet om ämnet. Vi har här att
göra med en författare som har kunnat fri-
göra sig från det vetenskapligt vedertagna
sättet att skildra folkdiktningen. Innova-
tivt och kärleksfullt lyfter han fram en po-
esi och prosa som varit en del av hans egen
vardag. Så kan bara den skriva som har en
stark förankring i en lokal tradition.

Lasse drar sig inte heller för att presen-

tera material ur sin egen repertoar – ett
grepp som inte var så vanligt i den folklo-
ristiska forskningen för trettio år sedan:

Ja har in kälka,
ja har in kälka
å om du vill får du sita på.
Han är it fädi,
han ä it fädi,
fy han ä utan tuguträ.

Det är en menuettstrof som han själv
sjungit som barn. I Munsala, Lasses fö-
delsebygd, har menuettraditionen varit
stark och levande ända till våra dagar. I
Lasses ungdom var det en självklarhet att
varje yngling när han blivit konfirmerad
skulle kunna dansa de vanligaste danser-
na – vals, foxtrot, schottis, polka och ma-
zurka. Ville man visa sig på styva linan

Spelmannen Hugo Kiisk i Esse spelade in sina melodier på band för Lars Huldén 1952 och för Ann-Mari
Häggman tjugo år senare. Foto Ann-Mari Häggman 1971.
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skulle man också dansa menuett. Kanske
just därför blev menuetten Lasses favorit-
dans. När han började studera i Helsing-
fors anslöt han sig till Vasa nations folk-
danslag, där han i menuetten träffade sin
hustru Bojen. Att också hon har ett speci-
ellt förhållande till dansen finns doku-
menterat bl.a. i en artikel i Hufvudstads-
bladet 3.4.1977 där hon beskriver sin hem-
bygds stora dans – purpuriet.

Upptecknare och traditionsbärare

Lars Huldén hörde till dem som tidigast
började ta tillvara traditionsmaterial med
hjälp av bandspelare. Sommaren 1952
gjorde han tillsammans med Olav Ahl-
bäck en inspelningsresa i Österbotten. I
huvudsak tillvaratogs folkligt tal och folk-

liga berättelser, bl.a. många fascinerande
redogörelser för övernaturliga varelsers
intrång i människornas vardag. Också en
del sånger och spelmanslåtar fick rum på
banden. En av dem som då fick möjlighet
att spela in sina melodier på band var spel-
mannen Hugo Kiisk (f. 1901) i Esse. Den
inspelningen är ur folkmusikhistorisk
synvinkel intressant. Kiisk spelade då en
slätvals på mycket gammalt sätt med
långa fraser utan bestämd taktindelning;
när jag tjugo år senare besökte honom för
att spela in slätvalsen på nytt spelade han
den som en vanlig tretaktsvals – han hade
fått lov att rätta sig efter danspubliken,
som föredrog trestegsvals. Under tjugo-
årsperioden 1952–1972 försvann slätval-
sen som en funktionell del ur dans- och
spelmansrepertoaren i Esse.

Kontakten till fältet har Lasse upprätt-

Syskonen Endtbacka, (fr.v.) Thure Alexander, Ellen, Ingvald och Albert, vid Hepovattnet i Esse hörde till
Lars Huldéns (t.h.) sagesmän om österbottniska dialekter och har senare också berikat kunskapen om öster-
bottnisk folklore med berättelser om övernaturliga väsen. Foto Ann-Mari Häggman 1971.
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hållit hela tiden. Mest känd har kanske
hans insats för Amerikaexpeditionen
1971 blivit. Som ordförande för Folkkul-
tursarkivets nämnd 1966–1977 och ordfö-
rande i Folkloristiska kommittén 1975–
1985 var han hela tiden på ett eller annat
sätt involverad i de fältarbeten som före-
togs på Folkkultursarkivet.

När vi 1971 gjorde en insamlingsex-
pedition till Kronoby var Lasse en av del-
tagarna. Tillsammans med honom hade
jag då möjlighet att besöka syskonen
Endtbacka vid Hepovattnet i Esse. Det
blev ett kärt återseende. Den enda kvin-
nan i syskonskaran, Ellen (f. 1901), hade
varit en av Lasses sagesmän när han
skrev sin doktorsavhandling om öster-
bottniska dialekter 1957. I samband med
expeditionen 1971 spelade vi in ca fyra
timmar berättelser om skogsrået, sjörået
och annat övernaturligt. Senare besökte
jag vid ett flertal tillfällen syskonen Endt-
backa och från deras hem vid Hepovatt-
net finns ett rikt folktromaterial i Folkkul-
tursarkivets samlingar.

Somrarna 1977–1978 dokumenterade
Folkkultursarkivet med hjälp av filmka-
mera danstraditioner i Österbotten. Ock-
så Munsalamenuetten hörde till de dan-
ser som skulle filmas. Lasse var naturligt-
vis involverad i projektet från början och
tipsade oss om goda dansare och spel-
män. När inspelningen sedan gick av sta-
peln, på en dansbana som vi byggt upp
på Lillön i Monå, fanns Lasse naturligtvis
med bland dansarna. Att han njöt av det
tillfället, när han på nytt fick dansa med
en del av sina ungdomskamrater, gick
inte att ta miste på.

Och när vi senare samma sommar skul-
le filma slätvals i Nedervetil och genom
annonser i Jakobstads Tidning och Öster-
bottningen inbjöd intresserade till Sam-
lingshuset i Nedervetil infann sig också
Lasse. Den här gången kom han för att

han ville lära sig dansa slätvals. Hans för-
sök att öva in dansen efter beskrivningen
i Yngvar Heikels folkdansutgåva i Fin-
lands svenska folkdiktning (VI B) hade bara
resulterat i att han trasslat in benen i var-
andra och hamnat i en hög på golvet. Att
dansresan till Nedervetil blev en upple-
velse av betydenhet kunde man sedan
läsa om i Vasabladet (22.7.1978), där utfär-
den beskrivs som en ”Österbottnisk lust-
resa – ett litet reseepos i åtta avsnitt”. Så
här skriver han:

Den resa som nu skall beskrivas
började och slutade
i Monå by i Nykarleby stad
orter i dikter besjungna
av därstädes uppväxta skalder,
och sträckte sig
till Tast i Nedervetil
i syfte att där
lära sig dansa slätvals
innan han dog.

I det sista och åttonde avsnittet är han på
väg hem igen:

Han hade valsat kvällen lång
och dock ej valsat nog
i Nedervetil.
Ty ännu kunde han icke slätvalsen.
Stegen visserligen
men inte
vrida sig och föra.
Och inte kropps (över)-
viktens fördelning.

Och så kommer han till slut till Nykarleby:

... med minkdoft i varje däld.
Intet är som hemmets dofter
tänker han ömt.
Och ingen dans är som slätvals
tyvärr lika sällsynt nu
som blåpojkar i hans farmors rabatt.

I flera artiklar och föredrag har Lasse do-
kumenterat sin kännedom om dansen.
Intressant är att han nästan alltid utgår
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ifrån – eller åtminstone anknyter till – sin
egen erfarenhet. Inte sällan har han beto-
nat det kroppsliga i dansen, långt innan
kroppsligheten blev ett begrepp – och ett
modeord – inom dansforskningen. För en
tid sedan disputerade Petri Hoppu vid
Tammerfors universitet på en avhandling
om dans där just kroppsligheten i dansen
stod i fokus. Symbolien ja sanattomuuden
tanssi är titeln på avhandlingen, som för-
resten är en mycket god avhandling. Lars
Huldén är en av Hoppus sagesmän och i
litteraturförteckningen återkommer Hul-
dén med två artiklar.

Visforskare, vismakare och
berättare

Av folkdiktningens olika genrer har Las-
se som vetenskapsman ändå ägnat sig

mest åt visan. Här är listan på analyser
och artiklar lång. Han har särskilt intres-
serat sig för balladen, dess språk och om-
kväde, men också finlandssvensk vistra-
dition och själva traderandet har fascine-
rat honom.

När han 1975 skulle hålla festföredra-
get vid litteratursällskapets årshögtid
valde han att tala om visan: ”Är folkvisan
folklig” var föredragets titel (Huldén
1976, 5–16). Hans analys av ”Slumrande
toner. En finlandssvensk nationalroman-
tisk hymn” (Huldén 1990, 132–138) har
ofta citerats; i sällskapets nya litteratur-
historia hänvisas också till den på ett par
ställen.

Hur lätt visforskaren blir visdiktare vi-
sar hans samling Herdedikter. Dikterna
kom till då han hade blivit ombedd att
hålla ett föredrag vid det första nordiska
visforskningsseminariet, som arrangera-
des av Folkkultursarkivet på Kilens hem-
bygdsgård i Sideby 1973. Trots att han
själv hade hittat på föredragsrubriken
”Visan som påverkningsmedel”, fann
han ämnet besvärligt och började därför
skriva en rad smådikter som han kallade
”Lögner om visan som påverkningsme-
del”. Det visade sig att det fanns ett
sjuttiotal sådana lögner. Sedan klippte
han sönder manuset och klistrade in bi-
tarna där han tyckte att de passade. Om
detta har han själv berättat i ”Dialog
kring en dikt”, som ingår i HLS 1990. Dia-
logen förs mellan honom och Merete
Mazzarella.

Den 4 februari 2001 firades Lars Hul-
dén som vismakare med en konsert i
Aktiasalen i Helsingfors. Han har skrivit
texten till omkring 500 visor och till en
del har han också satt melodi. I sin dikt-
ning har han vid ett flertal tillfällen an-
vänt den traditionella visans form. En av
de mest uppskattade är ”Jungfru Lucia”,
som skrevs i medeltida balladstil till Vasa

Lasse i dansens virvlar (paret till vänster) under
en filmning på Lillön i Monå sommaren 1977.
Foto Ann-Mari Häggman.
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Brages Luciajubileum 1986. I Rainer
Holmgårds tonsättning har den blivit ett
återkommande programnummer vid före-
ningens årliga luciafest.

En diktning av helt annat slag möter vi i
pastischerna. Många av dem har skrivits
för scenen. I Halvåtta i kväll, som hade
premiär 30.3.1969 på Svenska Teaterns
stora scen, möter vi flera sånger som är
direkt inspirerade av folkliga visor. En av
dem är ”En visa om en gumma och hen-
nes ko”. Den är en pastisch på den gamla
skämtballaden om ”Bromsen och flu-
gan”, som i sig själv är en parodi på en
riddarballad. Texten till visan om gum-
man och hennes ko är fyndig, för den som
känner till förebilden blir den naturligtvis
ännu roligare. För scenversionens ton-
sättning i folklig stil stod Kaj Chydenius,
visan framfördes av Toni Regnér och Ulla
Eklund.

Gumman grät när kossan for
filium
kossan for till slakteri
filius jum jum.
Kossan for till slakteri,
korv och sylta till att bli.
Gummans sorg var ganska stor
när kossan for.
Filil mitt mitt dalum
jum jum filium
filium jum jum
när kossan for.

En uppskattad vispastisch är också ”Nya
mordvisan”, som anknyter till skilling-
tryckstraditionen och är en historia om
kärlek, svek, svartsjuka och mord med
många pikanta och bloddrypande detal-
jer. Där finns också den moraliska pek-
pinnen, precis som det skall vara i en visa
av det här slaget:

Å hör nu alla kvinnor,
som hittat er en man
då ska ni älska honom

så mycket som ni kan
och inte låta locka er
till synd med någon ann.
För Greta Fia henne tog Fan.

I samma stil går Huldéns bearbetning av
Österbottniskt bondbröllop som fått titeln
Nya bondbröllopet. Den skrevs på uppdrag
av Harald Teir, som önskade få någonting
att framföra på Kilens hembygdsgård i Si-
deby. Intrigen är utformad som ett radio-
reportage från ett bröllop som hålls på Ki-
len. Festen börjar i glädje och sol – precis
som i det gamla bondbröllopet. Den här
gången har de unga tu träffats genom en
kontaktannons i tidningen och brudgum-
men är från Stockholm. Sångkören sjung-
er, brudens far och prästen håller tal och
folkdanslaget Västanfläkten uppträder.
Men plötsligt uppenbarar sig brudens för-
ra fästman i afrikansk paraduniform med
en kulsprutepistol och skjuter en salva i
luften. Det ser hotfullt ut. Brudgummen –
som är på permission från fängelset där
han har suttit inne för narkotikasmugg-
ling – och den tidigare fästmannen finner
emellertid att de har mycket gemensamt.
De besluter sig för att dela på bruden. Och
så dansas en bröllopsvals på tremanhand.
Afrikabrudgummen har gjort en ny upp-
finning – ett aggregat för nedkylning av
kulsprutor – och brudgummarna börjar
planera att i Sydösterbotten bygga en fa-
brik för sådana aggregat med tanke på ex-
port till varmare länder – för att man där
skall kunna skjuta utan slut, eftersom ge-
vären som en följd av den nya uppfinning-
en blir allt svalare, ju hetare de blir. Det
hela blir för mycket för brudens mor, som
griper tag i kulsprutepistolen och mejar
ner hela brudtrion. Också radioreportern
får sig en svärm. Då avbryts radiosänd-
ningen och radion börjar spela spelmans-
musik. Anmälaren presenterar första låten
”Vill du vara med så skriv opp dej på lis-
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tan, Stina-Lis är död och skall flajskas i kis-
tan” och stakar sig på ”flajskas”.

Märkligt nog har det Nya bondbröllopet,
ännu inte uppförts på Kilen, men väl i ra-
dio – både i Finland och Sverige midsom-
maren 1984.

När det gäller berättaren Lars Huldén är
det inte alltid lätt att peka på inspirations-
källor och influenser. Det är nästan omöj-
ligt att veta när Lasse byter traditionsbära-
rens skepnad mot författarens. Gränsen
överskrids omärkligt. Han behärskar den
folkliga berättarkonstens alla stilmedel.
En folklorist är frestad att beteckna många
av hans skrönor som sägner; han ger oss
en del fakta – datum, plats och vissa namn
– för att verka trovärdig. Och liksom säg-
nernas berättare återger han ofta sådant
som han har hört av någon annan. Det ver-
kar som om han ville bli trodd, men lyss-
naren vet inte riktigt vad hon skall tro. För-
fattarens roll vävs också ihop med forska-
rens, t.ex. då han redogör för historia, se-
der och bruk. Ett exempel på detta är
”Mörkerbetraktelse i allhelgonatid”. Han
berättar om hur människorna före elektri-
citetens tid om kvällarna samlades kring
brasan för att arbeta och berätta. Man tala-
de om underliga ting, om döda som gick
igen och om hur hästarnas seldon plötsligt
hade fallit av när man passerat platser där
det hänt något brott. Och han fortsätter så
här:

Barnen satt och lyssnade eller låg i sängen
och lyssnade på allt detta. Tur att det ofta
låg flera i varje säng, annars hade det blivit
för hemskt. Fast jag själv är ett elektricitets-
barn har jag hunnit höra så många spökhis-
torier av det slaget, att skräcken som jag
kände, när det en gång spände ur för mig en
vinterafton mellan några mörka hus, är
oförglömlig. Det var på fyrtiotalet, då vi
hade hästar som jag brukade köra med. Och
då alla levde. Alla som jag kände. (Huldén
1996, s. 8–9)

Gränsöverskridaren

Det är ingen lätt uppgift att få ett grepp om
Lars Huldéns förhållande till folkdikt-
ningen. Material finns det nog – i hans
egna skrifter och böcker, i Folkkultursarki-
vet, i Riksarkivet, i Åbo Akademis brev-
samling, i Brages Pressarkiv, i Svenska Tea-
terns arkiv – men det material som man
hittar låter sig inte alltid inordnas i någon
konventionell genre. Han håller sig inte
inom utstakade gränser och det han skri-
ver har ofta många dimensioner.

När Lasse år 2000 mottog statens över-
sättarpris, som tilldelades honom främst
med tanke på översättningen av Kalevala,
betonades hans roll som gränsöverskri-
dare och brobyggare. Det är en god be-
skrivning av Lasses verksamhet på folk-
diktningens område överlag. Som tradi-
tionsbärare, forskare och författare rör
han sig i folkdiktningens värld, där han
finner motiv och miljöer som inspirerar
honom till såväl vetenskapliga analyser
som fantasifulla utsvävningar i form av
visor, teaterpjäser och berättelser.

Jag skall sluta med att citera några ra-
der ur Lasses dikt ”Menuetten i vår
värld”, som han skrev till folkdansstäm-
man i Borgå 17.6.1990. Dikten avslutas
med några råd och regler för menuett-
dansare.

Du dansar även om du låtsas
att du inte gör det.

Ni dansande två, se på varann
och endast på varann.
Ni som en gång har dansat med varandra,
glöm det aldrig.
Inte heller jorden och månen glömmer
att de dansade en dans tillsammans en gång.

Åtminstone delvis väljer du, människa,
i vilka menuetter du går med.
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Även om du måste hålla bordsändan under
uppsikt
är det ingenting som förbjuder dig
att dansa individuellt.

Glöm inte, att efter menuetten följer
den vilda polskan.
(Manuskript. Artikelförfattarens egen samling)

Ann-Mari Häggman

Litteratur

Forslin, Alfhild (1970), Några synpunkter på
folkvistraditionen i Svenskfinland.
Budkavlen 1968, s. 103–114.

Hildeman, Karl-Ivar (1955), Ballad och vislyrik.
Ny illustrerad svensk litteraturhistoria.
Stockholm, s. 223–272.

Huldén, Bojen (1977), Det gäller att dansa med
andakt på golvet som Herren dig gav.
Några purpuri och bröllopsfundering-
ar. Hufvudstadsbladets söndagsläsning
den 4 april 1977.

Huldén, Lars (1968), Den svenska folkdikt-
ningen i Finland. Finlands svenska litte-
ratur 1. Från medeltiden till Åboromanti-
ken. Red. Lars Huldén, Jarl Gallén, Olof
Enckell & Erik Ekelund. Helsingfors.

– (1974), Något om visan som påverk-
ningsmedel. Visa och visforskning. Med-
delanden från Folkkultursarkivet 3.
Skrifter utgivna av Svenska litteratur-
sällskapet i Finland nr 463. Helsing-
fors, s. 179–190.

– (1976), Är folkvisan folklig? Föredrag
vid Svenska litteratursällskapets i Fin-
land årshögtid den 5 februari 1975.
Historiska och litteraturhistoriska studier
51. Skrifter utgivna av Svenska littera-
tursällskapet i Finland 471. Helsing-
fors, s. 5–16.

– (1990), Slumrande toner. En finlands-
svensk nationalromantisk hymn. Inte
bara visor. Studier kring folklig diktning
och musik tillägnade Bengt R. Jonsson.
Skrifter utg. av Svenskt Visarkiv 11.
Stockholm 1990, s. 132–138.

– (1996), Berättelser i urval 1979–1996.
Helsingfors.

Häggman, Ann-Mari (1992), Magdalena på käl-
lebro. En studie i finlandssvensk vistradi-
tion med utgångspunkt i visan om Maria
Magdalen. Skrifter utg. av Svenska lit-
teratursällskapet i Finland 576. Hel-
singfors.

Mazzarella, Merete & Huldén, Lars (1990), Dia-
log kring en dikt. Historiska och littera-
turhistoriska studier 65. Skrifter utgivna
av Svenska litteratursällskapet i Fin-
land 560. Helsingfors 1990, s.165–174.



32

Bästa Lasse – ja, om jag inte var så förbålt
finländsk och något av en tavastlänning
skulle jag säga ”Kära Lasse”, därför alltså –

Bästa Lasse,

En gång i Berkeley i Kalifornien, skulle
det ha varit 1986 eller 1987, hörde jag To-
mas Tranströmer läsa sina dikter. Man
fick också ställa frågor. Jag frågade om
något jag gått och funderat på en tid, om
varför Tranströmer allt oftare börjat an-
vända paradoxer i sin diktning. En dum
fråga kanske, men diktaren tog den på
allvar och svarade ungefär så här: ”Det är
väl för att jag ju äldre jag blir tycker att
det är det sannaste sättet att uttrycka sig.”

Själv gör du långt ifrån så mycket bruk
av paradoxen som stilmedel som Tran-
strömer eller som Gösta Ågren, om vars
användning av denna retoriska figur du
skrivit en djuplodande artikel. Det är väl
snarare så att din mångsidighet som dik-
tare innehåller så många motpoler, dikt-
och stilarter att ett gångbart sätt att karak-
terisera din diktargärning är att jämföra
den med alla motsatsers filosofiska fader,
Herakleitos.

Om honom vet vi mycket litet: att han
föddes i Efesos ungefär fem sekel före
Kristus, att han skrev med filosofens och

Motsatsernas mönster
Om Lars Huldén som lyriker

diktarens penna (ofta på samma gång)
och att allt vi har kvar av hans författar-
skap är fragment som kan anses vara va-
riationer på hans huvudtema, hen panta
rei, allt är ett.

Om dig däremot tror vi oss veta ganska
mycket: vi tror oss känna till ditt liv och
leverne. Vi är många som gläder oss över
att din självkarakteristik på bakpärmen
på din första diktsamling Dräpa näcken
från 1958 – ”Är ganska lycklig” – ännu
torde äga sin riktighet. Men så vitt någon
av oss – förutom Bojen, kanske – tror sig
känna dig, så är det väl bäst att citera dina
”Samurajsånger”:

Allt berättar jag inte.
Min innersta tanke är endast min egen,
om ens det; den bor i hjärtat,
och hjärtat är åtkomligt
endast för svärd.
(Vers och prosa under ganska många år, s. 10)

Längre fram säger du att du inte berättar
din innersta tanke ”för någon. / Inte ens
för mig själv” (s. 12).

Det är just sådana vinklade motsatser
som gör det du säger så sant. Ovannämn-
da diktsvit är för övrigt tillägnad din vän
P.A. Sjögren, som du hyllar som den sista
samurajen, eftersom han är ”besluten att
inte låta världen ha sin gång”. Det som
slår en när man läser dina dikter är att du
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själv ömsom låter världen ha sin gång
(även om du inte förmår att låta bli att
gyckla denna gång), men ömsom säger
”jävlar anamma” för att allt skall tagas
från dig eller ”vet hut!” till den varg män-
niskan kan bli för sin nästa. Kanske ännu
oftare doppar du din hand på en och
samma gång i världens elände och skön-
het och smetar blandningen på en vägg
som kallas dikt.

I denna mening kunde man kanske
säga att ”allt är ett” för dig också, eller att
vägen upp är densamma som vägen ner,
för att citera ett annat bekant fragment av
Herakleitos. Du är den allvarsamme
gycklaren eller den gycklande allvars-
mannen, den djupt kännande älskaren,
alltmedan du är medveten om kärlekens
flyktighet. Utan humor, inget allvar; utan
död, ingen kärlek.

Åtminstone två egenskaper är viktiga
för denna dubbla syn. Den ena är veten-
skapsmannens. Det är kanhända den se-
riösa vetenskaparen i dig som gör att du
inte lättvindigt stannar inför den sanning
du funnit, utan svänger på den: ”Tänk

om det motsatta vore sant? Ja, kanske
också det är sant”, verkar du resonera.
Du kan till och med göra det i ett enda
ord: den vetenskapliga metoden kallar
du för ”slutförledningskonsten” (Herr
Varg!, s. 18). I motsats till Herakleitos har
vi – som tur är – kvar så gott som allt du
skrivit, men att du skriver som veten-
skapsman och poet är egentligen två si-
dor av samma sak. Även i människonatu-
ren kan allt vara ett.

Den andra egenskapen – som kanske är
besläktad med den föregående – är att du
har svårt för att hålla dig helt allvarlig
alltför länge i dina dikter. Ja, du sade så
själv för länge sedan: ”jag kan inte vara
allvarsam / tillräckligt lång stund” (Herr
Varg!, s. 6). Senare har du undrat att ”om
jag inte hittar / mitt eget allvar, / hur
skall då någon annan / kunna göra det?”
(Vegas färd, 57) – men det gör vi nog. Ock-
så det allra viktigaste kan man – nej, måste
man kunna – skämta om, annars lever vi
ännu farligare än vi redan gör. Och just
att gå från allvar till humor och tillbaka
leder på ett plan till det motsatsernas
mönster, som jag tycker mig finna i din
lyrik.

Men jag menar alltså att dessa motsat-
ser förekommer på ett otal olika nivåer.
Att det som sätt att tänka är grundläg-
gande hos dig har jag redan velat påstå,
men låt oss nu se hur. Enkelt uttryckt: Du
är Svenskfinlands självskrivna, nästan of-
ficiella, mest anlitade och uppburna poe-
ta laureatus – en tillfällighetsdiktare av
Guds nåde – alltmedan du är den person-
ligaste och öppnaste nulevande finlands-
svenska poeten. Så här kan du skriva om
vår egen finlandssvenska myrstack:

Vår stack! Vår stack!
Ingen stack i hela skogen
Är så bra som vår egen stack! [—]
Vår stack är fattig
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och utövar ingen lockelse på främmande
myror,
men vi själva tycker att den är gullig.
(”Ur myrornas liv” i Dikterna till jubiléet
[SFP 1981], s. 23)

Men lika väl kan du besjunga hisslampan
som gläder den trötta poeten, när den ly-
ser nere i trappan (Vegas färd, s. 70).

Och när du skriver om ditt älskade
svenska språk kan du vara intim och hög-
tidlig på samma gång:

Svenska språket
– ett lappverk, har det sagts.
Men vad är skönare att dra över sig
än ett lapptäcke när kvällen kommer
och stormen larmar utanför fönstren?
Svenskt var mitt första ord,
och svenskt skall mitt sista vara.
(Vers och prosa, s. 112)

Några gånger har jag redan använt epite-
tet finlandssvensk om dig, men din natur-

närhet och förtrolighet har även gjort dig
mycket omtyckt av en finsk publik. Säl-
lan, om någonsin, har väl ett urval dikter
av en nulevande finlandssvensk sålt så
bra som Pitkäätanssia gjorde. Så du är allt-
så en finländsk diktare – förutom att du ju
är en resediktare av rang, vare sig du sän-
der lyriska postkort från Island, Wiscon-
sin eller Kina. Så nu måste jag väl säga att
du är internationell också. Hegel och an-
dra kan hälsa hem med sina enkla dikoto-
mier, Herakleitos sade det vackrare – och
sannare.

Sedan är det allom bekant att du är en
framstående psalmdiktare. Men det bety-
der inte att vi får glömma att du ofta
framstår som en agnostiker i din dikt-
ning, inte minst som ordförande i Judas
Iskariot samfundet. Med andra ord kan
du knappast skriva om julen utan att skri-
va om Ragnarök eller om Gud utan Satan.
Om den senare säger du så här:

Inte för att han finns, men för att
han är så mycket pålitligare i sin
fullständiga opålitlighet än den
andre, som i sin pålitlighet är
fullständigt opålitlig.
(Judas Iskariot samfundets årsbok 1987, s. 24)

Liknande rader med dubbla perspektiv
kan man till exempel finna om Finland,
finlandssvenskhet, Runeberg och det
svenska språket, men det är anmärknings-
värt hur kärleken till dem kan förnimmas
också i den beskaste ironi. Du må säga

Vilken är vår nations nationellaste dygd?
Förmågan att döda naturligtvis.
Runeberg fann vårt folks själ.
(Runeberg och hans vänner, s. 33)

bara för att några sidor senare röras till
tårar vid tanken på soldaten Pistols be-
slut att bo kvar i sitt lilla torp i ”Julqväl-
len” (s. 45).
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Det här var alltså några exempel på hur
du svänger på central tematik. Men det
gäller också själva diktformen. Några
korta exempel på det har jag redan anfört.
Motsatsernas lek kan dock även ge for-
men till en hel samling, som i Herdedikter,
där varje sidas dikt undergrävs på olika
sätt av en annan. Vad gäller versmått rör
du dig fritt från klassisk vers till fri vers –
inte sällan i en och samma samling, som i
Läsning för vandrare. Eller så kan du ställa
diktversioner på Munsaladialekt och
högsvenska mot varandra, som i Heim/
Hem. För övrigt är min favorit av dina
dikter på dialekt din version av Goethes
”Über allen Gipfeln”. Av de drygt tjugo
översättningar som föreligger på svenska
tar den här priset:

In viiso såm ein sjongd
såm va uut å jikk åm nattin

He e så longt
så i gaar it tti fata.
He rööss it in kvisst
it in skata.
Skåossfååglan letä vara
ti sjong.
Vent to bara.
Snaart letä to å
vara.

(Efter Goethe, på österbottnisk dialekt.)
(Vers och prosa, s. 72)

Du kan också skriva polyfona dikter om
Runeberg eller Judas, om USA eller Fin-
land, om årstiderna, om död och kärlek.
De sistnämnda begreppen – döden och
kärleken – vill jag gärna exemplifiera
med de bekanta två sista raderna i Läs-
ning för vandrare, en samling som får
mycket av sin kraft av motsatsen mellan
ytans stoicism och den inneboende käns-
lan. Detta ger ditt distikon om kärlek och
död en sällsam lyster:

Det som jag ägde: liv och hälsa, arbete, vänner
är någon annans nu; gläd dig om det är ditt.
(Läsning för vandrare, s. 62)

Att ”obeständigheten präglar / även det
som hålles för beständigt” (Herdedikter, s.
13) är väl ett motiv som du, i likhet med
Herakleitos, varierar på olika sätt i dina
dikter. Den språkliga lekfullhet med vil-
ken du uttrycker detta – igen i den grekis-
ka filosofens efterföljd – är helt enkelt ett
sätt att behålla spänningen mellan mot-
satserna, vare sig det gäller obeständig-
hetens beständighet eller den märkliga
glädje man kan vinna därur:

Vad finns det att gläda sig åt?
Intet i bredd med allt det
som ingen kan gläda sig åt.
Medvetandets otillräcklighet,
alltings övergående natur,
kanske där ett glädjeämne.
(Judas, s. 64)

Men vi ska inte glömma att du har dikter
– eller åtminstone diktrader – helt utan
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ironi. Sådana kan förekomma när du be-
skriver hur din älskade kommer hem
sent en kväll och lägger sig bredvid dig,
när du beskriver naturen eller slutet på en
gästbok:

Vad återstår att säga?
Att livet förgår
och går vidare.
Att det underbara mönstret
lever vidare.
(Långdansen, s. 93)

Citaten ovan ger vid handen att din star-
ka och rättframma humanism inte kan
underlåta att visa en viss moralisk håll-
ning – att inte låta världen ha sin gång –
då människan kommer i kläm på grund
av andra människors ondska eller så kal-
lade höga ideal som religion och politik
av alla de slag. Du anför denna kritik på
ett så sympatiskt sätt eftersom också du
hör till de anklagade – till exempel behö-
ver också du den elektricitet som lett till
byggandet av kärnkraftverk; och i likhet
med oss bär du skuld när atombomben
kreverar (Spöfågel, s. 54–55).

Du kan vara clownen Cleppo eller
Mannerheim, kråka eller mört, rönn eller
säv, vad som än kan ge en inblick i livet
på jorden. Och det är just det som räknas,
livet från jordens och människans per-
spektiv, därför tycker du att ”det är
mycket viktigare med hygglighet än med
helighet” (Herr Varg!, s. 37).

Ändå har du inte så värst stor tilltro till
moralpredikningar – människor ändrar
sig ju inte så lätt – men fortsätter trots allt
att bjuda på beska droppar med ditt mil-
da gyckel. Du är tacksam för kärleken och
dina fem sinnen som gjort dig till den du
är. Och det de gjort dig till är en inkän-
nande och medkännande människa som
kan gå det mesta levande under huden
(eller barken eller fjäderskruden eller fjäl-
let eller pälsen). ”Intet öde lämnar en lik-

giltig”, skrev du en gång efter att ha kon-
sulterat kyrkböcker om några av Rune-
bergs bekanta (Vers och prosa, s. 58). Men
likväl kan du känna att till och med kärle-
kens motsats, likgiltigheten, kan stå och
vänta ”med intagande lik- / giltig min”
(Judas, s. 111) – med en av de mest rysan-
de raddelningar jag kan minnas.

Trots alla slag av motsatser, vare sig
dubbla eller multipla, som du använt
med en sådan skicklighet och variations-
rikedom i din diktning är det väl ändå ett
drag som har varit konstant hos dig som
människa och diktare. I en tidig dikt i En-
rönnen från 1966 skriver du om hur en
förbrytare – kanske Judas – döms till ”att
aldrig mera få möta / en människas öpp-
na blick” (s. 62). Så vitt jag förstår menar
du att detta är en av de värsta domarna
en människa kan få.

Vi som känner dig har alltid värmts av
din egen öppna, begrundande blick, både
som person och som författare, och är
mycket tacksamma för att aldrig ha för-
vägrats att bli träffade av den. Du och din
gärning har på alla plan alltid handlat om
kommunikation mellan människa och
människa, och ibland mellan natur och
människa. Och i dina dikter gäller denna
kommunikation ofta vad som kunde tän-
kas, kunde sägas eller kunde göras.

Detta konjunktiva, hypotetiska som
kanske är alla skapelsers moder vill jag
kort kommentera. Att denna uppsats inte
förmår beröra alla delar av din skönlitte-
rära produktion är uppenbart, men jag
tycker mig se att denna i sin helhet – ock-
så visorna, psalmerna och prosan – har
att göra med tankeexperiment med av-
stamp i verkligheten enligt variationer på
en skala från så upplevde jag det till ett näs-
tan allestädes närvarande men tänk om ...
Ironin, paradoxerna, humorn har väl att
göra med spänningen mellan dessa poler.
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Som ett exempel på denna skala i din pro-
sa vill jag gärna nämna dina berättelser i
den beskrivande samlingen Hus och dina
härliga skrönor i Berättelser ur mitt förflut-
na liv. Bjørnstjerne Bjørnson på väg in i
cockpiten och i Helsingfors glömmer
man väl aldrig!

Som ett anspråkslöst litet tack för all den
skönlitteratur du gett oss, alla de språkli-
ga skapelser och den humanism du be-
skärt oss genom din öppna blick för livets
motsägelsefulla mönster, vill jag till slut
skänka dig en liten fantasi inspirerad av
din poesi och prosa.

Det är ett gästgiveri någonstans någon-
gång. Du har kommit inridande, din dag
har varit lång men givande. Du ser fram
emot en öl vid brasan. Du för din häst till
stallet och hör musik av en trubadur. När
du stiger in hör du att det är ingen min-
dre än Carl Michael Bellman. Du gläder
dig storligen och njuter av din öl alltme-
dan Bellman på kännspakt vis lockar

fram både tårar och skratt. Efter applå-
derna stegar Bellman fram till ditt bord,
då vänder du dig om för att se vem du sit-
ter bland. Nej, men se, är det inte Johan
Ludvig? Och han som inte verkar helt
nykter – Stagnelius, ja. Och de där som
kivas om fria viljans vara eller icke-vara?
Jaha, Björling och Harry Martinson, kun-
de just tänka sig det. Men vem är han
med det burriga håret? Nämen, självaste
Strindberg, och på festhumör för en
gångs skull.

Och sedan har ni en hejdundrande fest
– hur osannolikt det än låter med det säll-
skapet: man deklamerar, sjunger, äter, su-
per och berättar historier av alla de slag
långt in på småtimmarna. Därefter går du
upp på ditt rum, sover gott och drömmer
om alla de kvinnor som inte var med på
festen. Du vaknar helt utsövd, skriver en
diktsvit om kvinnorna bakom alla dessa
män – och rider hem för att visa den för
Bojen.

Bo Pettersson
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Det finns ganska många titlar i Lars Hul-
déns författarskap som handlar om bib-
liska personer och ämnen. Vår jubilar har
i olika sammanhang berättat hur han
mycket tidigt intresserade sig för religiös
problematik. Han började skriva en
psalmbok vid 9 års ålder – manuskriptet
kom att omfatta två sidor. Som gymnasist
fascinerades han av kyrkohistorien och
särskilt 1700-talets väckelserörelser.

Tre större arbeten bygger på bibliska te-
man. Det är oratoriet Tomas (1985), samling-
en Judas Iskariot samfundets årsbok (1987) och
kyrkospelet Jona (1988). Därtill finns enskil-
da dikter om bl.a. Maria Magdalena och Jo-
hannes döparen och även andra arbeten
kring religiösa ämnen: Missionssvit (1990),
Psalmer för trolösa kristna (1991) och flera ar-
tiklar om psalmdiktning. Jag skall kort be-
röra de tre större verken: Tomas, Jona och
Judas. En intressant fråga är varför just
dessa dyker upp i Lars Huldéns produk-
tion.

Tomas var som bekant en av de tolv
lärjungarna. Han är tvivlaren, sökaren,
skeptikern. Judas var penningförvaltaren
i lärjungaskaran, det svarta fåret, förräda-
ren. Jona var profeten som fick i uppdrag
att predika bot och bättring i storstaden
Nineve, han vägrade och flydde i stället
och blev uppslukad av en stor fisk.

Det finns flera gemensamma drag hos
Tomas, Jona och Judas. De är alla udda fi-
gurer i Bibeln. De tvivlar på sitt gudomli-
ga uppdrag, de brottas med sanningsfrå-

Lars Huldén och Bibeln

gan och gudsbilden. Också de två andra
som jag nämnde, Maria Magdalena och
Johannes döparen, avvek från sin omgiv-
ning. Maria har identifierats med den fall-
na kvinnan, synderskan. Johannes var
ökenpredikanten som klädde sig i kamel-
skinn och levde på gräshoppor och vild-
honung. Är det en tillfällighet att just
dessa fängslar Lars Huldén?

Oratoriet Tomas

Oratoriet Tomas var ett beställningsarbete
till kyrkosångsfesten i Korsholm somma-
ren 1985. Kaj-Erik Gustafsson hade åtagit
sig att skriva musik. För att få en text kon-
taktade han LH, som enligt egen utsago
blev både överraskad och ivrig. Oratoriet
har ett tudelat innehåll. Det återger texten
i Johannesevangeliets 20 kapitel, men det
innehåller också fria reflexioner kring
händelserna. Skådeplatsen är ett magasin
där lärjungarna av rädsla för judarna har
stängt in sig. Tomas hade varit ute. När
han kommer tillbaka berättar de andra att
de hade mött Jesus. Tomas uttalar då de
bevingade orden: ”Om jag inte får sticka
fingrarna i Mästarens spikhål och i hans
sida så kan jag det inte tro det.”

I oratoriet följer LH ibland slaviskt bi-
beltexten, ibland spelar fantasin. Han lå-
ter  lärjungarna sjunga, dansa och tralla
av glädje. Det är ”hallelullan, trallelallan,
hiiohåå”. Och de talar i tungor. Skildring-
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en är allvarlig och humoristisk, ibland
nästan respektlös.

För mig ligger poängen i tolkningen av
Tomas. Tomas är enligt LH beklagans-
värd, inte därför att han har svårt att tro,
utan därför att han inte råkade vara på
plats när Mästaren visade sig. Hur skall
han då kunna tro? Och LH tillägger: ”Hur
skall någon kunna tro utan att se?”

Efter att han citerat åtta framstående teo-
loger mynnar LH:s reflexion ut i en sång.
Tomas sjunger en bön som jag uppfattar
som ett uttryck för Huldénsk teologi:

Förlåt dem som brottas med tvivel ...
men gör det i ödmjukhet.
Förstå dem som söker förklaring ...
det är inte för högmods skull.
Och hjälp dem som strävar att fatta hur all-
ting hänger ihop,
det är inte förmätenhet.
Och stöd dem som söker och grubblar och
utreder sammanhang ...
Se i mildhet på dessa mänskor som måste
kräva bevis.

Det finns i LH:s religiösa tankevärld en
omsorg om tvivlarna. Samtidigt finns där
också en tillit till att någon eller något hål-
ler hela världen i sin hand:

... nu har jag hittat handen igen ...
Jag har hittat min väg att vandra.

I oratoriet tangeras också den s.k. nyckel-
makten. Mästaren ger lärjungarna full-
makt att binda människor i synder eller att
förlåta dem. LH frågar: ”Förlåta vill väl
alla, men vem skulle vilja binda någon i
hans synder?” Förlåtelsen är ett rätt van-
ligt tema i LH:s bibliska texter. Kanske är
det just därför som de udda personerna
dyker upp. Den handlar om medkänsla
och identifikation. Maria Magdalena hade
t.ex. förlorat många vänner, bl.a. Mästaren
som hon hade följt till korset. I Psalmer för
trolösa kristna mediterar LH:

Sorgearbetet är det mest bekanta
för henne, den på sin tid så paranta.
[- - -]

Tänk på henne, hennes ömkansvärda lott.
Hon som älskar ser dem ständigt kallna,
de tröttnade, de sjuknade, de fallna.
Hon finns överallt, i koja, hus och slott.
(Psalmer för trolösa kristna, s. 24)

En detalj vill jag ännu nämna. I oratoriet
beskrivs hur Mästaren ger lärjungarna
helig ande genom att andas på dem. Här
finns en vanlig bild när LH vill fånga det
övernaturliga – men ändå ovanlig: rosen.
Jesu andedräkt beskrivs som ”mer än tu-
sen rosors doft ...”.

Tomasoratoriet inleds och avslutas med
en sång som har blivit en av våra mest
uppskattade psalmer, ”Jag har ett hem”
(nr 584). När oratoriet framfördes som-
maren 1985, först i Korsholm och sedan i

Programblad från uruppförandet av Oratoriet
Tomas 1985.
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olika delar av svenska Finland, mötte
slutsången en enorm genklang. Samtidigt
pågick slutarbetet med den nya psalmbo-
ken. Sången var den sista psalmen som
upptogs i psalmboken. Den skrevs ur-
sprungligen för en teaterpjäs och handlar
om en karolinsk krigsfånge som är på väg
hem. Där talas varken om Gud eller Jesus.
Men den har en djup religiös symbolik.
Hemmet blir himlen. I psalmen finns ett
nyckelord som återkommer gång på
gång. Det är – igen – rosen. Rosen be-
skrivs som ”ett sidosår”, som doftar och
blommar, som värmer och svalkar, som
leder på den rätta vägen. Rosen anspelar
på Kristus.

LH har berättat att han som ung intres-
serade sig för mystiken inom 1700-talets
herrnhutiska väckelse. Där talas ofta om
Frälsarens sår och blod, om rosen som
symbol. Samma sidosår övertygade To-
mas. Gymnasisttidens bredvidläsning sät-
ter spår 35 år senare.

Kyrkospelet Jona

Lars Huldén skrev kyrkospelet Jona 1988
som ett beställningsarbete av Wasa Sång-
argille. Det har ännu inte uppförts men
kommer att framföras våren 2002. Berät-
telsen om Jona torde vara bekant och be-
höver inte upprepas. Liksom i Tomasora-
toriet följer LH bibeltexten men utökar
den, tillspetsar och förklarar. Ingenting är
för övrigt känt om profeten utöver boken
om honom och en vers i 2 Kon (14:25).
Huldén låter i början Jona bo ensam med
sin lilla trädgård: Han lever ett stilla liv
och planerar att köpa sig en hustru.
Mycket utrymme ägnas åt stormen, som
är orsaken till att Jona hamnar i sjön. LH
låter sjömännen svära och gorma: ”Att vi
skall vara så satans blöta.” Språkligt kan-
ske inte enligt bibeltexten!

Humorn glimtar ofta fram också i sam-
band med allvarliga bibeltexter. Folket i
Nineve hade enligt Gamla Testamentet
svårt att skilja mellan höger och vänster,
rätt och orätt. Mitt i kyrkospelets allvar
finns en inflikad reflexion: ”Det skulle
visst behövas en stor pedagogisk fakultet
för att lära dem.” Adressen är väl tydlig?

Den centrala frågan är Jonas kamp med
Gud om rättvisa, dom och förlåtelse. Pro-
feten är besviken på Gud. Och LH förstår
honom i hans förlorade kamp.

Jag har nämnt några bilder som återkom-
mer i LH:s religiösa symbolik: rosen, dof-
ten, handen. Ännu en bör nämnas: somma-
ren. ”Paradiset måste se ut som en sommar
i en trädgård”, heter det i Jona. Också do-
mens dag, ofta uppfattad som den för-
skräckliga, beskrivs med samma bild:

Jag väntar den stora sommaren ...
med ... luften full av värme och sång ...

Det blir väl helt annorlunda.
Vi vet ju så lite ändå.
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Men sommaren kommer nog närmast
det goda vi väntar på.

Judas Iskariot

Det tredje större arbetet med biblisk bak-
grund är Judas Iskariot samfundets årsbok
1987. Diktsamlingen kretsar mycket kring
Judas. En av dikterna är en sorts biografi
över förrädaren. LH andas en stor förståel-
se för Judas beteende. Judas var försmådd,
andra var kärare för Mästaren än han. När
Judas talade kom bara några få för att lyss-
na. Judas försökte bota blinda men de fort-
satte att ingenting se. Det var han som lå-
nade korgar vid undret med de fem brö-
den och två fiskarna. Men det räckte inte
för att bli älskad av Mästaren, han ”pre-
mierade idioterna”. Det finns mycket av
religiös skepsis och tvivel i samlingen. Är
det möjligen LH själv som talar?

En religion eller rättare sagt
en liten doft av religion har jag i mig.
[- - -]
(Judas Iskariot samfundets årsbok 1987, s. 10)

Vad skall vi göra med alla dessa människor
som tror?
De tror på många olika sätt om samma saker.
Och alla tror att de har rätt.
Vad skall vi ta oss till med dem?
Vi som ingenting tror, orkar tro, vill tro.
(Judas, s. 23)

Här finns tankar om gycklet:

Se dessa gycklare, någon glättighet
hittar du aldrig i deras ögon.
De vågar gyckla med Gud,
ty det är enda sättet
att komma honom nära.
Men det är ingen munter upplevelse.
(Judas, s. 47)

Och här finns en uppgiven reflexion
kring försoningen:

Det var alls inte Jesus
som bar världens syndabörda
[- - -]

I så fall var det hål på säcken
som han bar dem i,
för synderna ligger kvar
där de har lagt sig.

Jag, till professionen clown,
tar upp dem och smetar dem
i ansiktet på mig med
bägge händerna.

Så ser våra synder ut.
Sådan är deras färg.
Skratta, människa!
(Judas, s. 63).

Lars Huldén och religionen

Så kan det låta i Judas Iskariot samfundets
årsbok. Med detta har jag redan gått utö-
ver mitt ämne och kommit in på en svåra-
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re fråga: LH:s förhållande till religionen.
Frågan är svår att besvara utifrån LH:s

författarskap. Det är som med hans äldre
födelsedagskollega, Johan Ludvig Rune-
berg. Han snarare döljer än avslöjar sin re-
ligiösa hållning. Och ändå lyser den ige-
nom. Där finns en varm förtröstan på nå-
got bättre och högre – och en stor skepsis
inför överdriven trosvisshet. Det är kanske
inte förvånande att en av diktsamlingarna
har titeln Psalmer för trolösa kristna (1991).
Den första sidan inleds med orden

Jag har ingen bekännelse,
[- - -]
Utom [- - -] en längtan
att tända ett ljus
för någonting,
för någonting,
jag vet inte för vad.
För någonting.
(Psalmer, s. 5)

Religiöst gripande, äkta pietistisk, är en
dödsberedelsepsalm för obotliga synda-
re:

Nu kan jag bara kasta mig
och all min dålighet
åt den som mest kan lasta mig,
men som är känd för tålighet.
(Psalmer, s. 71)

I dikterna finns rätt ofta en längtan till
något högre och bättre. Längtan är det
ord som överhuvudtaget kunde anses be-
skriva LH:s  religiösa grundsyn:

Och när jag blir roko [= skröplig]
så undra då på
att jag upp till himlen
smått längtar att gå.
(Psalmer, s. 53)

Det finns i LH:s författarskap kring bib-
liska ämnen just ingenting av dogmatik
och lärosatser. Frågeställningarna ut-
trycks hellre i bilder. Sommaren, värmen,
doften, rosen, längtan, någon gång him-
len, blir uttryck för en sorts öppen teolo-
gi. Ganska avslöjande är ett par rader i en
artikel om psalmer. LH skriver: ”För min
del skulle jag gärna inskränka på hyll-
ningarna till den högste. Han vet nog sitt
värde utan att lilla människan brassar på
med sitt smicker. Ägna mer rum åt de
verkliga problemen.”

Samma glimt av ödmjuk humor finns i
en psalm skriven för en hunds begrav-
ning. Den får avsluta mina funderingar:

Mycket kan en tvåbent lära
av ett levnadssätt som ditt.
Kunde jag som du blott bära
fram min känsla glatt och fritt.
När ditt vov var högt och klart,
frimodigt, omedelbart
liknar jag de hesa gräsen
i mitt lov till högre väsen.
(Psalmer, s. 67)

Karl-Johan Hansson
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Lars Huldéns förhållande till teatern är
gott. Den är för honom ingen främmande
makt, utan en som han på olika sätt har
brukat, och brukat väl.

Jag har inte i Huldénforskningen funnit
belägg för att LH själv skulle ha stått på
en scen som någon annan, däremot har
han ofta stått på olika estrader som i hög-
sta grad sig själv, som uppläsare av egna
texter och som konferencier vid författar-
matinéer. Vilket kan vara fatalt för de
uppträdande kollegerna; han är i allmän-
het så mycket spirituellare än de förmen-
ta huvudpersonerna att publiken otåligt
väntar på hans inlägg.

Ifall LH vore skådespelare, så skulle
han inte vara förvandlingskonstnär, ing-
en kameleont som Alec Guiness eller Juk-
ka Puotila, utan snarare en s.k. personality
player typ John Wayne – utan jämförelse i
övrigt. Han skulle alltså inte anpassa sig
till rollen, utan anpassa rollen till sig själv.
Vad han än företar sig hörs nämligen
hans egen ton, också när han skriver pas-
tischer eller översätter andra författares
texter. LH kan bevisligen skriva som Ge-
org Stiernhielm, men då som en Stiern-
hielm som skriver som LH.

Hans första försök i dramatisk diktning
torde ha varit publicistrevyn Ägget är kas-
tat 1966, och om den skrivprocessen be-
rättar Cab Brunila i sin bok Revymakare
(1998). Det hade varit svårt för Publicist-
förbundet att få ihop författare till revyn,
skriver Brunila, och fortsätter:

Lars Huldén och teatern

Jag tror att det var skattmästaren Putte Wi-
derholm som till slut lyckades övertala mej
att försöka rädda vad som räddas kunde.
Men jag ställde två villkor. Jag ville ha min
gamle kompis Bums (Henrik von Bons-
dorff. BA) som ”co-writer” och dessutom
någon av de nya författarna som hjälpreda.
Fanns det överhuvudtaget någon bland
dem som var användbar?
– Den som kanske har ett litet hum om sa-
ken är skalden Lars Huldén, sa Putte.
– Hm, sa jag. En skald som revyförfattare?
Men om det inte finns nån annan måste jag
väl acceptera honom ...

Så blev det och en fredagseftermiddag in-
förskaffade vi de nödig inspirationsbuteljer-
na, placerade ynglingen Huldén i baksätet
och körde till Lepolampi turisthotell där vi
hoppades få arbeta i fred.

Vi märkte mycket snart att Lasse Huldén
inte bara var en trevlig och humoristisk per-
son utan att han dessutom hade vissa anlag
för att skriva. Men att skriva dikter och re-
vyer är ju inte samma sak.

Vi började med att plöja igenom den refuse-
rade manuskripthögen och plockade ut de bi-
drag som eventuellt kunde utnyttjas efter en
grundlig bearbetning. Lasse fick en del av
dem på sin lott och efter att ha fått vissa direk-
tiv försvann han till sitt rum medan Bums och
jag tog itu med resten. Han återkom då och då
med frågor och nya versioner och visade sig
vara en mycket läraktig elev. Han fick visserli-
gen många bakläxor, men hans alster blev
bättre och bättre timme efter timme och han
producerade också egen och ny text.

Själv hade jag under många år varit lärare
i publicistik vid Helsingfors svenska arbe-
tarinstitut, men aldrig tidigare haft en lika
begåvad elev som Lasse. Han blev ju seder-
mera också professor, en titel som inte har
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vederfarits hans lärare i revymakeri. Lars
Huldén är alltså den tredje professorn med
anknytning till revybranschen efter Einar
Englund och Calle Öhman.

Teatern fascinerade tidigt LH, inte bara
som uttrycksform, utan också som tema,
och som metafor för vårt liv på jorden.
Samma år som han gick i Cabs revyskola
fyllde Svenska Teaterns hus hundra år,
och till jubileumsfesten skrev han en pro-
log i fyra satser. Den första är en Kaleva-
lapastisch (första fingerövningen i runo-
meter?) som anknyter till Fredrik Cyg-
naeus prolog till husets invigning 1866.
Den andra satsen är en stämningsbild:

Det är höst i Helsingfors,
Neonljusen tänds och släcks
eller brinner som hjärtats frid.
Tornis siluett står där
dunklare än om sommarn.
Från havet vältar dimman in,
ett ångbåtsrop rungar i hamnen.
Spanande ur bronsen ut mot livet
står skalderna i Esplanaden
likt inkastare av ämnen för teatern.
Kvällsföreställningen är slut,
det kommer folk till krogarna,
eller man går hem, begrundande
vad man hört och sett.
Vid sceningången väntar några
skådespelarvänner.
– Hurdan var publiken i kväll?
– Å jo!

I den tredje satsen är det själva teatersitu-
ationen som skildras:

Men en sak
kan vi vara överens om, eller hur?
Teaterspelarna sitter i salongen. –
Du spelar teater, min kära publik! –
Just nu spelar du att du är på teatern,
skrattar alltså när man bör skratta,
klappar i händerna när man bör klappa,
hälsar i foajén som man bör hälsa
på bekanta, ja visar dig på allt sätt
som en riktigt duktig och
väluppfostrad aktör.

LHs första egna teaterstycke hette Halv
åtta i kväll och hade premiär på Svenska
Teatern 1968, med musik av Kaj Chydeni-
us, som därvid etablerade sig som LH:s
hovkompositör framom andra.

Det var en kabaré – romantisk aftonun-
derhållning kallades den i programbladet
– och var indelad i fem dukningar, varav
den första hette Teatern. Det var alltså en
form av metateater, och den inleddes
med en sång:

Först tar man några bräder
och lite prylar till.

Helen Elde, Tony Regner, Kurt Ingvall och Göran
Schauman i Lars Huldéns Halv åtta i kväll på
Svenska Teatern i Helsingfors 1968. Foto Henrik
Sundström, Svenska Teaterns arkiv.
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Sen av sig lite kläder,
sen upp en vådevill.
Så är det dags att spika
en afton för succén.
Nu passar det att kika
på nya kabarén

Men ska det bli teater
ska det va regissör
och alla divalater
som hör till en aktör;
en jävla hop intriger
och tårar, hat och stryk
och mycket jag förtiger
som finns i denna byk.

Det varde nu teater
jag vill bli kulturell!
Så sade noster pater
på sjätte dagens kväll.
Där satt han på parketten.
Upp gled en stjärnridå.
Och ingen har väl sett´en,
men pjäsen går ändå.

När LH väl hade fått upp ögonen för sce-
nens möjligheter var han som vanligt
mycket produktiv. Halv åtta i kväll följdes
raskt av andra kabaréartade stycken, Violi-
nisterna 1968, Svarta rosor 1969, Österbotten,
Österbotten på Wasa Teater 1970. Han skrev
också två pjäser för Raseborgs friluftsteater,
Förräderiet 1971 och Under torparsolen (efter
Hugo Ekhammars roman) 1973.

Men Thalia tycks ha blinkat förföriskt
mot LH redan långt tidigare. Ett embryo
till dramatik hittar man redan i hans andra
diktsamling, Speletuss från 1961, i den svit
som gett samlingen sitt namn. Ämnet –
spritens härjningar – hade LH stiftat be-
kantskap med redan som barn när han
följt med sin far på dennes upplysningsre-
sor för nykterhetens sak. Han var väl för-
trogen med de sånger som brukade sjung-
as vid sådana tillfällen, även om han sena-
re kom att vidga sin repertoar till att om-
fatta också snapsvisor. Speletuss ser ut som
en opera, med rubriker som ”De svarta
kanistrarnas sång” och ”Kung Alkohols

aria på bålet”. Inte minst suggestiva är de
surrealistiska scenanvisningarna som kan
föra tanken till sådana dramats revolutio-
närer som Alfred Jarry eller Guillaume
Apolinaire.  Så här kan det se ut:

Scenen är öde och mörk, frånsett en upplyst
estrad på mitten, där en kanisterkör står
uppställd. Klädsel: frack, svart väst. Till
vänster en liten dörr och omedelbart fram-
för denna ett – tydligen – osaligt lik. Genom
dörren inkommer dirigenten, rundar det
sistnämnda, bugar mot publiken, ger ton.
Kanistrarna sjunger.

En annan scen:

Mörk höstkväll. Poliser i blå mantlar står
kring en hög av kanistrar (de som sjöng). En
konstapel tänder eld på den. Någon börjar
sparka en brinnande kanister. Snart deltar
alla i leken. Hundar med stubbad svans gör
stora språng och skäller.

Ingen lätt match för den iscensättare som
fick för sig att Speletuss verkligen var
tänkt att framföras. Själv lekte jag faktiskt
med tanken som ung regissör på Student-
teatern. Det blev aldrig av, men när jag
långt senare ville göra en musikal om Al-
got Niskas liv, då kom jag ihåg den här
diktsviten och kontaktade LH. Det blev
sedan så att vi skrev manuset tillsam-
mans, Lasse Mårtenson komponerade
musiken, och Smugglarkungen hade ur-
premiär på Svenska Teatern 1977.

Det var vårt första samarbete, det andra
inträffade åtta år senare när vi skrev kan-
taten Svep eller Den kulturella näringsked-
jan (musik: Erik Bergman), för Svenska
litteratursällskapets 100-årsjubileum. Och
att skriva i lag med LH, det har sina sidor.
Man sitter en vecka och plitar och petar
och påtar ihop en text som man sedan
stolt visar för sin kollega. Varpå han halar
fram en längre, ofta också bättre text, som
han har svängt ihop i bussen till mötet.
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Hans skicklighet kan man lära sig att leva
med, men hans snabbhet är frustrerande.

Vid sidan av sitt eget skrivande har LH
också varit en flitig översättare av andras
skådespel. Shakespeare har han tolkat i
Kung Lear, Som ni vill ha det, Trettondagsafton
och Rickard III; Maria Jotuni i Mannens rev-
ben och När man har känslor; Jussi Kylätasku
i Runar och Kyllikki och Maria Blomma; Arvo
Salo i Lappooperan. Bara som exempel.

Naturligtvis har han också engagerat
sig i teaterkonstens organisatoriska sida.
Han satt i Svenska Teaterns styrelse 1966–
1986, i direktionen för Suomen teatteri-

koulu 1972–1977 och i direktionen för
Svenska Teaterskolan 1969–1977. I Lilla
Teaterns styrelse verkade han som ordfö-
rande under nästan hela 1990-talet.

Den här sidan av hans verksamhet kän-
ner jag bäst från åren 1975 till 1978, när jag
var anställd som konstnärlig ledare för
Svenska Teatern. Det var en ganska stor-
mig tid med hetsiga och förvirrade diskuss-
ioner om repertoaren, också på styrelse-
mötena. Där skilde sig LH från de flesta
andra ledamöter genom att aldrig uttala
sig kritiskt om min konstnärliga linje – för-
modligen för att han var den enda som
hade varit  kompetent att göra det.

Det färskaste skådespelet av LH:s hand
heter En folkets man, ett spel om Anders
Svedberg med premiär i juni 2001. Det är
en i flera avseenden typisk LH-pjäs, skri-
ven i berättande tablåer med många psal-
mer och andra sånger, och nästan helt på
dialekt.

När man läser den med regissörsögon,
kan det inte hjälpas att man ibland spär-
rar dessa; LH struntar suveränt i den dra-
maturgiska regel som säger att dramats
livsluft är konflikt. När en kamp mellan
människor eller idéer seglar upp, löser
han den snabbt och behändigt innan åsk-
vädret har brutit ut. Kanske är hans med-
känsla med mänskligheten så stor att han
inte vill skruva till tvisterna? Döden är
aldrig långt borta i LH:s produktion, men
teaterbovar är det ont om.

När Axel Olof Freudenthal i En folkets
man dyker upp hemma hos Svedberg, ta-
lar de visserligen lite språkpolitik, men
just när det börjar bränna till, avbryter sig
Freudenthal:

FREUDENTHAL: Men nu är jag ute i allde-
les andra ärenden. Dialekterna. Jag har tänkt
ta det till en livsuppgift att beskriva våra vär-
defulla allmogemål. De har så mycket kvar
av det fornnordiska språket. Vilket stärker

Smugglarkungen av Lars Huldén och Bengt Ahl-
fors och med musik av Lasse Mårtenson hade ur-
premiär på Svenska Teatern 1977. Affisch Osmo
Omenamäki. Svenska Teaterns arkiv.
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vår svenska identitet. Tänk bara på diftong-
erna: stein, röun, höj, dessa urgamla element.
Och våra starka verb: drääpa, draap. Dräit.
Eller hur heter det här?

SVEDBERG: Vi brukar dräpa lössin.

FREUDENTHAL: Och i förfluten tid?

SVEDBERG: Jag draap in luus.

FREUDENTHAL: Och om det har skett?

SVEDBERG: Ja ha dripi in luus.

FREUDENTHAL: Hur böjer du verbet kräka?

SVEDBERG: Kräka, kräkär, kraak, kritji, nej
kansji krotji.

FREUDENTHAL: Härliga former.

Jag vet ingen annan nu eller tidigare le-
vande författare som skulle våga (eller

kunna) skriva en sådan dialog. Nej, om
drama är konflikt, då är LH ingen själv-
klar dramatiker.

Däremot är hans dikter inte sällan små
skådespel, som utgår från en förtätad sce-
nisk situation med rum och tid. Man kan
jämföra med en av hans närmaste vänner,
Borgåbon Johan Ludvig Runeberg, vars
dikter ofta är mera dramatiska än dra-
merna. Den här parallellen är inte alls
långsökt; LH är ju för tillfället det svens-
ka Finlands dejourerande nationalskald.

Låt oss sluta med ännu ett citat från
prologen 1966:

Men först som sist:
Där två eller tre är församlade,
där är det en teater.
Där en människa är,
där är en monolog.

Bengt Ahlfors

Lars Huldéns pjäs En folkets man uruppfördes i Munsala sommaren 2001. Här samtalar huvudpersonen
Anders Svedberg (Jan Holm, t.v.) med Zacharias Topelius (Göran Holm) och Axel Olof Freudenthal
(Stefan Sandin). Foto Johan Sandberg.
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